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Sammanfattning 

Denna studie har sin bakgrund i den lagförslagsändring som ännu ej är genomförd angående ett 
slopande av revisionsplikten. Det författarna haft som syfte med studien har varit att se om 
revisionsbyråerna förberett sig med ökad efterfrågan på andra tjänster än revision inför 
avskaffandet av revisionsplikten, och i och med det studera om de tror på ökad efterfrågan på 
andra tjänster. Syftet är även att studera om företagarna kommer att efterfråga andra tjänster. 
Genom att jämföra med länder som tidigare avskaffat revisionsplikten ska författarna försöka 
förutse vilka tjänster som nu kommer att efterfrågas av revisionsbyråerna. Vidare har författarna 
en ambition om att försöka ge revisionsbyråerna en bild av vad som kan tänkas komma att 
efterfrågas av dem i och med avskaffandet, i termer av olika tjänster. Problemet som ligger till 
grund för studien har formulerats enligt ”Kommer efterfrågan på revisorernas tjänster ändras i 
och med avskaffandet av revisionsplikten och kan detta tänkas leda till ett ändrat tjänsteutbud 
bland revisionsbyråerna?”. 

De utgångspunkter författarna haft är de studier inom företagsekonomi som de införskaffat under 
sin tid vid Umeå universitet. Dessa får anses ha påverkat studien i ämnesvalet då författarna båda 
valt redovisning som huvudämne. Som teoretisk referensram som legat till grund för 
utformningen av intervjufrågor samt den genomförda analysen har företagsekonomiska teorier 
använts samt en beskrivning av situationen och effekter av andra europeiska länder som 
genomfört samma lagändring. Främst har en jämförelse skett med England där vi kan se tydligast 
effekter av avskaffandet. Vidare har teorier gällande intressenter, agentteorin, intern kontroll och 
som en naturlig del av arbetet har den utredning som ligger till grund för lagändringen SOU 
2008:32 haft en betydande roll. 

I studien har en kvalitativ undersökningsmetod använts i form av personliga och telefonbaserade 
intervjuer gjorts. Bland de tillfrågade finner vi tre revisionsbyråer samt fyra aktiebolag som 
enligt förslaget skulle kunna slopa sin idag lagstadgade revisionsplikt. Frågorna som vid 
intervjutillfället ställdes är utformade enligt frågor kring: situationen idag, förslaget samt 
framtiden, och dessa är utformade med hjälp av den teoretiska referensram som ovan 
presenterats. 

Genom analys av dagens analys, förslaget och tankar kring framtiden så kom författarna framtill 
att de tjänster som kan tänkas efterfrågas om ett eventuellt avskaffande blir verklighet är 
redovisningstjänster, bokslutsintyg och delvis revision. Vidare drogs slutsatser kring eventuell 
frivillig revision och att de företag som kommer välja detta alternativ kommer bero mycket på 
det enskilda specifika fallet och att en generalisering är svår att göra. De för oss mest tydliga som 
kommer vara avgörande i detta fall är verksamhetens storlek, dess krav från intressenter, dess 
syn på vilken kvalitetsstämpel revision är samt den relation de har till sin revisor i dagens läge. 

Nyckelord: avskaffande av revisionsplikt, tjänsteutbud, redovisningstjänster, bokslutsintyg, 
delvis revision 

 

 



 

 

4 

 

Innehåll  
Kapitel 1 Bakgrund.................................................................................................................................7 

1:1 Introduktion till problemet och dess bakgrund...............................................................................7 

1:1:1 Situationen idag......................................................................................................................7 

1:1:2 EG- rätten..............................................................................................................................7 

1:1:3 Sveriges avskaffning...............................................................................................................8 

1:1:4 Forskning idag.......................................................................................................................8 

1:2 Problemformulering......................................................................................................................9 

1:3 Syfte..............................................................................................................................................9 

1:4 Avgränsning..................................................................................................................................9 

1:5 Begreppsförklaringar.................................................................................................................. 10 

Kapitel 2 Utgångspunkter...................................................................................................................... 11 

2:1 Ämnesval..................................................................................................................................... 11 

2:2 Förförståelse............................................................................................................................... 11 

2:3 Kunskapssyn................................................................................................................................ 12 

2:4 Angreppssätt............................................................................................................................... 13 

2:5 Studiens perspektiv...................................................................................................................... 14 

2:6 Insamling av källor...................................................................................................................... 14 

2:7 Källkritik ..................................................................................................................................... 15 

Kapitel 3 Teoretisk referensram............................................................................................................. 16 

3:1 Upplägget av valda teorier.......................................................................................................... 16 

3:2 Del 1: Situationen idag................................................................................................................ 16 

3:2:1 Modell över erbjudna tjänster av de fyra största revisionsbyråerna i Sverige idag ............... 16 

3:2:2 Intressentmodellen................................................................................................................ 17 

3:2:3 Agentteorin........................................................................................................................... 20 

3:2:4 Frivillig revision................................................................................................................... 22 

3:2:5 Revisorns oberoende............................................................................................................. 23 

3:2:6 Revisorn som rådgivare........................................................................................................ 24 

3:2:7 Intern kontroll...................................................................................................................... 24 

3:3 Del 2: Förslaget.......................................................................................................................... 26 

3:3:1 Förslaget om avskaffad revisionsplikt................................................................................... 26 



 

 

5 

 

3:3:2 Avskaffningens för och nackdelar......................................................................................... 27 

3:4 Del 3: Tänkbart utfall, inblick i England, Finland och Danmark.................................................. 28 

3:4:1 Avskaffandet i Danmark........................................................................................................ 28 

3:4:2 Avskaffandet i Finland.......................................................................................................... 28 

3:4:3 England................................................................................................................................ 29 

3:4:4 Nya typer av tjänster i England............................................................................................. 31 

3:4:5 Konsekvenser av avskaffandet i England............................................................................... 32 

3:4:6 Skillnader Sverige och England............................................................................................ 32 

3:4:7 Regleringsfilosofin................................................................................................................ 33 

3:4:8 Revision i små företag.......................................................................................................... 33 

3:4:9 Möjliga konsekvenser i Sverige............................................................................................. 33 

3:5 Sammanfattande bild................................................................................................................... 34 

Kapitel 4 Praktisk metod....................................................................................................................... 36 

4:1 Val av metod............................................................................................................................... 36 

4:2 Urval........................................................................................................................................... 37 

4:3 Bortfall/Access............................................................................................................................ 38 

4:4 Intervjumall................................................................................................................................. 38 

4:5 Intervjuerna................................................................................................................................. 40 

4:5 Metod kritik................................................................................................................................. 42 

Kapitel 5 – Empiri................................................................................................................................. 43 

5:1 Upplägg av Presentation av empiriskt material............................................................................ 43 

5:2 Revisorerna................................................................................................................................. 43 

5:2:1 Situationen idag.................................................................................................................... 43 

5:2:2 Förslaget.............................................................................................................................. 44 

5:2:3 Framtiden............................................................................................................................. 46 

5:3 Företagarna................................................................................................................................ 48 

5:3:1 Situationen idag.................................................................................................................... 48 

5:3:2 Förslaget.............................................................................................................................. 50 

5:3:3 Framtiden............................................................................................................................. 51 

Kapitel 6 – Analys................................................................................................................................. 54 

6:1 Inledning Analys.......................................................................................................................... 54 



 

 

6 

 

6:2 Analys Revisorer......................................................................................................................... 55 

6:2:1 Situationen idag.................................................................................................................... 55 

6:2:2 Förslaget.............................................................................................................................. 56 

6:2:3 Framtiden............................................................................................................................. 58 

6:2:4 Sammanfattning Revisorer.................................................................................................... 61 

6:3 Analys företagen.......................................................................................................................... 62 

6:3:1 Situationen Idag................................................................................................................... 62 

6:3:2 Förslaget.............................................................................................................................. 64 

6:3:3 Framtiden............................................................................................................................. 65 

6:3:4 Sammanfattning företagen.................................................................................................... 67 

6:4 Sammanfattade analys revisorer och företagare.......................................................................... 68 

Kapitel 7 – Slutsatser............................................................................................................................. 71 

7:1 Inledning till slutsatser................................................................................................................ 71 

7:2 Slutsatser..................................................................................................................................... 71 

7:2:1 Nya tjänster.......................................................................................................................... 71 

7:2:2 Potentiellt utfall bland olika typer av företag........................................................................ 72 

7:2:3 Frivillig revision................................................................................................................... 72 

Kapitel 8 – Sanningskriterier samt förslag till vidare forskning.............................................................. 74 

8:1 Sanningskriterier......................................................................................................................... 74 

8:1:1 Trovärdighet......................................................................................................................... 74 

8:1:2 Giltighet............................................................................................................................... 74 

8:1:3 Intersubjektivitet................................................................................................................... 75 

8:1:4 Praktisk användbarhet.......................................................................................................... 75 

8:2 Förslag på fortsatt forskning....................................................................................................... 75 

Källförteckning..................................................................................................................................... 76 

Bilaga 1................................................................................................................................................. 79 

Bilaga 2................................................................................................................................................. 80 

 



 

 

7 

 

 

Kapitel 1 Bakgrund 
I detta inledande kapitel presenteras läsaren för den bakgrund som ligger till grund för det valda 
problemområdet. En beskrivning av hur regelverket ser ut idag och vad som ligger som förslag 
vad gällande revisionsplikten kommer presenters och användas som grund för den studie 
författarna planerar att genomföra. 
 
 

1:1 Introduktion till problemet och dess bakgrund 

1:1:1 Situationen idag 
 
Den Svenska revisionsplikten kom till i ett förslag under 1975, då en ny aktiebolagslag skulle 
skapas, syftet med denna revisionsplikt var att stödja de mindre företagen, då dessa hade fått 
högre krav på bokföringsskyldighet. I och med detta så ansågs det att dessa företag skulle behöva 
mer hjälp med både bokföring och årsbokslut.1 Det fanns dock inte tillräckligt med kvalificerade 
revisorer vid detta tillfälle för att alla aktiebolag skulle kunna undergå revision. Under 1978 kom 
brottsförebyggande rådet ut med en rapport om att det var till störst i små företag som det var 
hög ekonomisk brottslighet och även de rekommenderade att revisionsplikt skulle införas, men 
det var inte förens under 1983 som kravet på revisionsplikt faktiskt infördes då det fanns 
tillräckligt många godkända och auktoriserade revisorer att täcka efterfrågan som ett sådant krav 
innebar.2 Den definition som i svensk lag idag finns för små bolag är den så kallade 10/24-
reglerna som finns i årsredovisningslagen, med dessa menas att företag med mindre än 10 
anställda och en om sättning på maximalt 24 miljoner SEK, har mindre krav på sig vad gäller 
revision. Dessa bolag behöver inte lämna vissa upplysningar och inte heller upprätta 
koncernredovisning.3 Ett aktiebolag måste ha en kvalificerad, det vill säga godkänd eller 
auktoriserad revisor som skriver under årsredovisningen(ABL 10:11). 
 

1:1:2 EG- rätten 
 
EG s regler stiftar att ett bolag skall utföra revision och upprätta en förvaltningsberättelse om 
företagets ägare är begränsat ansvariga, med detta menas bolagsformer som aktiebolag men även 
handels- och kommanditbolag om dessa bolag har aktiebolag som enda ägaren som är obegränsat 
ansvariga.4 Det finns dock ett undantag som enligt regel 51 är godkänt att göra, det är denna 
regel som öppnar upp möjligheten till att avskaffa revisionsplikten för små företag inom 
medlemsländerna. Enligt EG:s fjärde direktion räknas ett bolag som litet om de inte uppfyller två 
av följande villkor;5 

                                                           
1  Svanström Tobias, Revision och Rådgivning - efterfrågan, kvalitet och oberoende, 2008 s.3 
2  Ibid. s.4 
3   http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00000/Revisionsplikten_i_sm__458a.pdf kl.10.15 
4   78/660/EG   
5   http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/21/24/04afd0c4.pdf s.147U  kl.09.15 
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� Mer än 83 miljoner kronor i omsättning  
� Mer än 41,5 miljoner kronor i balansomslutning (tillgångar)  
� Fler än 50 anställda 

  

1:1:3 Sveriges avskaffning 
 
I september 2006 tillsatte regeringen en särskild utredare för att se över revisionsplikten för 
svenska aktiebolag. I det delbetänkande som lämnades i april 2008 om avskaffningen av 
revisionsplikten för små bolag lämnades förslag på hur denna skulle kunna avskaffas för de små 
bolagen och hur gränsdragningen för vad som ska anses som ett sådant bolag ska göras6. Det 
förslag som ligger inne just nu är att alla börsnoterade bolag samt alla finansbolag fortfarande 
ska vara revisionspliktiga. Undantagen kommer sen för de övriga bolagen där baserat på EG:s 
definition av små företag, bolag ska kunna slippa undan revisionsplikten. För att ett bolag ska 
slippa att genomföra en omfattande revision får inget av de tre villkoren ovan uppfyllas. Detta 
skulle i praktiken innebära att endast cirka 4 % av aktiebolagen i Sverige kommer att ha 
revisionsplikt om förslaget godkänns. 7  
 

1:1:4 Forskning idag 
 
Forskningsläge inom detta område, avskaffning av revisionsplikten, är att det sen tidigare finns 
väldigt mycket skrivet om själv avskaffningen, för och nackdelar med denna och hur detta skulle 
påverka företagen. Det som saknas är dock det område som vi kommer att välja att inrikta oss på, 
det vill säga, vad händer sen, vilken påverkan kommer detta kommer att ha på yrket revisor, i 
termer av vilka tjänster som i framtiden kommer efterfrågas. Den frivilliga revisionen kommer 
den att bestå av samma tjänst som idag erbjuds vid den lagstadgade revisionen eller kommer det 
att räcka med att bara vissa delar av ett bolag granskas? 
 
Tidigare har liknande avskaffningar skett i andra länder inom Europa, våra närmaste grannar så 
som Finland och Danmark har valt att avskaffa revisionsplikt för vissa typer av aktiebolag. 
Storbritannien, Tyskland och Nederländerna är andra länder som även de har begränsad 
revisionsplikten. Då Danmark och Finland har satt nivån på företag som undantas från 
revisionsplikt väldigt lågt, så lågt att det kanske inte alls haft nått direkt utfall för 
revisionsbyråerna och företagen så har vi riktat våra blickar mot länder som vars regler mer 
liknar de som kommer att finnas i Sverige när revisionsplikten avskaffas. De land som vi då valt 
att titta lite närmare på är Storbritannien för att de har tidigare haft revisionsplikt för alla men 
avskaffat den för ett tiotal år sen. De andra länder med liknande gränsdragningar aldrig ar haft 
någon revisionsplikt för de små bolagen. En beskrivning av situationen inom det aktuella ämnet i 
de olika länderna presenteras för läsaren under kapitel 3, som behandlar den teoretiska 
referensramen. 
 

                                                           
6   http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/21/24/04afd0c4.pdf s.1  2009-01-26 kl. 10.00 
7   http://www.regeringen.se/sb/d/10450/a/102165 2009-01-26 kl 09.30 
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1:2 Problemformulering 
 
Kommer efterfrågan på revisorernas tjänster ändras i och med avskaffandet av revisionsplikten 
och kan detta tänkas leda till ett ändrat tjänsteutbud bland revisionsbyråerna?  
 

1:3 Syfte 
 
Syftet för studien är att se om revisionsbyråerna förberett sig för en förändrad efterfrågan på 
andra tjänster än revision inför avskaffandet av revisionsplikten, och i och med det studera om de 
tror på ökad efterfrågan på andra tjänster. Syftet är även att studera om företagarna kommer att 
efterfråga andra tjänster. Genom att jämföra med länder som tidigare avskaffat revisionsplikten 
ska författarna försöka förutse vilka tjänster som nu kommer att efterfrågas av revisionsbyråerna. 
Syftet är att försöka ge revisionsbyråerna en bild av vad som kan tänkas komma att efterfrågas av 
dem i och med avskaffandet, i termer av olika tjänster. 
 

1:4 Avgränsning 
 
Som en naturlig del av arbetet så avgränsas vårt arbete till att innefatta enbart de små företagen 
(aktiebolagen) enligt den definition som ovan använts, det vill säga de företag som kommer ha 
möjligheten att slopa sin revision om förslaget blir verklighet. Det finns ingen anledning att 
studera större företag då de kommer enligt lag vara tvungna att behålla sin revisionsplikt.  
 
En annan naturlig avgränsning som kommer i och med det presenterade problemet är att studien 
endast skall täcka Sverige, och i och med den tidsbrist som råder och det kontaktnät vi har så 
begränsar vi även studien till enbart Umeå. Detta på grund av att vi inte kommer ha möjlighet att 
resa längre för att kunna intervjua respondenter, samt att på grund av den metod vi valt för ämnet 
gör att vi strävar efter ett personligt möte med intervjupersonen.  
 
Vidare så avgränsar vi oss till att bara studera de fyra största revisionsbyråerna, detta på grund av 
tillgängligheten och en tanke om att de har mest resurser att avsätta för oss studenter i detta 
sammanhang. Vi tror inte det påverkat studien i sin helhet att de mindre byråerna ej blivit 
representerade, detta på grund av att vi inte tror att åsikterna kring vad som kan tänkas hända vid 
ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten baseras på vilken storlek det är på byrån utan det 
baseras i större utsträckning på personliga tankar och åsikter. 
 
Vi kommer som ovan nämnt att jämföra och se på utfallet av avskaffandet av revisionsplikten i 
andra länder där detta genomförts för att få en känsla av vad som skulle kunna hända här men 
ingen vidare ingående undersökning av andra länder kommer genomföras. 
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1:5 Begreppsförklaringar 
 
Små företag: mindre än 83 miljoner i omsättning, mindre än 41,5 miljoner i balansomslutning 

samt mindre än 50 anställda (alla tre kraven uppfyllda för att vara ett ”små 
företag”) 

 
IFRS:  International Financial Reporting Standards, är de redovisningsstandarder som 

noterade bolag enligt lag måste följa vid uppförande av koncernredovisning.8 
 
Big 4: De fyra största revisionsbyråerna, Ernst& Young, Deloitte, 

PricewaterhouseCoopers samt KPMG. 
 
Revision:  En revision är en oberoende granskning av ett företags årsredovisning, bokföring 

samt av ledningens förvaltning. Slutsatserna av denna granskning sammanställs 
sedan som utlåtanden i en revisionsberättelse.9 

  

                                                           
8 FAR förlag,” Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2007” , s.3 
9 http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,58371&_dad=portal&_schema=PORTAL 2009-04-15 kl 20.02 
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Kapitel 2 Utgångspunkter 
I detta kapitel får läsaren en presentation av de utgångspunkter som författarna har och hur 
dessa påverkat studien i sin helhet. Detta kapitel kommer hjälpa läsaren att förstå vad 
författarna har haft för utgångspunkter för studien och på det viset lättare att få en förståelse för 
hur problemet har angripits.  
 
 

2:1 Ämnesval 
 
Vi har båda studerat redovisning och revision på C- och D-nivå under våra studier och att då 
välja revision som ämnesval kändes väldigt naturligt då vårt intresse ligger inom detta ämne. 
Vägen framtill det problem vi funnit var via vår handledare som vi förklarade för att vårt intresse 
låg inom revision och vi ville skriva och studera ett sådant ämne som förberedde oss inför vårt 
framtida jobb. Han föreslog då det presenterade problemet och vi fann det väldigt intressant, 
sedan det faktum att det inte finns mycket skrivet och studerat kring detta gjorde att vi blev ännu 
mer intresserade. Vi tror att detta påverkat studien i enbart positiv riktning då vi har ett tydligt 
intresse för ämnet och att problemet är väldigt preciserat med hjälp av vår handledare, detta 
kommer hjälpa oss att hålla oss till ämnet och inte göra diskussionen oväsentlig från problemet 
sett. Utöver det så känner vi, i och med ämnesvalet, att vi har ett stort engagemang i studien och 
vill nå ett bra resultat.  Det som gör att vi tycker att detta är ett bra ämnesval är för att detta ämne 
är väldigt aktuellt just nu med tanke på den nya lag som diskuteras. 
 

2:2 Förförståelse  
 
En persons förförståelse påverkar studien då den ligger till grund för den kunskapsbildning vi 
har, och denna kan delas in i två olika delar, förstahandsförförståelse och 
andrahandsförförståelse.10 Det som beskrivs som förstahandsförförståelse har sin grund i 
självupplevda erfarenheter och den andrahandsförförståelsen inhämtas från läroböcker och 
föreläsningar med mera.11 Vi tänkte kort presentera vår förförståelse utifrån de två nämnda 
uppdelningarna samt presentera vilken effekt vi tror att den haft på studien. 
 
Vår förstahandsförförståelse består i att ingen av oss har någon praktisk erfarenhet av arbete 
inom revision eller någon annan slags arbete inom tjänster revisionsbyråer erbjuder. Detta kan 
tänkas påverka studien på det sätt att vi missar att inkludera vissa tjänster som erbjuds, dock tror 
vi att vi kan avhjälpa detta genom vår handledare som är auktoriserad revisor samt information 
om revisionsbyråer via broschyrer och hemsidor för att få mer kunskap om vilka tjänster de 
erbjuder. Vidare så har vi praktisk erfarenhet av både intervjuer och uppsatsskrivande vilket bara 
kan anses som positivt då det underlättar arbetet nu. Mer fokus ligger på själva problemet än 
arbetet kring hur en studie ska presenteras, se ut och genomföras. 

                                                           
10  Johansson Lindfors. M-B, ”Att utveckla kunskap”, 1993, s. 76 
11  Gummesson. E,”Qualitative Methods in Management Research”, 1988, s. 67 
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Vår andrahandsförförståelse består av den utbildning vi för tillfället genomför inom redovisning 
och revision. Hittills i de kurser vi läst har vi till mestadel fokuserat på redovisning vilket kan 
anses inte påverka vår studie då den handlar om revision och efterfrågan på andra tjänster som 
erbjuds av revisionsföretagen. Vi är klart medveten om att de erbjuder tjänster inom redovisning 
men den kunskapen vi har om hur redovisningen sker rent praktiskt kan inte tänkas påverka vår 
studie. Vi har dock läst en kurs på D-nivå om revision som vi tror kan påverka studien. Vi fick 
där kunskap om olika slags tjänster som erbjuds av revisionsföretagen och det var lite i och med 
den kursen som intresset för ämnet väcktes. Dock tror vi inte att detta fått en negativ effekt på 
studien snarare en positiv då vi införskaffat mer kunskap kring området och det gör oss mer 
insatt. 
 

2:3 Kunskapssyn 
 
Den kunskapssyn en person har är viktig att motivera för läsaren av en studie då den påverkar 
hur en människa upplever den verklighet som denne ska studera samt hur denna skall gå tillväga 
enligt sin kunskapssyn.12 Exempel på två vanliga kunskapssyner, och som vi studenter ofta 
använder oss av, och som tydligt skiljer sig åt är hermeneutiken och positivismen.13 Positivismen 
är mer naturvetenskapligt inriktad och observation ligger i fokus inom detta synsätt, kunskap 
skall kunna bekräftas med sinnena, och vetenskapen skall vara helt objektiv.14 Detta anser vi inte 
riktigt stämma överens med vår studie då vi inte anser oss vara helt objektiva. Som vi nedan 
kommer att beskriva så utför vi studien ur revisorernas perspektiv och kommer försöka ge dem 
kunskap om hur efterfrågan på deras tjänster kan tänkas förändras, detta gör att vi inte är helt 
objektiva och att det positivistiska synsättet inte draperar denna studie. 
 
Den andra, hermeneutiken, är väldigt skild från den ovan presenterade positivismen på grund av 
att i detta synsätt ligger fokus i förståelse och tolkning av handlingar.15 Denna kunskapssyn tror 
inte heller på en objektiv syn från forskaren sett till den tillfrågade16 vilket gör att den passar vår 
studie bättre, som vi ovan beskrev så har vi ingen förhoppning om att vara objektiva och detta 
kan beskrivas som ett medvetet val från författarnas sida. Det är även en förutsättning inom 
denna kunskapssyn att se problemet utifrån någon annans synsätt och den vill tolka och förstå 
någon annan17. I och med detta anser vi detta synsätt mest lämpat för vår studie, då vi utgår från 
revisorernas perspektiv och vi vill förstå och tolka det affärsklimat de kommer att befinna sig i 
efter avskaffandet av revisionsplikten.  
 

                                                           
12  Johansson Lindfors. M-B, Att utveckla kunskap”, 1993, s. 10 
13  Ibid s. 10-11 
14  Bryman. A, Bell. E, ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, 2005, s. 26-27 
15  Ibid s. 589 
16  Johansson Lindfors. M-B, Att utveckla kunskap”, 1993, s. 45 
17  Widerberg, K, ”Kvalitativ forskning i praktiken”, 2002 s. 26 
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2:4 Angreppssätt 
 
Att presentera vilket angreppssätt som ligger till grund för studien är aktuellt då det ger läsaren 
en bild och uppfattning av hur författarna uppfattar relationen mellan teori och det insamlade 
empiriska materialet. Vi har i detta fall valt ett deduktivt angreppssätt. Detta innebär att 
författaren utgår ifrån en teori och bildar olika antaganden som sedan testas empiriskt, nästa steg 
är sedan att förkasta teorin eller bekräfta den.18 Detta är i enlighet med hur vi utför vår studie, vi 
har funnit teorier inom området för tjänster inom revision samt hur avskaffandet av 
revisionsplikten har påverkat efterfrågan på andra tjänster i andra länder. Utifrån dessa formar vi 
sedan frågor kring vad våra respondenter tror om framtiden inom området och genom detta drar 
vi slutsatser kring om utfallet i Sverige kommer kunna tänkas bli det samma eller om vi kan se 
något annat tänkbart utfall. 
 
För ytterligare tydliggöra och motivera vårt val av angreppssätt så kan det deduktiva 
angreppssättets motpol presenteras, induktivt angreppssätt. Detta bygger på att utföra en studie 
där teorin för studien är resultatet.19 Detta anser vi vara svårt att applicera på vårt problem på 
grund av att vi vill undersöka vad som kan tänkas hända med efterfrågan, inte vad som kommer 
behöva hända för att utfallet ska bli i de länder som redan avskaffat revisionsplikten som ett 
induktivt angreppssätt hade inneburit. 
 
Vi är välmedvetna om att det deduktiva angreppssättet ej är helt i enighet med den kunskapssyn 
vi har valt för studien. Hermeneutiken är ett synsätt som ofta använder sig av induktiv metod, 
dvs. att forskaren går från empiri till teori20, dock anser vi att detta kommer bli för tidskrävande 
och vi har svårt att tänkas oss att vi på den korta tid hinner samla in empiriska data för att sedan 
hitta teorier som vi ska binda dem samman med, därför väljer vi ett deduktivt sätt att angripa 
problemet. 
 
För att tydliggöra för läsaren ytterligare hur författarna kommer att genomföra studien så 
presenteras på följande sida en enkel figur som kan beskrivas som en disposition över hur 
studien. Vi utgår från den problemdiskussion vi presenterat i det inledande kapitlet och utifrån 
den tar vi fram en teori och en lämplig praktisk metod. Vi presenterar resultatet av den praktiska 
metod i empirin och den tar vi med oss tillsammans med teorin och analyserar för att sedan 
presentera slutsatser i enlighet med vår problemformulering och det syfte som ligger till grund 
för studien. De utgångspunkter som vi presenterat i detta kapitel ligger som en grund och 
förutsättning för hela denna figur. Det är den som skapat vår uppfattning om problemet och det 
sätt vi valt att angripa problemet på.  
 
 
 
 
 
                                                           
18  Bryman. A, Bell. E, ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, 2005, s. 23 
19  Bryman. A, Bell. E, ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, 2005 s.25 
20  Johansson Lindfors. M-B, Att utveckla kunskap”, 1993 s. 58 
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Modell 2:1 Disposition av studie 
 

2:5 Studiens perspektiv 
 
Perspektivet är av vikt för läsaren då det gäller för denna att förstå hur författarna tänker angripa 
problemet och vi tänker tolka det insamlade materialet, det vill säga från vems synvinkel vi 
kommer att föra diskussionen.21 Det perspektiv vi kommer att utgå ifrån under utförandet av 
insamling av det empiriska materialet, analysen och diskussion av det insamlade materialet och 
som kommer ligga till grund för de slutsatser vi presenterar är revisorns perspektiv. Vi har 
formulerat problemet utifrån sådant perspektiv att det ligger i revisorns intresse att finna svaret. 
Detta på grund av att det ökar deras möjlighet till förberedelse inför avskaffandet av 
revisionsplikten i och med att de får ökad information kring vilka tjänster företagen kommer att 
efterfråga istället. För att ytterligare tydliggöra detta så kan ett exempel vara att vi inte tror att en 
företagare är speciellt intresserad av vad revisionsbyråer har för efterfrågan på sina tjänster, deras 
intresse kanske snarare ligger i vilka tjänster de erbjuder.    
 

2:6 Insamling av källor 
 
Som vi tidigare nämnt så finns det inte alls så mycket skrivet om just den inriktning som vi har 
valt att ha på denna studie men trots detta har vi i första hand koncentrerat oss på att hitta källor 
som är vetenskapliga. Detta har vi gjort genom att söka i Umeå universitet bibliotekets 
företagsekonomiska databaser och där har vi tagit de allra flesta vetenskapliga artiklarna vi 
använt oss av ifrån. Vi har i stor utsträckning använt oss av teorier som vi under studietiden fått 
lärdom av. De är ofta väldigt grundläggande och detta medför att de är applicerbara på ett 
lämpligt sätt i vår studie. Detta har medfört att vi har relativt välkända och en teoretisk 
                                                           
21  Trost. J, ”Kvalitativa intervjuer”, 1997, s. 24 
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referensram som inte är för komplicerad för den vanliga företagsekonomiska studenten att förstå. 
Vi har en ambition om att studien inte får upplevas som för komplicerad för läsaren utan skall 
präglas av en enkelhet som gör det enkelt för läsaren att förstå problemet och lätt bli insatt i 
ämnet.    
 
De teorier som vi har använt oss av är till stor del hämtade ur vad som finns skrivet om andra 
länders avskaffningar. Detta medför att sökningarna varit väldigt specificerade på information 
kring vad som hänt i de länder där de valt att avskaffa revisionsplikten. Detta val att ta med vad 
som hänt i övriga länder kändes naturligt för att ha något att jämföra med, samt att ha något att 
basera ett potentiellt utfall på. Det som skett i andra länder är naturligtvis rimliga till viss del att 
ske i Sverige. 
 
Det mest självklara att söka upp redan då arbetet med studien startade var den utredning som 
ligger till grund för lagändringen, SOU 2008:32. Denna är en grundsten i vår studie då vi vill 
undersöka vad som skulle kunna tänkas hända, det är då viktigt att veta vad utredarna har för 
tanke med ändringen.  
 
Sökord som vi har använt oss av vid våra sökningar är, revisionsplikt, avskaffande, revisions 
tjänster, revisorns oberoende, intressenter, agentteorin och även dessa ord på engelska, 
stakeholders, audit och audit services. Dessa ord är centrala i studien och känns naturliga vid 
informationssökningen. Som tidigare nämnt så har vi valt att använda oss av teorier som vi 
tidigare mött och fått lärdom av via vår utbildning, detta gäller även de sökord vi valt att använda 
oss av.  
 

2:7 Källkritik 
 
Vi har i vår uppsats använt källor som inte är helt vetenskapliga för att få fram teorier som ännu 
inte forskats färdigt om. Mycket av den teori vi har med vår uppsats kommer från utredningen 
SOU 2008:32. Då denna är en utförlig källa som innehåller både bakgrund, framtid och även vad 
som hänt i andra länder. Det faktum att det ännu inte finns så många vetenskapliga artiklar om 
detta är något som är negativt och tyvärr också något som vi inte kan påverka. Dock så anser vi 
att de källor som vi använt oss av men som inte är av vetenskaplig karaktär ändå har så pass 
mycket substans att de kan användas som källor utan att innehållet i vår uppsats kan ifrågasättas.  
 
Det är ju svårt att säga vad som egentligen kommer att hända i framtiden så det som sägs i vår 
teori om framtiden är sådant som det inte är säkert att det kommer att hända men som verkar 
troligt. Detta är klart ett minus för oss, det är ju svårt att säga säkert hur framtiden kommer att te 
sig, men vi antar ändå att de källor vi har använt oss av är så pass insatta i ämnet att det inte ska 
vara något problem. Vi har gjort det så på ett sådant sätt som vi tror att det är bäst att angripa 
problemet på utifrån dess karaktär som är kantat av mycket ovisshet och spekulationer. 
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Kapitel 3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras läsaren för den teoretiska referensramen som ligger till grund för 
studien. Dessa läror kommer att användas som utgångspunkt för de frågor som ställs till 
respondenterna samt för den analys som följer senare i arbetet.  
 
 

3:1 Upplägget av valda teorier 
 
Vi strävar efter att i detta kapitel ge läsaren en bra grund av förståelse och till viss del motivering 
för de frågor som ställs till respondenterna samt en utgångspunkt att utgå ifrån inför 
undersökningens insamlande av empiriskt material. Upplägget vi valt att ha i detta kapitel är att 
vi först presenterar hur situationen ser ut idag, vi ger läsaren en grundläggande uppfattning om 
tjänsteutbudet idag samt med hjälp av intressentmodellen och agentteorin beskriva vilka som har 
ett intresse och efterfrågar reviderade finansiella rapporter. Vi presenterar även i den första delen 
en beskrivning av revisorns oberoende med koppling till jävsreglerna. Därefter beskriver vi det 
förslaget som ligger för utredning angående avskaffandet av revisionsplikten och i den tredje och 
avslutande delen beskriver vi vad som skulle kunna tänkas hända i Sverige om förslaget går 
igenom, till grund för detta och utgångspunkt använde vi oss av studier som visar på vad som 
hänt i de länder i Europa som avskaffat revisionsplikten. Vi anser att detta upplägg är en naturlig 
väg att gå för att få en uppfattning och förståelse för det valda problemet och dess vetenskapliga 
referensram.   
 

3:2 Del 1: Situationen idag 
 

3:2:1 Modell över erbjudna tjänster av de fyra största revisionsbyråerna i Sverige idag . 
 
Vi har studerat de fyra största revisionsföretagens hemsidor här i Sverige och försökt 
sammanställa en modell över de olika tjänsterna de erbjuder i dagsläget. Detta för att kunna ha 
det som utgångspunkt när vi studerar hur tjänsteutbudet/efterfrågan på de olika tjänsterna kan 
tänkas ändras och påverkas av avskaffandet av revisionsplikten. På följande sida följer en enkel 
modell över de vanligaste grupperna av tjänster, enkelt uppdelat. Varje byrå har naturligtvis sina 
egna grupperingar och namn på de olika produkterna men vi har, för att göra det enkelt för 
läsaren att förstå, valt att gruppera de som följer. Nedan följer en enkel förklaring av vad de olika 
grupperna innebär.  
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Modell 3:1 Tjänsteutbud bland de fyra största revisionsbyråerna I Sverige i dagsläget 
 
Revision: Revisionstjänsterna består i att säkerställa och öka tillförlitligheten i 

den finansiella informationen samt att minimera risker och förbättra 
kontroller för att minimera fel i rapporterna.22  

 
Redovisning: Tjänster inom redovisning kan innebära praktisk hjälp vid 

redovisning, upprätta bokslut och deklarationer, samt att effektivisera 
processer.23 

 
Övriga tjänster: Denna är en gruppering vi själva valt för att sammanfatta de olika 

tjänsterna byråerna erbjuder inom de olika områdena som inte täcks 
upp av de andra grupperna. Det kan handla om 
verksamhetsutveckling, förbättrade försäljningsprocesser, hjälp vid 
komplexa transaktioner och administrativa tjänster m.m.24 

 
Rådgivning: Detta kan handla om rådgivning inom riskhantering, 

effektivitetslösningar och förvärvsgranskning.25 
  
Skatterådgivning: Alla byråerna erbjuder ett stort utbud av rådgivning inom 

skatteområdet vad gällande olika slags skattefrågor, och det är väldigt 
snarlikt bland alla 4.26 

 

3:2:2 Intressentmodellen 
 
En central del av vår studie bygger på vem som kan tänkas ha nytta av företagets finansiella 
rapporter och hur stor vikt lägger de på att de är kontrollerade av en revisor. Vi har i och med 
detta studerat vilka egenskaper en intressent bör ha för att få en uppfattning om vem som är en 
intressent till företaget. Vi har funnit information och definierat tre olika egenskaper; styrka, 
legitimitet och nödvändighet. Det menas att företaget måste ta hänsyn till olika intressenters 
styrkor och nödvändighet för att kunna upprätthålla lagenliga och sedliga intressen hos legitima 

                                                           
22

 www.pwc.se, www.kpmg.se, www.deloitte.se, www.ey.se 2009-02-06, kl. 08:30 
23

 Ibid 
24

 Ibid 
25

 Ibid 
26

 Ibid 
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intressenter.27 Med styrka i detta sammanhang menar författaren i den utsträckning som 
intressenten har förmåga eller kan påverka tvingande, nyttomoraliska eller normgivande medel 
för att påtvinga sin vilja i relationen28, med andra ord i den utsträckningen intressenten kan få 
företaget på ett sätt som de vanligtvis inte skulle göra29. Med nödvändighet menar de till den 
grad som en intressents krav måste fyllas sett ur ett tidsperspektiv, det vill säga i vilken 
utsträckning en intressents anspråk kräver omedelbar verkan.30 Med legitimitet i artikeln avses 
en generaliserad förmodan eller antagande att utföranden av företaget är önskvärd och lämpliga 
inom samma sociala värderingar och normer som intressentens.31 
 
Vidare så fann vi Intressentmodellen som är en företagsekonomiskmodell som syftar till att visa 
vilka intressenter det finns för företaget, med andra ord vem som kan ha ett intresse i företagets 
verksamhet eller ett beroende. 32 Modellen bygger på att företaget skall se till alla sina 
intressenters behov och intressen för att kunna överleva och behålla sina konkurrensfördelar. 
Detta kan vara i många fall komplicerat då dessa intressen ofta står i strid med varandra.33  
 
Vi har valt att använda oss av denna teori sett utifrån företagets finansiella rapporter, det vill säga 
vem som kan ha ett intresse av dessa rapporter och hur viktigt det är att de är säkerställda från en 
utomstående part, revisorn. Detta på grund av mycket av den informationen företagen ger idag 
och som behövs för beslutsfattande kommer från årsredovisningar och delårsrapporter34. Vi anser 
denna vara lämplig på vår studie då denna ger en tydlig och enkel överblick över de parterna som 
kan tänkas ha ett intresse i företagets finansiella ställning. Modellen är även av det äldre slaget, 
introducerades i Sverige på mitten av 1960-talet35, och i och med det välkänd och välanvänd 
vilket gör att många idag har någon form av uppfattning om vad den beskriver. 
 
De olika intressenterna i denna modell är ägare, anställda, leverantörer, kunder, banker stat och 
kommun.36 På följande sida följer en modell som ger en överblick för läsaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modell 3:2 Intressentmodellen 

                                                           
27  Mitchell et al. ”Toward a theory of stakeholder identification and salience; defining the principle of who and 
what really counts”, 1997, s. 30  
28  Ibid s. 865 
29  Ibid s. 869 
30  Ibid s. 869 
31  Mitchell et al. ”Toward a theory of stakeholder identification and salience; defining the principle of who and 
what really counts”, 1997, s. 869 
32  Ohlin. G, ”Företagets intressenter och kontrakt”, 1982, s. 17 
33  Ibid s. 29 
34  Ibid s.79 
35  Ibid s. 9 
36  Ibid s. 17 
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En presentation om dessa olika parters intresse i företaget kommer att presenteras nedan utifrån 
ett perspektiv av vad de har för intresse i företagets finansiella rapporter. 
 
Banker: När en bank eller kreditinstitut skall ge krediter så vill de göra en bedömning av 
återbetalningsförmågan som företaget besitter och för att kunna analysera detta ser de till olika 
aspekter, affärsidé, resursanalys, omvärldsanalys samt en ekonomisk analys.37 Det som är 
intressant för vår studie är den ekonomiska analysen då de iden tar hjälp av den finansiella 
informationen. Den finansiella informationen används för att skapa en bild av företagets stabilitet 
och med hjälp av årsredovisningen så beräknar man olika nyckeltal och de får en bild av hur 
verksamheten är finansierad.38 Vi ser tydligt här att de rapporter som företaget lämnar används 
av banker och att det är av betydelse för dem. Vidare så finner vi att en ren revisionsberättelse är 
en bekräftelse på att företagets rapporter är rättvisande och att detta är av betydelse, det kan även 
vara en indikation på att verksamheten sköts med ordning och reda och inte är eftersatt.39 
 
Ägarna: En beskrivning av denna relation och ägarnas intresse i de finansiella rapporterna 
beskrivs utförligare under avsnittet ”Agentteorin” i detta kapitel. Detta på grund av att det är en 
så pass central del att vi valt att behandla det separat.   
 
Anställda: De anställda i ett företag kan ses som leverantörer och de kan i vissa 
organisationer ha mycket stort inflytande för hur verksamheten flyter framåt40, vilket gör dem till 
intressenter för företaget. Vad gällande deras intresse i företagets finansiella rapporter skulle det 
kunna tänkas ligga i den anställningstrygghet de önskar. Har den anställda kunskap om att fel 
finns i rapporteringen och den ej revideras så skulle deras anställningstrygghet kunna ifrågasättas 
då det råder tvivel om hur företagets egentliga ställning och deras förmåga att fortsätta och i och 
med det den anställdas möjlighet till fortsatt anställning.    
 
Leverantörer: Leverantörer besitter en förhandlingsstyrka gentemot företagen i och med att de 
kan ändra priser på de varor de levererar och i och med kan de ändra den kvantitet företaget kan 
beställa41, detta leder till att de tydligt är en intressent för företaget. Den nytta en leverantör kan 
tänkas ha av finansiella rapporter och dess säkerställande är om de ska sälja stora kvantiteter mot 
kredit. Det kan då tänkas att de vill kontrollera företagets betalningsförmåga.  
 
Kunder: Även kunder besitter en förhandlingsstyrka gentemot företaget på samma sätt som 
leverantörerna och spela ut olika aktörer mot varandra med hjälp av till exempel pressa ner 
priser42, och detta gör dem också till intressenter för verksamheten. Det intresse de kan tänkas ha 
i företagets finansiella rapportering är att denna nämnda förhandlingsförmåga styrks om kunden 
har information om företagets kostnader och i och med det aktuella marknadspriser.43   
  

                                                           
37  Svedin. J, ”Kreditgivning och kreditbedömning av företag”, 1992, s. 24 
38  Svedin. J, ”Kreditgivning och kreditbedömning av företag”, 1992, s. 32 
39  Ibid. s. 39 
40  Porter, M. ”Konkurrensstrategi”, 1983, s. 47 
41  Ibid. s. 46 
42  Porter, M. ”Konkurrensstrategi”, 1983, s. 44 
43  Ibid. s. 45 
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Stat/kommun: Vad gäller statens intresse i företagets rapportering så är det beroende på 
företagets bolagsform och då sett till beskattningen44, och i och med att aktiebolagen betalar skatt 
på sin vinst så är staten en intressent. Vad gäller aktiebolag, som studeras i detta arbete, så är det 
beroende av den finansiella rapporteringen då den beräknas utifrån företagets vinst.45 I och med 
att skatten baseras på den finansiella rapporteringen så skulle vi kunna tänka oss att 
skattegranskningen av de företag som inte revideras ökar, i och med att de företag som inte 
tänker använda sig av revisor inte får helt säkerställda rapporter så bör ju skatteverket på något 
annat sätt kontrollera tillförlitligheten i rapporterna och få kunskap om företagen betalar in rätt 
mängd skatt. 
 
Om vi nu försöker applicera de begrepp som nämndes i avsnittets första del på de intressenter vi 
enligt intressentmodell (se ovan) studerar utifrån så beror intressenternas utsträckning inom de 
olika egenskaperna mycket till hur företaget är uppbyggt, vilket gör att en generalisering bli svår 
att utforma men som ett exempel för att tydliggöra detta är en verksamhets finansiering. Är 
finansiering till stor del uppbyggd av kreditgivning så blir naturligtvis en banks inflyttande och 
intresse större än i en verksamhet där eget kapital dominerar. 
 

3:2:3 Agentteorin 
 
Agentteorin bygger på två roller, agenten och principalen, där principalen väljer en agent att för 
utföra ett uppdrag åt denne.46 I vårt arbete använder vi denna teori genom att iklädda 
företagsledningen i rollen som agenten och ägarna i rollen som principalen, detta är ett vanligt 
sätt att använda denna teori.  
 
Agentteorin anser vi vara lämplig som referensram på vår studie på grund av att den är 
grundläggande för relationen mellan ägarna och företagsledningen, och denna relation är 
intressant sett utifrån revisorns roll, då denne ökar tilltron i den förmedlade informationen dem 
emellan47, och denna information används av ägarna för att utvärdera företagsledningens 
arbete.48 Denna teori är lämplig för förhållanden då det föreligger fler ägare än en och de inte har 
insyn i den interna informationen och i och med det inte är en del av styrelsen eller ledningen.49 
Detta är även en vanligt förkommande teori och välkänd vilket gör att vi tror att läsaren har lätt 
för att sätta sig in i den, förstå den och applicera den på vår studie. 
 
Ser vi tillbaka i tiden och tittar i källor så kan vi identifiera tre uppgifter agenten skall utföra. 
Detta kan vara lämpligt att presentera för att läsaren skall förstå grundstenarna i denna teori. 
Dessa tre åliggandena består av: 
 

� Metod av verkställande 
� Arbetsamheten (flitigheten) i utförandet 

                                                           
44  http://www.nutek.se/sb/d/1380/a/8194#7, 2009-02-05, 10:35 
45  http://www.nutek.se/sb/d/1380/a/8214#5, 2009-02-05, 10:38 
46  Blackwood Wright, E., ”The law of Prinicipal and agent”, 1894, s. 1 
47  Thorell, P., Norberg, C., ”Revisionsplikten i små företag”, 2005, s. 36 
48  Antle, R., ”The auditor as an economic agent”, 1982, s. 512 
49  Thorell, P., Norberg, C., ”Revisionsplikten i små företag”, 2005, s. 36 
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� Upprätthålla kraven från lagar50 
 
Detta ger oss en bild av vad agenten skall göra och vad som skall avtalats om för att 
verkställandet skall vara i enighet med principalens önskan. Principalen vill att agenten skall 
påverka resultatet av uppdraget och anlitar denne på grund av detta, och för att attrahera agenten 
kan olika former av fördelar erbjudas.51 Dessa fördelar kan reduceras beroende på om agenten 
inte utfört sitt uppdrag i enlighet med överenskommelsen med principalen och här kommer 
kontrollbehovet av agentens arbete in i bilden.52 Vi vill genom detta resonemang klargöra att för 
läsaren att grunden i denna teori ligger i att principalen anlitar agenten för utförande av ett 
uppdrag och hur revisorn och revisionen blir en del av detta förklaras utförligare i nästa stycke. 
 
Revisionen är en viktig del i agentteorin i och med den informations asymmetri som uppstår 
mellan dessa två parter. Denna asymmetri består i att företagsledningen (agenten) ofta besitter 
mer kunskap om den i högre grad rättvisande och sanna bilden av den ekonomiska situationen i 
verksamheten. Den andra delen av denna asymmetri består av att det kan bli konflikter vad 
gällande intressen mellan de två parterna, företagsledningens mål kanske inte alltid är 
överensstämmande med ägarens vilket gör att denne (företagsledningen) agerar mot eller inte 
helt i enlighet med ägarnas önskan.53 I och med denna konflikt kan en risk i informationen som 
ägaren efterfrågar uppkomma.54 Revisorns och revisionens roll i detta sammanhang är att 
kontrollera så att agenten agerat enligt vad principalen anlitat denne för.55 Detta är även viktigt 
för den belöning företagsledningen ska erhålla, är uppdraget utfört i enlighet med 
överenskommelsen så skall fördelar som ovan nämnts erhållas, en kontroll om detta är införlivat 
är nödvändig. På följande sida följer en modell visar på sambanden och relationerna i det som 
ovan beskrivits.  
                        
 

   Principalen anlitar agenten   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modell 3:3 Agentteorin 
 

                                                           
50  Blackwood Wright, E., “The law of Principal and agent”, 1894, s. 112 
51  Antle, R., ”The auditor as an economic agent”, 1982, s. 506 
52  Eilifsen, A., Messier Jr, W F., ”Auditing and assurance services”, 2006, s. 7 
53  Ibid. s. 7 
54  Ibid. s. 8 
55  Ibid. s. 7 

 

  Principal 

 

Företaget 

 

     Agent         Äger         Förvaltar 

          Kontrollerar  
   Revisorn 



 

 

22 

 

I denna modell vill vi visa för läsaren hur grunden för principal- och agentteorin hänger samman 
(modellens mellan och övre delar) samt hur revisorns roll speglas (modellens undre del). Denna 
teori går att applicera på de övriga intressenterna enligt intressentmodellen som ovan nämnt. 
Som exempel kan vi till exempel se till kreditgivarnas behov av reviderade rapporter då de hade 
ett tydligt intresse i dessa. Då hade modellen sett liknande ut fast principalen hade bytts ut till 
kreditgivare, äger mot finansierar, och den över pilen (anlitar) hade avlägsnats, dock hade 
resonemanget kring, enligt vårt perspektiv viktigaste och centralaste delen kring revisorns 
säkerställande och kontroller vart den samma. Detta kan göras på samma sätt för de övriga 
intressenterna i modellen. Det vi vill förmedla med denna teori är revisorns roll och hur den kan 
vara viktig för flera intressenter och hur den fungerar. 
 
Som sammanfattning för detta avsnitt kan vi sammanställa det i följande: 

 
� Revisorn kontrollerar och säkerställer företagsledningen agerande för att tillfredställa 

någon intressents behov. 
� De anlitas på grund av sin kompetens, självständighet, objektivitet och vilja att 

tillfredställa samhällets intressen.56 

3:2:4 Frivillig revision 
 
Det finns flera faktorer som kan anses påverka efterfrågan på frivillig revision. Dels så talas det 
mycket om revisorns självständighet. En liten revisionsfirma blir lätt familjär med sitt reviderade 
bolag. Teorin säger att i små bolag kan efterfrågan efter frivillig revision vara mindre då 
förhållandet mellan ägandet och ledningen kan anses vara närmare. Detta gäller dock i de mindre 
av de små bolagen, inte små bolag i den betäckningen som används för att begränsa 
revisionsplikten, då många av de företag som kommer att innefattas är så pass stora att ägandet 
och ledningen är separerade.57 
 
Om vi ser till långivare så säger tidigare gjorda studier att de ser en revision som ett pålitligare 
bevis på företagets lönsamhet än vad ledningens prognoser och bokföring ger. Det kan alltså 
sägas att ett litet företag även utan revisionsplikt kan tänkas komma att efterfråga tjänsten för att 
underlätta att få lån och krediter.58 
 
En studie i England visade att företag som låter sitt företag bli reviderat får en kvalitetskontroll 
av redovisningen och företagets ekonomistyrning och därigenom förbättra trovärdigheten på 
redovisningen. Detta leder i sin tur till att även trovärdigheten gentemot banken ökar.59 Det fanns 
även påtagliga bevis för att företag som väljer att genomföra frivillig revision gjorde detta för att 
företagsledningen efterfrågade detta, ofta för att det var en policy hos företaget. De intressenter 
som var intresserade av att få redovisningen reviderad var ägare och långivare. De företag som 
valt att inte genomföra revision hade som huvudargument den kostnad som det skulle innebära 

                                                           
56  Eilifsen, A., Messier Jr, W F., ”Auditing and assurance services”, 2006 s. 7 
57   Seow, Jean-Lin (2001) “The Demand for the UK small company Audit- an agency perspective” International 
Small Business Journal nr 2, 2001 s 64 
58   . Seow, Jean-Lin (2001) “The Demand for the UK small company Audit- an agency perspective” International 
Small Business Journal nr 2, 2001 s.64 
59   Thornell P,Norberg C, Revisionplikten i små företag, 2005 s.27 



 

 

23 

 

för företaget och att nyttan med revisionen inte skulle överskrida kostnaden och att utgiften 
därför kunde anses vara onödig. Dock så visar inte dessa företag en minskad kostnad, vilket 
förklaras genom att dessa företag ofta använt sig av samma byrå för redovisning och revision och 
att kostnaderna därför har överlappat varandra och därför har inte kostnaden minskat väsentligt.60 
 
En annan faktor som spelar stor roll i detta sammanhang är företagets omsättning. Ju högre 
omsättning företaget har desto mer efterfrågas den frivilliga revisionen. Företag med stor 
omsättning kan ofta vara företag som inte är helt familjeägda och har ofta en ledning som är 
skiljd får ägandet. En annan del i det hela är att i ett företag med hög omsättning så blir den 
marginella kostnaden för revision lägre.61 Ledningens utbildning är också det något som har 
betydelse i frågan om företaget genomför frivillig revision eller ej.62 
Frivillig revision i små företag kan kännas att det inte är relevant att ha lagstadgat, det bästa kan 
vara att låta marknaden själv reglera detta, genom kreditgivare och ägare. Det är ju idag inte ett 
måste för andra företagsformer att genomföra revision och detta regleras i dag av marknaden.63 
 

3:2:5 Revisorns oberoende 
 
Oberoendet hos revisorerna är väldigt viktigt, detta för att allmänheten ska kunna lita på den 
information som de får genom revisionen. En oberoende revisor ökar förtroendet och 
trovärdigheten för det granskade företagets räkenskaper. Detta är relevant i vår studie på grund 
av att det är idag en av anledningarna till revisorerna anlitas, detta såg vi även i ovan beskrivna 
intressentmodell, och detta är något vi tror kommer spela in en roll även om plikten avskaffas. I 
de svenska lagarna är revisorns oberoende reglerat i både i Aktiebolagslagen( ABL) och i 
revisorslagen(RL). Definitionen på revisorns oberoende finns i revisorslagen 20§; 
 
”Revisorn ska agera opartiskt och självständigt i sina ställningstaganden och i övrigt agera på 
ett sådant sätt att hans/hennes oberoende ställning inte kan ifrågasättas.” 
 
Det är jävreglerna som i lagen styr när en revisor inte kan kalla sig för oberoende, dessa 
summeras i ABL 9:17 som: 
 
1. Den som äger aktie i bolaget eller annat bolag i samma koncern, 
2. Den som är ledamot av styrelsen eller verkställande direktör i bolaget eller dess dotterföretag 
eller biträder vid bolagets bokföring eller medelsförvaltning eller bolagets kontroll däröver, 
3. Den som är anställd hos eller på annat sätt har en underordnad eller beroende ställning till 
bolaget eller någon som avses i 2, 
4. Den som är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid 
grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller bolagets kontroll däröver, 
5. Den som är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led 
till en person som avses i 2, 
6. Den som är besvågrad med en person som avses i 2 i rätt upp- eller nedstigande led eller så att 

                                                           
60   Collis, J, Directors views on exemption from the statutory audit, 2003 s.42 
61   Thornell P,Norberg C, Revisionplikten i små företag, 2005 s.28 
62   Collis et al, The Demand for the Audit in Small Companies in the UK, 2004 s.87 
63 Thornell P,Norberg C, Revisionplikten i små företag 2005 s.40 
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den ene är gift med den andres syskon, eller 
7. Den som tår i låneskuld till bolaget eller ett annat bolag i samma koncern eller har en 
förpliktelse som ett sådant bolag har ställt säkerhet för.64 
 
 
Andra saker som anses påverka revisorns oberoende kan vara om revisorn och dennes firma är 
ekonomiskt beroende av klienten, det vill säga att en stor del av revisorns inkomst består av just 
denna klient. Andra orsaker kan vara att revisorn har utför så tjänster som inte är relaterade till 
revisionen, exempel på en sådan tjänst är rådgivning. Om det råder hög konkurrensen mellan 
revisionsbyråerna så kan även detta påverka revisorns oberoende då revisorn då hamnar i en 
situation där denne behöver klienten mer än klienten behöver revisorn. 
 

3:2:6 Revisorn som rådgivare 
 
Intäkterna från rådgivning från revisionsbyrån är den intäkt som har ökat mest under 2000-talet, i 
Sverige har en studie gjorts Nordic Investor Services som visar på just det här, en ökning på 
ungefär 20 % av konsultarvoden från noterade bolag redovisades. Om vi ser utomlands så var det 
i USA så att nästan hälften av kostnaderna som företagen hade från revisorn var för andra 
tjänster än revision.65 Att allt större del av revisionsbyråernas inkomster kommer från just 
rådgivningstjänster samt den utveckling som har varit med stora internationella skandaler gjort 
att lagstiftare har börjat oroa sig över huruvida rådgivningstjänster hotar revisorns oberoende i 
allt större grad.66 I USA har de stora skandalerna som Enron och Worldcom inneburit att det har 
stadgats lagar som numera hindrar revisorerna från att tillhanda hålla vissa typer av 
rådgivningstjänster till de publika bolag som de även utför revisionstjänster åt. Det har mest 
fokuserats på revisorns oberoende i stora börsnoterade bolag  
 

3:2:7 Intern kontroll 
 
Vi anser att den interna kontrollen är av vikt i denna studie då den är en del av vad revisorn 
måste beakta när en revision planeras och en välutvecklad intern kontroll hindrar att fel uppstår. 
Vilket innebär att det skulle kunna tänkas att företagarna väljer att utveckla den interna 
kontrollen i och med avskaffandet för att höja tillförlitligheten i deras rapporter. 
 
Den traditionella definitionen av intern kontroll innebär kontroller av redovisningen i 
verksamheten samt mätning av intressanta angelägenheter. Dessa kan vara av intresse för ett 
generellt syfte eller för specifika syften.67 Vidare så finns en tydlig och grundläggande 
beskrivning av intern kontroll som beskriver det som något som skapas och ändras av de i 
verksamheten som ansvarar för och ger rimlig försäkran av företagets prestationer inom de 
följande kategorierna:68 

                                                           
64   Aktiebolagslagen 9:17 
65  Svanström Tobias, Revision och rådgivning: efterfrågan, kvalitet och oberoende, 2008 s.69 
66  Ibid. s. 69 
67  Maijoor. S, ”The internal control Explosion”, International Journal of Auditing, 2000, vol: 4, issue:1, s. 104-105 
68  Ibid s. 105 
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� Tillförlitligheten i de finansiella rapporterna 
� Verkningsgraden och effektiviteten i företagets verksamhet 
� Hur väl verksamheten möter kraven av lagar och regler 

 
Den interna kontrollen är viktig ur revisions synpunkt på grund av det är en del av planeringen 
över hur revisionen skall ske. Med hjälp av att förstå hur den interna kontrollen är uppbyggd så 
kan potentiella fel i de finansiella rapporterna identifieras, samt att revisorn enklare kan se vad 
som påverkar risken av att dessa fel uppstår, förståelse för den interna kontrollen är även något 
som skall tas i beaktande när revisorn ska utföra de tester som krävs för att testa tillförlitligheten 
i rapporterna.69   
 
Dessa ovan nämnda definitioner av intern kontroll är väldigt breda och det bidrar till att 
begreppet kan vara svårt att förstå. Inom redovisningslitteraturen finns det en uppdelning, där en 
indelning av intern kontroll sker i tre olika kontroller;70 
 

� Intern kontroll ur en extern revisions perspektiv 
� Intern kontroll ur ett organisationsteoretiskt perspektiv 
� Intern kontroll ur ett ekonomiskt perspektiv 

 
Detta visar på att det finns många synsätt på intern kontroll och begrepp är väldigt brett, och vi 
tror att visa på detta så klargör vi ändå lite för läsaren vad det rör sig om.Intern kontroll beskrivs 
vara uppbyggt av fem olika komponenter. Vi kommer nedan beskriva dessa och efter det tror vi 
läsaren har en bra bild för att kunna förstå vad detta handlar om. De fem komponenterna är: 
 

� Kontroll-klimatet: detta handlar om att skapa en medvetenhet om kontroll i 
verksamheten, den bidrar med struktur och disciplin. Kontroll-klimatet visar på vilka 
åtgärder som tas för att skapa en effektiv intern kontroll  

� Verksamhetens risk bedömning: detta handlar om de åtgärder som tas för att 
identifiera verksamhetens affärsrisker och vad de kan medföra. När det gäller den 
finansiella rapporteringen handlar det om att identifiera risker som kan medföra att 
rapporterna ej är rättvisande eller inte är i enlighet med lagar och regler.   

� Verksamhetens informations system och andra närliggande affärsprocesser relevanta 
för finansiell rapportering och kommunikation: vad gäller finansiell rapportering så är 
här redovisningssystemet det centrala, hur det är uppbyggt, vad som sker manuellt 
och automatiserat. Vad gäller kommunikation så handlar det om att kommunicera så 
alla förstår sina roller och ansvarsområden för att upprätthålla den interna kontrollen. 

� Kontroll aktiviteter: det är de aktiviteter som genomförs för att kontrollerna så att de 
styrandes direktiv efterföljs. 

� Kontroll övervakning: detta innebär processer som genomförs för att kontrollera 
kvaliteten på den interna kontrollen över tiden.71 

                                                           
69  ilifsen. A, Messier. Jr. William F, “Auditing and assurance services”, The McGraw-Hill Companies, 2006, s. 
184 
70  Ibid s. 105 
71  Eilifsen. A, Messier. Jr. William F, “Auditing and assurance services”, The McGraw-Hill Companies, 2006, s. 
178-179 
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3:3 Del 2: Förslaget 

3:3:1 Förslaget om avskaffad revisionsplikt 
 
Enligt svenska lag idag så har alla aktiebolag revisionsplikt och revisorn ska även granska 
företagsledningens förvaltning, utreda om brott begåtts samt att de verkställt sina skyldigheter att 
betala skatt. Enligt de förslag som ligger för utredning så kommer endast 4 % av de svenska 
aktiebolagen ha revisionsplikt samt att förvaltningsrevisionen, utredning om brott och 
skatteinbetalningarna ska avskaffas. Dessa regler är tänkta att börja gälla den 1 juli 2010 och 
tillämpas på det förstföljande räkenskapsåret efter 30 juni, 2010.72 
 
De fördelar som menas i utredningen bringa företagen är kostnadsbesparingar samt en frihet att 
välja de redovisningstjänster förtagen känner att just de har behov av. De negativa effekterna 
anser utredningen ligga i ökat skattefusk, ökad ekobrottslighet samt att revisorerna visar oro för 
ökad konkurrens på marknad i och med dessa stora förändringar.73 Dock anser de inte i 
utredningen att de krävs ökade resurser inom skatteverket, finansinspektionen, 
ekobrottsmyndigheten eller liknande verksamheter. Utredningen ger dock ett förslag på att två 
kompensatoriska åtgärder ur Skatteverkets synpunkt, dessa är utökad uppgiftsskyldighet rörande 
bokföringen samt uppgift i deklarationens näringsbilaga om den skatteskyldige är föremål för 
bland annat revision.74  
 
En stor faktor som påverkar denna förändring i lagstiftningen är att ett arbete sker inom EU med 
att minska de europeiska företagens administrativa kostnader med 25 %, motiveringen är att öka 
deras konkurrenskraftighet. I och med avskaffandet av revisionsplikten med de gränsvärden som 
ligger i förslaget för svensk del så uppnår Sverige detta mål. De max gränsvärden som gäller 
inom EU för små företag och som det svenska förslaget följer är en balansomslutning på max 
4 400 000 euro, en nettoomsättning på max 8 800 000 euro och max antal anställda på 50. Ett av 
dessa gränsvärden får överskridas för att bolaget ska få klassas som litet, dock får ej två eller fler 
värden överskridas.75 I kronor mätt blir detta en balansomslutning på högst 41,5 miljoner, en 
nettoomsättning på högst 83 miljoner och högst 50 anställda.76 Vidare menar förslaget att alla 
finans- och försäkringsbolag samt att alla börsnoterade företag skall behålla revisionsplikten och 
ha minst en kvalificerad revisor.77  
 
Vidare så finns krav på revision inte bara för de företag som överstiger minst två av de ovan 
redovisade värdena utan även för de företag som uppfyller nedanstående krav, detta är taget 
direkt från det förslag som nu ligger inne:78 
 

                                                           
72  SOU 2008:32 s. 13 
73  SOU 2008:32 s. 13-14 
74  SOU 2008:32 s. 24 
75  SOU 2008:32 s. 14-15 
76  SOU 2008:32 s. 17 
77  SOU 2008:32 s. 18 
78  SOU 2008:32 s.32-34 
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� bolagets aktier, tecknings-optioner eller skuldebrev är upptagna till handel på en reglerad 
marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet 

� Bolaget har: 
a) tillstånd att bedriva rörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 
b) tillstånd att bedriva rörelse eller verksamhet enligt 2 kap., 13 kap. eller 19 kap. lagen 

(2007:1528) om värdepappersmarknaden, 
c) tillstånd att ge ut elektroniska pengar enligt lagen (2002:149) om utgivning av 

elektroniska pengar, 
d) tillstånd att bedriva rörelse enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, eller 
e)  registrerats att bedriva inlåningsverksamhet enligt lagen (2004:299) om 

inlåningsverksamhet. 
� bolagsordningen innehåller föreskrift om att bolaget ska ha revision 
� bolaget enligt beslut av bolagsstämman med stöd av 9 kap. 8 § första stycket ska ha 

revision 
� bolagets aktieägare kräver revision 

 
Förslaget vill uppmuntra frivillig revision och menar inte på att det är något onyttigt utan ger 
klienten ett värde. Viljan i förslaget ligger i att företagen själva ska kunna välja vilka 
redovisnings- och revisionstjänster de ska betala för och inte behöva vara tvingade till dessa 
kostnader.79 Utredning föreslår dock att minoritets aktieägare som representerar minst 10 % av 
aktierna eller en tredjedel av de som är företrädda på stämman kan genomdriva lagstadgad 
revision.80  
 
Utredningen menar på att det kommer de närmaste åren efter lagförändringen vara ett överskott 
av revisorer innan marknaden kommer vara i balans, de kommer få introducera nya tjänster för 
att de kommer i och med avskaffandet konkurrerar med fler konsulter och motsvarande. En tanke 
är att revisorerna blir kvalificerade rådgivare och mer specialiserade inom de olika tjänsterna de 
idag erbjuder. Dock tror utredningen att de bör kunna kompensera för hela deras intäktsbortfall 
genom att marknadsföra frivillig revision och övriga tjänster. Vidare så tror de att revisorernas 
efterfrågan allra helst i glesbygden kommer minska, detta på grund av att deras möjligheter att 
erbjuda andra tjänster till de få företagen som finns på de mindre orterna anses begränsade.81 
 

3:3:2 Avskaffningens för och nackdelar 
 
Revisionens avskaffning har diskuterats flitigt de senaste åren. Både för och nackdelar har då 
kommit upp. 
De fördelar som diskuteras har varit till störst del kostnadsmässiga, hur mycket som små företag 
kan tänkas spara in på att slippa undan revisionen. 
 
Nackdelar som tagits upp har varit, bokförings fel, bedrägeri och skattebortfall som inte skulle 
upptäckas. En annan nackdel är den negativa effekt det skulle få för revisionsbyråerna. Dessa 

                                                           
79  SOU 2008:32 s. 18 
80  SOU 2008:32 s. 20 
81  SOU 2008:32 s. 25 



 

 

28 

 

nackdelar har däremot inte fått något empiriskt stöd i de undersökningar som gjorts kring ämnet, 
och tittar vi på England som redan har genomfört avskaffningen och där farhågorna var de 
samma så har dessa nackdelar i alla fall ännu inte blivit verklighet.82 
 

3:4 Del 3: Tänkbart utfall, inblick i England, Finland och Danmark 
 

3:4:1 Avskaffandet i Danmark 
 
Revisionsplikten avskaffades i Danmark i mars 2006, och detta kom att drabba 75000 (detta 
innebar ca.40 % av förtagen83) företag som kunde välja att avsäga sig revisionen. Målet med 
detta avskaffande var att minska de små företagens kostnader för att kunna göra dem mer 
konkurrenskraftiga i EU. De gränsvärde (definition) av små företag som användes i Danmark var 
att balansomslutningen fick uppgå till 1,5 miljoner danska kronor, nettoomsättningen fick uppgå 
till 3 miljoner DDK och antalet heltidsanställda under det pågående redovisningsåret fick i 
genomsnitt uppgå till 12 stycken. Det ställs dock krav på de danska företagen som valt att välja 
bort revisionen och det är att de ska fortsätta upprätta årsredovisningar och att företagsledning 
däri skall försäkra att de har en försvarlig och rättvisande bokföring.84 
 
Effekten av detta avskaffande verkade inte vara så stor, efter nio månader från avskaffandet så 
visade en undersökning att hela 83 % valt att fortsätta med revision, dock förväntar man sig att 
först se de verkliga effekterna först år 2009, vilket innebär 3 år efter avskaffandet. Diskussioner 
har efter avskaffandet förts kring tjänsten ”review” om efterfrågan på denna kommer öka. 
Tjänsten kan beskrivas som en light-version av revision, där är inte kravet på 
informationssökning av revisorn lika högt och detta innebär såklart en kontroll dock inte lika bra 
försäkring om att inga fel finns i räkenskaperna. En undersökning visade att 58 % trodde att 
denna tjänst skulle ersätta den tidigare revisionsplikten.85  
 
Det är svårt för oss att använda Danmark som någon modell för vad som skulle kunna tänkas 
hända i Sverige då effekterna ännu inte riktigt visat sig fullt ut. Dock är det av intresse att en 
debatt uppstått och att närmare 60 % av de tillfrågade tror att någon annan typ av tjänst kommer 
att efterfrågas av revisionsbyråerna. Vi ser även att företagen har ett krav på sig att försäkra sina 
rapporter och i och med detta att tillförlitligheten måste försäkras av någon. 
 

3:4:2 Avskaffandet i Finland 
 
Finland har sedan 1 juli 2007 infört revisionspliktsbefrielse för de små företagen och de 
gränsvärden de valt att använda är företag som inte överskred mer än ett av de följande värdena 
var klassade som små en omsättning på 200 000 euro, en balansomslutning på 100 000 euro och 
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85  Ibid s. 31-35 



 

 

29 

 

där antalet anställda inte överstiger tre till antalet.86 
 
De argument som användes i vårt grannland för slopad revisionsplikt var att i dessa små företag 
så är ofta ägande och ledning sammanlänkade och målkonflikter uppstår inte. Vidare så ansågs 
det att i dessa små organisationer så är inte graden av den externa finansieringen så hög så 
behovet för kreditgivarna av säkerställda rapporter sjunker samt att i dessa bolag så är ligger det 
huvudsakliga avgörandet för kreditgivning i den totala kundrelationen. Ur beskattningssynpunkt 
så ansåg den finska utredningen att de små förtegens skatteinbetalningar ändå inte bestod i så 
pass stor utsträckning att de ansåg att skatteinbetalningar skulle gås om miste vid avskaffandet, 
dock bedömde de att skattekontroller för dessa bolag skulle öka. Dessutom så var det primära 
målet med denna avskaffning att öka konkurrenskraftiga verksamhetsförutsättningar och att låta 
skattebetalningar eller andra brottsligheter stå i vägen för införandet hade stått i strid med de 
egentliga avsikterna.87 
 
Det resonemang som förts i Finland angående avskaffandet och dess intressenter följer de tankar 
som vi senare presentera i intressentmodellen, dock är det svårt att se effekterna av avskaffandet 
i Finland då de gjorde sin lagändring så nära i tiden. Det andra problemet med att försöka 
jämföra Sverige med Finland är att de har mycket lägre gränsvärden än vad det svenska förslaget 
innebär, som tidigare nämnt är det 96 % av företagen i Sverige som kommer påverkas av 
avskaffandet medans motsvarande siffra i Finland är ca 40%88 Dock anser vi det av vikt att 
presentera detta för läsaren för att denna skall få ökad förståelse hur olika detta avskaffande kan 
se ut och hur resonemanget kring denna fråga kan se ut.  
 

3:4:3 England 
 
Under 1994 antog Storbritanniens regering ett lagförslag som tillät vissa undantag från 
revisionsplikten för vissa typer av aktiebolag. Reglerna var då sådana att bolag som hade en 
omsättning på under 90 000 UK dollar inte behövde genomföra någon revision alls medan 
företag mellan 90 000 och 350 000 UK dollar behövde genomföra en förenklad revisions 
berättelse. Denna förenklade revision kunde då genomföras av en godkänd redovisningskonsult 
och det var tillåtet att använda sig av samma person som gjorde företagets dagliga bokföring.89 
Dessa kallades för AER och gav endast en rimlig försäkran. Skillnaden mellan AER och en 
revision var att vid en AER krävdes inga ytterligare bevis än själva bokföringen. Detta ändrades 
dock under 1997 och alla företag som tjänade under 350 000 UK dollar slapp revisionsplikten 
helt.90 Den slopning gjordes för att det ansågs som ett onödigt krav för dessa företag91. Vid 
ändringen av gränsvärdena under 1997 infördes även ett nytt regelverk för de små bolagen, kallat 
FRSSE, och det är ett förenklat regelverk som istället för de ca 2500 sidor som UK GAAP består 

                                                           
86  SOU 2008:32 s. 161-163 
87  SOU 2008:32 s. 163-165 
88  Balans 2008 nummer 4 s. 6-7 
89   Seow, Jean-Lin (2001) “The Demand for the UK small company Audit- an agency perspective” International 
Small Business Journal nr 2, 2001 s 65 
90   Seow, Jean-Lin (2001) “The Demand for the UK small company Audit- an agency perspective” International 
Small Business Journal nr 2, 2001 s 61 
91   Thornell P,Norberg C, Revisionplikten i små företag 2005 s.25 
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av endast är 200 sidor92. 
 
Innan avskaffningen genomfördes var trodde forskare att huruvida efterfrågan på revision skulle 
minska berodde mer på krav på utomstående som ägare och långivare.93 
Höjningar av dessa gränsvärden gjordes även under 2001 för att till år 2004 höjas ännu en gång 
och nu mer ligger de på de högsta tillåtna värdena från EU94. Alltså de värden som Sverige 
kommer att använda sig av om vi avskaffar revisionsplikten, 50 anställda, en omsättning på 
maximalt 5,6 miljoner samt en balans omslutning på maximalt 2,8 miljoner95 och då gäller att ej 
överstiga mer än ett av dessa värden. Det gjordes innan den sista höjningen av gränsbeloppen en 
studie om hur detta skulle påverka revisions efterfrågan, denna studie genomfördes av Collis 
under 2003. Det som framkom av denna studie var bland annat att företagen hade svårt att ange 
hur hög deras revisionskostnad var. Vad detta beror på kan det finnas två möjliga förklaringar 
till, den första är att det kan vara en för förtaget oväsentlig summa och det andra, mer troligare är 
att det beror på att företaget har svårt att skilja revisionskostnaden från övriga 
redovisningskostnader då de i många fall har båda tjänsterna.96En annan slutsats hon drog från 
studien var vilken typ av företag som trots att kravet på revision inte finns för dem längre ändå 
väljer att låta sitt företag revideras. Dessa företag kan summeras i några punkter: 
 

� Företagen som har hög omsättning  
� Har en företagsledning som anser att revisionen har en positiv effekt. Både på 

kvaliteten av företagets redovisning och den finansiella informationen och även 
som en kontroll av ekonomistyrningen.  

� Företagen som inte är helt familjeägda. 
� Företagen som normalt lämnar kopior av årsredovisningen till ägare och övriga 

finansiärer.97 
 

I dagsläget i England så är ca 900 000 aktiebolag undantagna revisionsplikten av dessa 
uppskattas att ca 60 -70 % inte längre låter sin årsredovisning revideras.98 Det kan dock dras 
slutsatsen att sannolikt så är de flesta som valt att inte genomföra revision företag av den mindre 
skalan och att de som ligger i närheten av gränsvärdena av tidigare givna skäl, så som 
påtryckningar från ägare och långivare, tillhör de 30-40 % som fortsatt att genomföra revision. I 
England så gäller dock inte dessa undantag för alla företag, utan det finns vissa företag som trots 
att de inte kommer upp i dessa gränsvärden ändå har revisionsplikt. Aktiebolag som är publika 
aktiebolag måste alltid, oavsett storlek genomföra en revision. Aktiebolag med finansiell 
verksamhet var förut alltid tvungna att genomföra revision men under 2006 infördes även vissa 
lättnader för dessa bolag avseende revisionen, huvudregeln är dock fortfarande att dessa bolag 
ska revideras.99 Det finns även en lag som skyddar aktieägarna, då en aktieägare med mer än 10 
% av aktierna kan begära att en revision genomförs100. Vad gäller koncerner så finns det en 

                                                           
92   SOU 2008:32 s.171 
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95   SOU 2008:32 s 169 
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särskild lagstiftning, men kontentan av den är att om en koncerns totala omsättning inte 
överstiger den summa som reglerar små bolag så behöver varken moder eller dotterbolaget 
genomföra revision.101 
 
Den senaste forskning som har genomförts i England gjordes 2006 och i den framkom det att ca 
180 000 bolag använder sig av frivillig revision medan 880 000 valt att inte göra det. En annan 
faktor som studien behandlade var huruvida de små bolagen använder sig av några andra tjänster 
istället för revision, och det visade sig att ca 64 % av de undersökta bolagen valt att använda sig 
av sitt revisionsbolag till att upprätta årsredovisning och hela 83 % har låtit sin revisionsfirma 
sköta företagets bokföring.102 
 
Den engelska motsvarigheten till skatteverket, HM Revenue and Custom, säger att de inte anser 
att revisionen påverkar vilka företag som de väljer att granska, för även ett bolag med reviderade 
räkenskaper kan behöva granskas skattemässigt.103 Enligt the British Bankers Associations, (som 
arbetar för en välmående konkurrens på den finansiella marknaden i Storbritannien) så kräver de 
flesta kreditgivare i vanliga fall inte att räkenskaperna ska genomgå revision men att det vid 
större lånebelopp givetvis är av större betydelse. Bankerna säger sig vara mer intresserade av 
bolagsstyrningen och att företaget producerar bokslutsrapporter med korta mellanrum. The 
Institute of Credit Management (de arbetar med utbildning, rekryteringskonsultation med mera 
inom kreditgivaryrken) säger däremot att ett företag som inte låter sina räkenskaper revideras 
riskerar att få sänkt kreditvärdighet och även få svårare att införskaffa nya krediter.104 
 
I England så finns det ett krav på att alla företag, även de som inte har krav att de måste revidera 
sina räkenskaper, att de ska skicka in sina årsrapporter till Companies House, där det kontrolleras 
att ingen information saknas. Skulle ett företag inte skicka in sin årsredovisning är det ofta en 
föraning om att företaget har finansiella problem och det sker ofta att de företagen slutligen 
försätts i konkurs, detta är något som ofta sker i dåliga tider, så i dagens läge med finanskris kan 
det tänkas att många företag inte kommer att skicka in sina årsredovisningar i år. När 
årsredovisningarna är godkända av Companies House så kan dessa beställas vi Internet av alla 
om är intresserade. Ett godkännande av Companie House kan alltså se som ett tecken på att 
företaget är lönsamt.105 
 

3:4:4 Nya typer av tjänster i England 
 
Under åren sen revisionsplikten började avskaffas så har det i England kommit alternativa 
kontrolleringssätt, det började 1994 till 1997 med AER, som innebar en översiktlig granskning 
av företagets räkenskaper, men denna slopades i och med att gränsvärdena höjdes 1997. 2001 var 
det dags att introducera nästa variant, denna kallades för Individual Professional Review men 
inte heller den levde särskilt länge. 
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Den variant som används i dag kallas compilations reports och den är väldigt annorlunda jämfört 
med en revision. En compilation report ger egentligen ingen försäkran om att allt är okej utan är 
mer en översiktlig rapport. Det behöver inte vara en revisor eller en redovisningskonsult som 
utför dessa utan vem som helst kan utfärda en compilation report. Problemet med dessa idag är 
att de ifrågasätts eftersom att det inte finns någon klar bild över hur dessa ska utformas och vad 
de ska innehålla, detta för då med sig att varje revisionsbolag erbjuder olika typer av dessa 
rapporter vilket kan förvirra allmänheten och i England så jobbar myndigheterna på att 
revisionsfirmorna ska enas om en utformning av dessa då de tappar sitt syfte då allmänheten inte 
förstår det väsentliga med rapporten.106 
 
Den nyaste typen av tjänst som kommit är assurance service, denna tjänst introducerades av 
ICAEW under 2006. Denna rapport är tänkt att vara ett mellanting mellan revision och en 
compilation report, syftet med detta är att kunna erbjuda företagen tre nivåer av granskning. En 
assurance report får inte undertecknas av en revisor utan enbart av en ”chartererd accountants”. 
Denna typ av rapport innehåller ett negativt bestyrkande, men har tyvärr inte funnits så pass 
länge att det har hunnits göra några utvärderingar om hur det fungerar.107 
 

3:4:5 Konsekvenser av avskaffandet i England 
 
Den allra största konsekvensen av avskaffandet är att antalet kvalificerade revisorer har minskat 
och det har fört med fler negativa effekter. Det har blivit svårt att få utbildning som ekonom och 
att sedan vidareutbilda sig till kvalificerad revisor. Vilket i dagsläget visar sig genom att det är 
svårt at få tag i revisorer som kan och är intresserade av att revidera föreningar och små företag 
som är revisionspliktiga.108 
 
Revisorerna tappar också konkurrenskraft gentemot andra yrkesgrupper då de har kvalitetskrav 
som de måste uppfylla medan andra yrkesgrupper kan utföra liknande uppgifter utan de krav som 
revisorerna har på sig.109 

 

3:4:6 Skillnader Sverige och England 
 
Det finns en viss skillnad i den svenska och engelska lagstiftning. I Sverige har vi code law 
vilket betyder att vi följer lagar när det handlar om redovisning, medan England har common law 
vilket betyder att de baserar sin redovisning på seder.  Det kan vara något som påverkar vår 
jämförelse. I England har det gått väldigt smidigt att avskaffa revisionsplikten medan de har haft 
svårigheter med att implementera IFRS, medan vi i Sverige inte haft några större svårigheter 
med införandet av IFRS så kan vi däremot inte säga att det kommer att gå att avskaffa 
revisionsplikten utan större svårigheter då nya lagar måste antas för de små bolagen.110 
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3:4:7 Regleringsfilosofin  
 
Regleringsfilosofin bygger på att om nyttan för en tvingande regel ska överskrida kostnaden för 
denna annars så bör regeln avskaffas. Detta är det som hela avskaffningen av revisionsplikten 
grunderar sig på. Att avskaffa revisionsplikten ingår i regeringens mål att öka de mindre 
företagens konkurrenskraft. Bästa sättet att göra detta är att underlätta för dessa företag och 
minska deras kostnader. Därför så är avskaffningen en relevant fråga då det finns stora utgifter 
för företagen i denna kostnadsgrupp som kan ses som om de faktiskt överskrider den nyttan den 
ger. 111 

3:4:8 Revision i små företag 
 
När revision has som ett krav för alla aktiebolag så påverkas de små bolagen orättvist av detta, de 
påförs med en kostnad som kan anses vara alltför stor för det lilla företaget att bära. Detta gäller 
särskilt om revisionen inte ger någon nytta för utomstående parter.112 Det kan vara svårt att säga 
om nyttan av en revision för ett litet företag verkligen är så stor. 
 
Det kan argumenteras för att revision i små företag ofta saknar oberoende, detta finns det ett 
antal argument för men de största är; 
 

� Små företag har ofta samma revisor i längre perioder än större företag 
� Ofta ges både revision samt rådgivningstjänster av samma firma, vilket har 

väldigt negativ effekt på revisorns oberoende. 
� Det har i studier visats att det är större sannolikhet att en ren revisionsberättelse 

som borde varit oren ges ut i små företag än i större företag113 
 

3:4:9 Möjliga konsekvenser i Sverige 
 
Innan 1978 hade endast de aktiebolag som hade ett bundet eget kapital på minst 1 miljon kronor 
revisionsplikt. Av de övriga aktiebolagen var det endast 47 % som valde att använda sig av en 
kvalificerad eller godkänd revisor för att granska deras bokföring. De övriga bolagen använde sig 
de flesta av så kallade lekmanna revisorer, alltså revisorer som inte är kvalificerade. Dessa har 
dock idag, enligt EU direktiv, inte rättigheter att skriva under årsredovisningar i 
aktiebolag.114Annars så hade det ju varit troligt att många bolag valt att använda sig av lekmanna 
revisorer återigen. 
 
Det som spås hända är istället att de bolag som berörs av detta avskaffande och inte längre 
kommer vilja använda sig av en kvalificerad revision, istället kommer att öka sin interna 
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kontroll, och på detta sätt försäkra sina ägare och kreditgivare att redovisningen är i ordning. En 
annan variant är att det kommer att läggas ut mer redovisning externt hos redovisningsbyråer. I 
och med att det förslaget om avskaffningen av revisionsplikten utreds kommer även ett förslag 
på en bantning av den nuvarande aktiebolagslagen om revision att ges. Det skulle då innebära en 
lägre kostnad för revision och är tänkt att det ska locka fler att utnyttja den frivilliga 
revisionen.115  
 
Då revisionsplikten avskaffas så kommer de små bolagen att ha bättre möjligheter att själva välja 
de former av revision och redovisning som de vill köpa in tjänster till. Detta kommer att leda till 
konsekvenser för revisionsfirmorna som måste se till att utveckla sitt utbud av tjänster så att det 
är anpassat efter det som kunderna, de små bolagen, efterfrågar.116 
 
Ansvarsfriheten för styrelsen och ledningen är ju tidigare nåt som har rekommenderats av 
revisorerna i deras revisionsberättelse. Detta kommer att förändras om förslaget på lagändringen 
kommer att gå igenom, detta skulle då innebära att revisorerna inte längre kommer att granska 
styrelsen och ledningens förvaltning, då den ena förändringen som föreslås är att det inte längre 
ska genomföras förvaltningsrevision. Ansvarsfriheten skulle då istället beslutas på grund av 
styrelsens redogörelse.117Genom detta kommer dock de utomstående ägarna att tappa lite av 
deras insyn i hur bolaget förvaltas då man tappar revisorns oberoende syn, vilket kan leda till att 
en styrelse som misskött sitt uppdrag ändå blir omvalda för att detta inte uppdagas som det skulle 
ha gjort om en revisor hade gjort en förvaltningsrevision. Risken att olagligheter och 
skadeståndsberättigande händelser förbigås utan att de blir upptäckta kommer att öka, då 
revisionen inte längre genomförs.  Utredningen spår även att det i och med denna avskaffning 
kommer att bli ett tillfälligt överskott av revisorer som då troligast kommer att inrikta sig på 
redovisning eller rådgivning och detta kommer troligen att skapa en pris sänkning på dessa 
tjänster, vilket också främjar de små bolagen.118 Om vi tittar på vad de små bolagen skulle spara i 
pengar så är det svårt att göra en exakt bedömning men det talas om siffror kring 5,8 miljarder 
svenska kronor.119 
 

3:5 Sammanfattande bild 
 
Som avslutning i detta kapitel så tänkte vi på kommande sida presentera en sammanfattande bild 
av all den teori och bakgrund som läsaren presenterats för i hela detta kapitel. Detta för att visa 
hur alla delar hänger samman och hur vi kommer att använda oss av upp lägget i de kommande 
kapitlen. Vi har en medvetenhet om att detta kapitel är väldigt innehållsrikt och informationen 
kan vara svår att komma ihåg, på grund av detta har vi valt att konstruera denna bild för att både 
få en påminnelse om vad som presenteras och en bild att ta med sig i minnet inför de kommande 
avsnitten. Vi kommer även att ha denna bild som en inledning till det kapitel där vi för 
diskussionen och analysen kring det insamlande materialet och studiens problem, detta bara på 
grund av att göra det enklare för läsaren att följa med i innehållet. 
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Modell 3:4 Sammanfattande bild teoretisk referensram 
 
 
 
 

 

      Situationen idag             Förslaget         Tänkbart utfall 

Grunden 
Tjänster idag 

Intressenterna (agent) 

Intern kontroll 

Oberoendet (jäv) 

 

Med detta som 

utgångspunkt, hur 

kommer detta 

påverka utfallet av det 

förslaget som ligger 
inne? 

Resultat-Tjänsteutbud 
Nya tjänster 

Frivillig revision 

 

Kommer företagarna 

fortsätta med revision 

eller kommer 

avskaffandet skapa 

plats för efterfrågan 

på nya tjänster? 
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Kapitel 4 Praktisk metod 
I följande kapitel kommer läsaren presenteras med en motivering till den forskningsmetod som 
valts för studien, samt en beskrivning av hur urvalet för studien skett och hur insamlandet av det 
empiriska materialet har gått till. 
 
 

4:1 Val av metod 
 
Vi har valt att utföra denna studie genom en kvalitativ forskningsmetod, dvs. genom intervjuer. 
Vi finner denna lämplig då vi fokuserar på kvalité och inte på kvantitet genom att vi vill 
undersöka hur respondenterna upplever det presenterade problemet, och den kvalitativa 
forskningsmetoden har fokus på hur den tillfrågade upplever något.120 Den kvantitativa 
forskningsmetoden fokuserar mycket på kvantifiering av det insamlande materialet vilket gör 
den olämplig för oss då vi har kvalitet i fokus.121 Vidare så lämpar sig denna metod vår studie då 
den kan beskrivas som ostrukturerad för att den tillfrågade inte ska känna sig styrd och få 
beskriva sin verklighet på sitt eget sätt som vi sedan försöker tolka.122 Vårt mål är ju att visa för 
revisionsbyråerna vad som kommer att efterfrågas av dem i och med de förändringar vi nu står 
inför och hjälpa dem att bättre förbereda sig, med andra ord går vi ut i verkligheten och frågar 
vad företagaren och revisorn själva tror och i och med det hur det upplever situationen.  
 
Den viktiga kärnan i intervjuer är språket, det är det som är informationskällan123. Det är viktigt 
att vi förstår den tillfrågade men även att den tillfrågade förstår oss så vi får svar på rätt saker och 
vi vill undvika utrymmet för missförstånd. Vi tror att med hjälp av vår handledare som har 
mångårig erfarenhet inom revisionsyrket kan hjälpa oss med att tala respondenternas språk och i 
och med detta kan det ytterligare motiveras varför vi valt den metod vi valt. Vidare så tror vi inte 
att det kommer bli ett problem då vårt val av studie inte är speciellt komplext och svårt att förstå. 
 
Det vi vill undersöka är ju vad de tillfrågade tror kommer att hända. Vi vill inte att de ska lösa ett 
problem eller ge ett förslag till något utan vill vi fråga dem om vad de tror kommer hända och i 
och med det förstå dem i deras upplevelse. Intervjuer är lämpliga då syftet är att försöka sätta sig 
in i någon annans situation och förstå den.124 Även i enlighet med studiens perspektiv som 
presenterades i kapitel 2 så lämpar det sig med det valda metodvalet, då vi vill förstå och förklara 
efterfrågans förändringar. Perspektivet påverkar metodvalet då det är avgörande för vad 
intervjuaren ska fråga och hur.125  
 
Vårt val av metod beror även till den kunskapssyn vi presenterat i kapitel 2, Utgångspunkter. Vi 
har beskrivit att vi har en hermeneutisk kunskapssyn och i och med detta så lämpar det sig med 

                                                           
120  Bryman. A, Bell. E, ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, 2005, s. 322 
121  Ibid s.592 
122  Ibid s.322 
123  Johansson Lindfors, M-B, ”Att utveckla kunskap”, 1993, s. 118 
124  Trost. J, ”Kvalitativa intervjuer”, 1997, s. 33 
125  Ibid s. 45 
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en kvalitativ metod då det är en kunskapssyn som baserar sig på att förstå och tolka fakta126, och 
som ovan nämnt så är det just en förståelse för hur våra respondenter upplever efterfrågan för 
övriga tjänster än revision som revisionsbyråerna erbjuder kommer påverkas av kommande 
avskaffande av revisionsplikten.   
 
Vi har även valt denna metod då vi båda har tidigare erfarenheter inom att utföra intervjuer. 
Intervjuaren har en viktig roll i intervjun då denne kan beskrivas som en stor påverkade faktor av 
det resultat som intervjun resulterar i. Svensson och Starrin beskriver det som att personen som 
intervjuar är en medskapare, och där både den intervjuade och den som intervjuar påverkar 
varandra och i och med det resultatet.127 På grund av detta kan vi känna oss säkrare på denna 
forskningsmetod då vi båda utförde liknade intervjuer under vårt arbete med våra C-uppsatser 
och då tog lärdom av hur vi som frågar kan påverka den tillfrågade. Vi har enkelt uttryckt mer 
erfarenhet och kunskap inom denna forskningsmetod vilket gör det enklare för oss att utföra 
arbetet med det empiriska underlaget på ett bättre sätt än att använda en metod som vi inte 
behärskar. Detta skulle vara tidskrävande och svårt då vi i sådana fall varit tvungna att lära oss 
hur denne fungerar och hur den på bästa sätt utförs. 
 

4:2 Urval 
 
När vi har gjort våra urval i den här studien så har vi till störst del använt oss av 
bekvämlighetsurval, en icke-sannolikhets urval. Det betyder att de val vi har gjort inte har varit 
slumpmässiga utan vi har gjort dem genom att ta de personer som vi på ett lätt sätt har fått tag 
i.128 Det har varit viktigt i vår studie att vi har kunnat få tag i personer som är tillräckligt insatta i 
ämnet för att kunna svara på våra frågor och ge vår studie något av värde. Därför så har det för 
oss varit ett självklart val att göra ett medvetet val av de personer vi har valt att intervjua.  
 
Att vi valde att intervjua både företag och revisorer var för att vi ville se hur de olika sidorna 
ställde sig till det kommande avskaffande. Vi ansåg att båda parter har bra synpunkter att komma 
med som vi kan ha nytta för att dra korrekta slutsatser senare i studien. 
 
När vi gjorde vårt urval av vilka revisorer vi ville intervjua så bestämde vi oss ganska snabbt för 
att enbart använda oss av större revisionsbyråer i denna studie, anledningen till detta är 
egentligen ganska enkel, hade vi valt att använda oss av både små och stora revisionsbyråer så 
hade studien i sig blivit alldeles för stor för att vi skulle hinna med den inom vår tidsram. Därför 
valde vi att begränsa studien till att omfatta de större revisionsbyråerna och hur deras syn på 
avskaffandet och hur deras byrå har förberett sig för framtiden. Att det sedan blev just de tre som 
vi intervjuade var på grund av att ena byrån inte ansåg sig ha tid att ställa upp på en intervju. 
 
När vi gjorde valen av företagen så var det viktigt för oss att vi fick med företag av flera 
storlekar. Detta för att vi ansåg att det med all största säkerhet skulle vara skillnad i deras svar 
och val i frågan om avskaffningen av revisionen. Därför så gjorde vi valet att ha med två lite 
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större företag, men ändå under gränsvärdena och två mindre företag, där ett enbart bestod av en 
person medan det andra var lite större med ett antal anställda och flera ägare. Vi ansåg att det var 
av yttersta betydelse för vår studies trovärdighet att alla typer av företag representerades. Att det 
sedan blev just antalet fyra företag berodde till största del på att det var svårt att få företag att 
ställa upp och därför så är urvalet sådant att det helt enkelt blev de som tyckte att vara okej att 
ställa upp i vår studie. 
 

4:3 Bortfall/Access 
 
Vad gäller bortfallet i studien så var det inte stort, en av de stora fyra revisionsbyråerna valde att 
inte ställa upp då vi kontaktade dem. Detta val sade de berodde på att de inte hade tid att avsätta 
för en intervju. De övriga revisionsbyråerna var mycket positivt inställda och de flesta av dem 
har visat att de anser att ämnesvalet är intressant och att de upplevt det som intresseväckande 
med resultatet.  
 
När det gäller företagarrespondenter till studien så var detta lite svårare. Många av dem vi 
kontaktade ville inte ställa upp då de kände att de inte hade något att tillföra då de lejt ut sin 
redovisning till någon revisionsbyrå. Detta spelar dock inte någon roll för studien då frågorna 
inte kretsar kring det utan mer synen och intresset kring att fortsätta revidera men på grund av att 
vi inte ville vara påträngande så valde vi att inte ”tvinga” dem att medverka i studien. De företag 
vi använt oss av är genom personliga kontakter och företag som vi funnit på www.allabolag.se 
där vi sökt på aktiebolag och Umeå. Efter det har vi sökt och ringt bland de företag som faller 
under de gränser som identifierar ett litet bolag under rubriken begreppsförklaringar. De företag 
som valt att ställa upp har upplevts som väldigt tillmötesgående och positiva.  
 
Vi valde att låta alla våra respondenter vara anonyma. Detta var något som vi informerade 
samtliga som blev intervjuade om vid intervju tillfället. Att vi valde att ha anonyma intervjuer 
var för att vi ville att deras svar skulle vara så sanningsenliga som möjligt och det är vår 
uppfattning att det är lättare att få ett mer utförligt svar om respondenten får vara anonym. 
 

4:4 Intervjumall 
 
De frågor författarna valde att ställa under intervjuerna har sin utgångspunkt i det teoretiska 
materialet som presenteras i kapitel 3. Detta på grund av att vi enkelt ska kunna få en helhet och 
sammanhang i den kommande analysen. Helheten och det sammantagna sammanhanget för 
läsaren tror författarna blir tydligare i och med att kopplingar mellan teorier, ställda frågor och 
diskussionen görs genom hela arbetet. Nedan presenteras en kort förklaring och koppling till 
teori för varje fråga som ställdes under de genomförda intervjuerna. De intervjumallar som 
användes vid intervjutillfällena finns som bilaga i de avslutande delarna i arbetet. Den som 
användes vid revisorernas intervjuer är namngiven vid Bilaga 1 och den som låg till grund för 
företagarnas intervjuer är namngiven vid Bilaga 2. Till de svarande som frågorna skickades ut till 
i förväg så användes den samma form som bilagan i denna presentation ges.  
 
På samma sätt som den teoretiska referensramen presenterades så har vi även valt att ställa upp 
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våra frågor. Vi har använt oss av den uppdelningen som vi hade i Kapitel 3 med Situationen 
idag, Förslaget och Tänkbart utfall. Detta har vi gjort för både de företagare vi frågat och de 
revisorer som vi frågat. Detta på grund av att hålla en tydlig struktur i arbetet, behålla en tydlig 
fokus på vad som skulle kunna tänkas hända och detta genom att utreda hur situationen ser ut 
idag, hur de olika parterna ser på förslaget och hur de tänker sig att framtiden kommer att se ut. 
 
Vi börjar med att kort motivera de frågor vi valde att ställa till de revisorer från de olika byråerna 
som valt att ställa upp i vår studie. Vi börjar med att studera situationen idag och där är vi 
intresserade av vad som efterfrågas och om de jävsregler som just nu finns upplevs som ett 
problem, samt om kunderna efterfrågar någon tjänst som inte erbjuds. Detta på grund av att 
kunna se om det redan i dagsläget finns en saknad i revisorernas tjänsteutbud. Vi valde även att 
fråga om de förberett sig inför ett eventuellt avskaffande, de anser vi visa på vad revisorerna 
själva tror kommer att kunna hända. 
 
Därefter har vi valt att fråga om vad de anser om den utredning som ligger till grund för 
förslaget. Detta anser vi visa på om revisorerna tror förslaget hade kunnat utformas bättre och i 
och med det finna svagheter i det som skulle kunna visa på vad som skulle kunna tänkas hända 
och om de tror de menade avsikterna kommer att kunna efterlevas.   
 
Vidare så ställde vi frågor kring vad revisorerna tror kommer hända, och dessa grundades på vad 
som har hänt ibland annat England och vad utredningen och förslaget har för syfte, till exempel 
vill vi fråga om kostnaden för revision då detta är en grundsten i utredningen. Vi frågade även 
om tjänsteutbudet då vi vill undersöka om revisorerna fått förfrågningar från sina kunder om nya 
tjänster i och med avskaffandet, samt om frivillig revision kommer att vara aktuellt. Vi tror att 
revisorerna kan ha en del kunskaper kring dessa frågor då de i många fall har en nära relation till 
sina kunder och vi tror att de diskuterat avskaffandet med dem och vilka effekter det kan få, allt 
detta för att kunna förbereda sig så gått det går. 
 
Vad gäller frågorna till de företagare som valt att medverka i studien, har vi använt oss av samma 
upplägg. Vi började med att fråga om hur situationen ser ut idag, och det vi då vill undersöka är 
vilka tjänster som företagarna i dagsläget köper av revisorerna, och om de i nuläget saknar några 
tjänster som de skulle kunna tänkas efterfråga i och med avskaffandet. Vi vill även koppla i 
dessa inledande frågor till den intressentmodell som vi tidigare presenterat, och i och med detta 
undersöka om de reviderar sina räkenskaper enbart på grund av dagens lagstiftning eller om de 
finna andra orsaker. 
 
Därefter valde vi att ställa frågor kring hur insatt respondenterna var i frågan kring avskaffandet 
och hur de skulle kunna tänkas drabba dem, detta för att se om de har förberett sig på något sätt 
och diskuterat frågan med sina revisorer. Detta skulle kunna visa på om de börjat fundera kring 
andra tjänster som skulle komma att bli aktuella att efterfråga i och med avskaffandet. 
 
Precis som med revisorerna så hade vi som avslutade frågor, spörsmål kring vad som kan tänkas 
hända om förslaget kring avskaffandet skulle bli verklighet. Vi valde att fråga kring kostnaderna 
kring revision, detta på grund av att de är en av grundstenarna i förslaget, samt kring den interna 
kontrollen, om den skulle skärpas för att öka tillförlitligheten i räkenskaperna. Sen som det helt 
naturligt förfaller sig så ställde vi frågan om det finna någon annan tjänst som de skulle kunna 
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tänkas eller funderat på att efterfråga. 
 

4:5 Intervjuerna 
 
Vidare kan intervjuer i och med författarnas presenterade problem och deras form av intervjuer 
som ovan beskrivits enklast kallas djupintervjuer. Denna typ av intervjuer är till för att forskaren 
ska förstå hur respondenten upplever det samt att det med hjälp av språk ska förmedlas 
erfarenheter och uppfattningar, denna är även styrd med hjälp av en intervjumall129. Detta kan 
anses i och med ovan förda resonemang vara en djupintervju. 
 
Vi väljer att presentera en snabb överblick över de intervjuade, accessen och tiden vi spenderade 
med den tillfrågade nedan i matrisen. Detta på grund av att vi tror att det tydliggör och ger 
läsaren en enkel bild över hur intervjuerna upplevdes, och simplifierar för dem att senare i 
uppsatsen gå tillbaka och snabbt få den mest relevanta fakta kring intervjuerna, istället för att 
behöva leta i löpande text. En kort beskrivning följer efter tabellen med kompletterande 
kommentarer för att ge läsaren mer fyllighet kring insamlandet av det empiriska materialet. 
 
Intervjuerna inleddes på liknande sätt alla gånger då vi kort presenterade syftet med studien och 
vad exakt vi undersökte. Detta valde vi att göra för att ytterligare tydliggöra för den svarande om 
ämnet och göra denne införstådd i ämnet så att vi höll hos inom ramarna för det. 
 
 

Typ av 
företag Befattning Intervjulängd  Access Datum 

Fingerat 
namn 

Revision Godkänd revisor 30 minuter 
Mycket 

god 3/3-09 Mr. X 
Grossist Ägare, VD 25 minuter God 4/3-09 Mr. A 

Revision Auktoriserad revisor 27 minuter 
Mycket 

god 9/3-09 Mr. Y 

Service Ekonomichef 25 minuter 
Mycket 

god 
12/3-
09 Mr. B 

Tjänste Ekonomichef 25 minuter 
Mycket 

god 
16/3-
09 Mr. C 

Revision 
Auktoriserad revisor, 
partner, kontorschef 50 minuter 

Mycket 
god 

16/3-
09 Mr. Z 

Tjänste Ägare, VD 20 minuter God 
17/3-
09 Mr. D 

 
Tabell 4:1 Intervjusnabbfakta 
 
 
 
 

                                                           
129  Johansson Lindfors, M-B, ”Att utveckla kunskap”, 1993, s. 120-121 
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Intervju 1 
Den första genomförda intervjun genomfördes i Umeå hos en av de stora revisionsbyråerna. I ett 
av byråns mindre konferensrum skedde mötet under inspelning. Respondenten upplevdes väldigt 
trevlig och tillmötesgående. Denna hade fått ta del av frågorna en vecka innan intervjun och vi 
fick intrycket av att Mr. X hade förberett sig och funderat igenom frågeställningarna innan då 
han levererade mycket grundliga svar och levererade intrycket av att vara insatt i ämnet.  
 
 
Intervju 2 
Den andra intervjun gjordes via telefon med en av ägarna till ett grossistföretag i Umeå. 
Företaget har ca 10 anställda, har 3 ägare varav två arbetar inom företaget och en inte längre 
arbetar i företaget. Respondenten hade fått frågorna i förväg via mejl, men vid intervjutillfället 
visade det sig att han inte haft tid att läsa igenom dem. Respondenten kändes tillmötesgående och 
verkade tillräckligt insatt i företaget för att kunna svara på frågorna med stor säkerhet. 
 
Intervju 3 
Den tredje intervjun utfördes hos en av de större revisionsbyråerna här i Umeå. Stämningen var 
lugn och vi fick ett mycket gott intryck av respondenten, denne var lugn och vi upplevde det som 
personen ifråga hade stor erfarenhet inom yrket och visste vad han talade om. Vi hade vi 
bokningstillfället för intervjun erbjudit oss att skicka frågorna som skulle komma att ställas vid 
intervjun tillrespondenten men denna var inte intresserad av att se dem i förväg utan meddelande 
lugnt att ”det tar vi när det kommer”. Vi upplevde det aldrig som något problem att den svarande 
inte hade satt sig in i frågorna innan, detta på grund av att det aldrig var något problem med att få 
personen att förstå frågorna och ämnet i stort, vi fick intrycket av att det var en insatt och kunnig 
person.  
 
Intervju 4 
Denna intervju skedde med ett företags ekonomichef. Företaget var ett tjänsteföretag med viss 
övrig varuförsäljning som vi fann på allabolag.se. Ekonomichefen skötte själv all som hade med 
redovisning och ekonomi att göra och hade gjort det sedan denne började på förtaget sex år 
sedan. Vi fann intervjun mycket givande då personen kändes ytterst angelägen om att hjälpa till 
och att vi skulle förstå denne och kontakten upplevdes personlig. Ekonomichefen var även till 
viss del engagerad i Handelshögskolans verksamhet vilket vi inte hade vetskap om förrän efter 
intervjun. Företaget hade 17 anställa, en omsättning på 48,2 miljoner kronor sett till siffror i april 
2008. 
 
Intervju 5 
Den femte intervjun var med ytterligare ett företag i Umeåregionen som vi fann på allabolag.se 
och även detta företag hamnar under de tre kriterierna för undankommande av revisionsplikten. 
Vi intervjuade företagets ekonomichef som fått frågorna via e-post några veckor innan vi kom på 
besök. Respondenten gav ett mycket seriöst och insatt intryck och så som vi förstod det så hade 
denna tidigare jobbat med revision och skattefrågor. Denna hade varit ekonomichef sedan 2002 i 
företaget som startade tidigt på 1990-talet. Denna intervju spelades inte in då den svarande inte 
önskade detta, så istället ställde en av oss frågorna medans den andra antecknade den svarandes 
svar. Vi anser inte att detta påverkat studien då de väsentliga delarna uppfattades och redovisas 
tydligt i kapitlet kring empiriskt material. Företaget hade 38 anställda och en omsättning på 71,6 
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miljoner kronor, enligt siffror från april 2008. 
 
Intervju 6 
Denna intervju gjordes med en av de 4 stora revisionsbyråerna, med en kontorschef här i Umeå. 
Intervju personen hade jobbat på byrån i 19 år och var även partner. Intervjupersonen sitter med i 
byråns svenska styrelse och kan anses ha god insikt i hur byrån tycker och tänker kring 
avskaffandet. Frågorna hade skickats till intervjupersonen i förväg och denne verkade ha läst och 
tänkt över frågorna innan intervju tillfället. Stämningen under intervjun var god och personen 
hade inga problem med att svara på våra frågor. Det kändes som om den intervjuade tyckte att 
det vi studerar var intressant och därför tog sig tid att svara på frågorna ordentligt. 
 
Intervju 7 
Denna intervju gjordes via telefon då intervju personen hade lite dåligt med tid, han hade inte fått 
frågorna i förväg. Den person vi intervjuade är ensam ägare i ett företag som inte har någon 
anställd utan enbart ägaren själv jobbade där. Intervjupersonen hade själv tidigare jobbat som 
ekonomichef och var utbildad civilekonom. Stämningen under intervjun var lättsam och den 
intervjuade verkade väldigt säker på sina svar. 
 

4:5 Metod kritik 
 
Sättet som vi introducerade vår studie och vårt syfte med studien för våra respondenter var stor 
del detsamma till alla respondenter, sedan kan givetvis en viss skillnad ha förekommit, detta kan 
ha gjort att vi har haft olika påverkan på intervjupersonerna. Detta tror vi dock är en liten risk. 
Det som däremot kan ha påverkat respondenterna mer är vår egen inställning till problemet innan 
vi genomfört studien, detta kan lätt leda till att vissa frågor blir ledande och att vi på så sätt 
påverkat våra respondenter och därmed kan ha ett resultat som är osäkert. Vi har i största möjliga 
mån försökt att hålla våra personliga åsikter utanför då vi genomfört intervjuerna och anser 
själva att vi har lyckats rätt väl med detta. 
 
Vi valde att genomföra en kvalitativ studie och har i denna haft 7 respondenter, 3 från 
revisorerna och 4 från företagssidan. Detta antal var från början meningen att det skulle vara lite 
större men det var svårt att få tag i personer att intervjua. Vi anser ändå att antalet som vi har 
intervjuat räcker för att studiens resultat ska vara pålitligt, även om vi själva skulle ha önskat att 
vi hade haft några fler företagsintervjuer att basera våra slutsatser på, då det skulle kunna ge ett 
något missvisande resultat om det skulle visa sig att någon av respondenterna inte skulle vara en 
felaktig källa. De antal revisorer som vi har intervjuat anser vi räcker mer än väl då deras svar 
varit någorlunda lika med få avvikelser och vi känner inte att resultatet skulle förändras om 
antalet intervjuer hade ökats här. 
 
Några av intervjuerna blev på grund av tidsbrist genomförda via telefon, detta kan göra det lite 
svårare för oss att avgöra respondentens inställning, detta är lättare när intervjun genomförs öga 
mot öga och det går att läsa respondentens kroppsspråk. Att detta ska ha någon påverkan på 
resultatet tycker vi är föga troligt. De respondenter som vi har använt som källor har varit insatta 
i avskaffningen, revisorerna och i hur företaget ställer sig till detta, företagsrepresentanterna. Vi 
har innan intervjuerna varit noga så att vi verkligen fått intervjua rätt person. 
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Kapitel 5 – Empiri 
I detta kapitel kommer vi presentera det empiriska materialet som insamlats under studiens gång 
genom intervjuer som presenterades i det förra kapitlet. I korthet är det respondenternas svar 
som presenteras och detta material är sedan det som ligger till grund för den senare kommande 
analysen. 
  
 

5:1 Upplägg av Presentation av empiriskt material 
 
Vi har valt att lägga upp detta kapitel genom att först presentera vad revisorerna svarat i de 
frågor som ställdes till dem. Alla de tre olika svaren som gavs av de tre olika revisorerna 
presenteras på samma gång under den ställda frågan, samma upplägg gäller för de företagare 
som svarat på våra frågor. Detta upplägg har vi valt på grund av att vi tror att det gör det enklare 
för läsaren att följa med i texten och jämföra de olika uppfattningarna givna av de olika 
svarandena. Vi tror att en presentation av en intervju i taget gör att det presenterade materialet 
upplevs som upprepningar och inte så lätthanterligt. Vi tror även att detta underlättar för läsaren 
att hitta den ett specifikt svar av respondenterna om detta skulle vara nödvändigt i uppsatsens 
senare delar.   
 

5:2 Revisorerna 

5:2:1 Situationen idag 
 
Efterfrågar era kunder idag tjänster som ni inte erbjuder? 
 
Mr. X: Här ansåg respondenten att svaret på frågan var både ja och nej. De menade att de ibland 
upplevde det som att deras kunder önska tjänster som de inte kunde erbjuda i och med den 
oberoende lagstiftning som finns idag. De kunde ibland också vara ett problem med erbjudandet 
av juridiska tjänster, de erbjöd tjänster inom skatt men mer kompetens inom det rent juridiska 
området fanns kanske inte så mycket som kunderna ibland kunde efterfråga. Dock så kände den 
svarande att överlag så kunde de förse sina kunder med de tjänster de hade behov av. Det 
nämndes att idag efterfrågades det av den yngre generationen mer tjänster som var webbaserade 
och det kunde vara lite svårt att möta då det inte är helt enkelt att slänga ihop ett system. 
 
Mr. Y: I denna inledande fråga så ansåg respondenten att de inte hade problem med att kunderna 
efterfrågade tjänster de inte erbjöd, det enda de kunde tänka sig var att de ibland upplevde det 
som att kunderna ville ha juridisk hjälp, utöver skatteområdet, och som de då inte kunde stå till 
tjänst med. De brukade i dessa fall hänvisa till en jurist.  
 
Mr. Z: På den här frågan blev svaret att dom nog hade alla tjänster som efterfrågades, men att det 
inte alltid gick att utföra dom om de efterfrågades. Med detta menade respondenten att byrån i 
sig hade nog de flesta tjänster men sedan lokalt och eventuellt regionalt så kunde det vara svårt 
att erbjuda alla dessa tjänster. Så svaret på denna fråga var egentligen att i Stockholm och de 
större städerna så erbjuds alla tjänster men om vi tittar lokalt på Umeå så kan det vara så att det 
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inte finns möjlighet att erbjuda vissa av tjänsterna. 
 
Hur har er byrå förberett sig på ett avskaffande? 
 
Mr. X: Respondenten menade att diskussionen kring ämnet hade startat sedan två år tillbaka och 
alla är inställda på att så kommer fallet att bli, och ett omställningsarbete hade startat. Detta 
innebar att de trodde att arbetet mer kommer gå mot redovisning, skatt och övriga konsultationer. 
Sådana tjänster som tidigare lagts på revisionen, som stått för den tunga biten. Den svarande 
använder uttrycket ”vänder på steken” i ett försöka att förmedla för oss att de är de tidigare 
påbyggnadstjänsterna som nu kommer stå i fokus enligt vad de trodde. De trodde även att det 
kunde bli aktuellt med bokslutsberättelser eller att man reviderar bara vissa delar. 
 
Mr. Y: Vad gällande eventuell förberedelse så hade byrån försökt kartlägga vilka tjänster de har 
idag och vad som skulle kunna tänkas hända med efterfrågan bland dessa tjänster längre fram i 
tiden, efter ett avskaffande. 
 
Mr. Z: Denna byrå hade förberett sig genom att göra analyser, inte bara av sin egen kundstock 
utan även av den övriga marknaden. För att se vilka förändringar som de kommer att måste göra 
för att ligga bra till vid ett eventuellt avskaffande. Respondenten pratade om att det var viktigt att 
differentiera sig och välja om de ska ligga lite lågt och vara efterföljare eller chansa och vara 
först, att tala om att vi är bäst på detta område. 
 
Upplever ni idag att ni inte kan förse era kunder med alla de tjänster de har behov av i och med 
jävs - regleringen? 
 
Mr. X: Som den svarande var inne på i den första frågan så har oberoende lagstiftningen ibland 
varit ett problem och de har inte kunnat hjälpa sina kunder lika stor utsträckning som de skulle 
vilja eller som kunderna skulle behöva. Här ansågs det som något positivt att det skulle bli en 
eventuell uppluckring i de nuvarande reglerna. 
 
Mr. Y: Här hade den svarande upplevt att bland vissa bolag, allra helst de större bolagen så hade 
jävsregleringen varit ett problem och de såg nu i och med uppluckringen möjligheter i att nu inte 
vara lika hindrade av regleringen. 
 
Mr. Z: Den svarande ansåg här att det ibland är så att jävsregleringen kommer emellan något 
som skulle kunna vara en normal och sund process, men påpekar också nyttan med jävsreglerna. 
Men kontentan av det han svarar är att om jävsreglerna skulle avskaffas så skulle detta kunna 
vara något positivt för de mindre bolagen då de skulle kunna få mer rådgivning och kunna öka 
kvalitén på redovisningen. 
 

5:2:2 Förslaget 
 
Hur ser ni på avskaffandet, vad anser ni om förslaget och utredningen? 
 
Mr. X: Respondenten var väldigt positiv till förslaget då denne ansåg att de idag kanske sker 
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revision hos vissa företag som kanske egentligen inte är i behov av det. Det menades också att 
avskaffandet hjälper företagen förstå vad revisorerna egentligen gör och vad deras arbete kan ha 
för betydelse, detta kommer till exempel märkas i och med att de olika externa intressenterna 
kommer kräva reviderade räkenskaper, och som exempel nämns banker. 
 
Mr. Y: Överlag så ansåg respondenten att det var något som bringade möjligheter, dock så 
kommer det att medföra att högre krav ställs på byråerna. Vidare menades det att de externa 
intressenterna kommer fortsätta kräva säkerställda rapporter och detta bidrar till fortsatt revision. 
Sedan nämnde den svarande att skatteverket antagligen är de som är mest kritiska till förslaget, 
och så som utredningen föreslår att om man i fortsättningen ska sätta ett kryss i sin deklaration 
om man har reviderade räkenskaper så kommer många fortsätta med det.  
 
Mr. Z: Den svarande anser att avskaffningen är något av det bästa som har hänt sedan revisionen 
blev förpliktigad enligt lag. Igenom hela intervjun så uttalar sig den svarande väldigt positivt om 
avskaffningen och vilka fördelar denna kan ge. Respondenten tycker att det är bra att revisionen 
nu kommer att bli efterfrågestyrt, att det är nu som nyttan med revision kommer att visa sig, det 
kommer också enligt denna att bli en mer kvalitets produkt och inte längre vara en 
lågprisprodukt som denna anser att det blivit lite av idag, detta för att om kunden anser att detta ä 
något som är bra och som de vill ha då är de även beredda att betala för det. Respondenten tror 
dock att det snarare kommer att bli en förskjutning av tjänster, då de som väljer att avskaffa 
revisionen i många fall istället kommer att vända sig till en redovisningskonsult eller liknande för 
att få hjälp med sin redovisning. 
 
Vad anser ni om de valda gränsvärdena för vad som anses vara små bolag? Hade det varit mer 
lämpligt med andra värden? 
 
Mr. X: I denna fråga var den svarande positivt inställd till de satta gränsvärdena. Uttrycket ”nu 
tar man i rejält” användes och inställningen till detta var positiv. Respondenten trodde inte att de 
företagen som omsätter uppemot 80 miljoner kommer slopa revisionen då det inger för dessa 
bolag och även mindre en viss grad av seriositet att ha revision. 
 
Mr. Y: Vad gällande gränsvärdena så ansågs det att det inte hade spelat någon roll om man satt 
gränserna lägre, till exempel en omsättning på 20 miljoner och 10 anställda, detta på grund av att 
Sverige har så många mindre bolag att även med dessa gränser så hade väldigt många bolag 
blivit inkluderade.   
 
Mr. Z: Respondenten tyckte att det var alldeles för höga gränsvärden att börja med, enligt denna 
så vore det bättre att göra det hela stegvis. Kanske börja med ett lågt gränsvärde som ca 5 
miljoner och sedan öka det till ca 20-25 miljoner och efter det ta steget fullt ut upp till 80 
miljoner. Enligt respondenten skulle ett slopande av revisionsplikten till de högsta gränsvärdena 
inte hänga ihop med resten av lagstiftningen, och denne ställer sig tveksam till att det verkligen 
kommer att bli de föreslagna gränsvärdena om förslaget går igenom. 
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5:2:3 Framtiden 
 
Har företagen diskuterat med er hur framtiden skulle bli om revisionen avskaffade, eller har ni 
förklarat för dem hur de skulle kunna påverkas? 
 
Mr. X: Här svarade respondenten att en diskussion förts och att kunder även frågat kring ämnet 
men att de ändå kände att kunderna kommer vilja behålla sin revisor men att de kanske inte 
kommer utföra revision i samma bemärkelse som tidigare. Respondenten menade på att det är 
ganska tryggt och skönt för kunden att ha någon de kan ringa till när problem uppstår.  
 
Mr. Y: respondenten menade i denna fråga att många av företagen kände en viss ovisshet inför 
det som kanske kommer hända och att de som revisorer informerat om ämnet. Dock så trodde de 
inte att det skulle hända som mycket till en början att allt skulle vara som vanligt den närmsta 
tiden efter avskaffandet. De trodde att deras klienter hade för lite kunskap för att kunna bilda sig 
en åsikt och att de tyckte att de flesta var förvånade över att något sådant här skulle komma att 
hända. Dock så nämner den svarande återigen de externa intressenterna igen som kommer 
fortsätta ställa krav på säkerställda rapporter. 
 
Mr. Z: Byrån har informerat sina klienter att detta kanske kommer att kunna ske och att de tycker 
att det är något positivt, men de har inte i detalj diskuterat vad detta kommer att innebära för 
dem, detta förklarar respondenten som att klienterna inte har så stor koll på vad som görs vid 
revisionen idag och att det säkert kommer att bli massa information i och med avskaffandet.  
 
Hur tror ni att ni kommer att bli påverkade av avskaffandet? Positivt eller negativt? 
 
Mr. X: I denna fråga så trodde den svarande att deras firma skulle komma att påverkas på det 
viset att andelen revision skulle minska men att förhoppningsvis så skulle konsultationerna öka. 
 
Mr. Y: Här ansåg de att det kunde ske en växling, de trodde att de kunde komma att förlora en 
del kunder men samtidigt så trodde de att de skulle kunna utveckla sitt tjänsteutbud och erbjuda 
andra tjänster.  
 
Mr. Z: Denna byrå verkar positivt inställda till det hela och tror inte heller att de kommer att bli 
påverkade särskilt negativ av det hela, det dom tror kommer att hända är att det blir en 
förskjutning av tjänster och eftersom att deras byrå erbjuder både revisions och 
redovisningstjänster så kommer de mest att bli påverkade på det sättet att tjänsterna kommer att 
se annorlunda ut. 
 
 Tror ni att kostnaderna för era revisions- och redovisningstjänster kommer att förändras? 
 
Mr. X: Här trodde den svarande inte att det skulle ske någon förändring, varken att priserna 
skulle sjunka eller stiga. Dock menade de på att revisorerna nu mer måste presentera vad de 
presterar på ett annat sätt än tidigare. De trodde att det skulle bli ett tydligare krav på vad kunden 
förväntar sig av revisorn 
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Mr. Y: Initialt trodde de på en viss prispress och att de mindre byråerna kunde komma att 
drabbas hårdast då de i större utsträckning har mindra bolag som kunder och i och med det fler 
kunder som kan slopa revisionen. 
 
Mr. Z: Efter en liten diskussion kring det hela så kommer respondenten fram till att eftersom att 
det enligt deras byrå redan är orimligt låga priser på revision så tror denne inte att det kommer att 
bli någon ytterligare prispress, utan att det snarare kan bli tvärtom att folk är redo att betala mer 
för tjänsten då det är efterfrågestyrt. 
 
Hur tror ni att företagen som ni har som kunder kommer att reagera, kommer de att välja att 
ändå ha revision, eller inte någon revision alls, eller kommer de att låta visa delar bli 
reviderade? 
 
Mr. X: Respondenten svarade här att denne trodde att de flesta skulle fortsätta med revision. De 
hade upplevt det som att kunderna menade att även om plikten avskaffas så ”kör vi väl på?” som 
vanligt. Vidare så trodde de att till exempel banker och större kunder och stora leverantörer 
skulle begära revision vilket gör att företagen kommer fortsätta med tjänsten trots ett eventuellt 
slopande. 
 
Mr. Y: Här trodde man att rådande konjunktur och vilken bransch bolaget befinner sig i är 
avgörande faktorer för vad bolaget väljer att göra. De trodde att i många av de minsta bolagen så 
behövdes kanske inte revisionen men revisorns kunskap och erfarenhet var något de ville behålla 
inom bolaget, mer som ett bollplank. 
 
Mr. Z: Respondenten svarar här att de tror att det kanske blir 30/70 alltså 30 procent som väljer 
att avskaffa revisionen. Men av dessa 30 procent kommer en stor del ändå vilja ha någon form av 
intyg, kanske ett bokslutsintyg som en redovisningskonsult kan skriva under. Respondenten 
tycker att det är intressant när vi tar upp möjligheten att bara låta vissa dela revideras, och denne 
tror att det säkert kan komma att bli så, att företagen kommer och vill ha specifika delar 
granskade. 
 
Tror ni att det kommer att uppstå ett krav från intressenter på reviderade räkenskaper? 
 
Mr. X: Den svarande har tidigare nämnt banker, kunder, leverantörer och efter en stunds 
fundering så trodde denne även att leasingbolag, om leasing sker av större maskiner och 
anläggningar, kunde begäran om revision kunna tänkas uppstå. 
 
Mr. Y: Denna fråga valde vi under denna intervju inte att ställa då den svarande redan hade 
berört vid fler tillfällen att externa intressenter kommer fortsätta begära kvalitetssäkrade 
rapporter, den svarande nämnde löpande under intervjutillfället leverantörer, kreditgivare och 
skatteverket.  
 
Mr. Z: Här svarar respondenten att det troligen kommer att bli någon typ av kvalitetsstämpel att 
ha revision och liknar det med svanenmärkningen, denne tror även att hela intressent modellen 
kommer att vara intresserade av att företagen genomför revision och att många av dem kommer 
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att kräva det 
 
Tror ni att det kommer att finnas ett behov av nya tjänster? I sådana fall vilka? 
 
Mr. X: Här ansågs det att det bero på hur oberoende lagstiftningen kommer att förändras. Det 
skulle kunna gå mer åt konsultationer och att revisorn blir en större del av verksamheten än vad 
de är idag, då de begränsas av lagstiftningen, samt att de skulle få utföra betalningar. Men allt 
detta var en fråga som styrdes mycket av vad som skulle hända med den oberoende lagstiftning 
som idag finns. 
 
Mr. Y: Här trodde de att de skulle kunna tänkas dyka upp bokslutsintyg, sådant som 
redovisningskonsulter kunde genomföra. 
 
Mr. Z: Respondenten svarar att denne tror att det absolut kommer att komma nya typer av 
tjänster, dels bokslutsintyg som kan ges av redovisningskonsulter och även typer av revision där 
granskning av visa delar kan erbjudas. 
 
Tror ni att effekterna på ert yrke kommer bli stora? I likhet med det som skett i England där 
revisorernas roll sjunkit betydligt. 
 
Mr. X: Här trodde den svarande att en uppdelning av stora, medelstora och små bolag skulle ske, 
sett ur revisorsyrkes synpunkt. Den svarande trodde att det skulle bli färre revisorer och att 
arbetet skulle gå mer mot affärsservice och redovisning. Detta kunde även tänkas medföra att de 
mindre revisionsbyråerna kunde få det tufft med överlevandet och få mer revisorer, detta på 
grund av att om de förlorade ett antal revisionsuppdrag i och med avskaffandet kunde de få ett 
problem med att få medarbetarna att få ihop det antalet timmar med revision som krävs för att bli 
auktoriserad. Vad gällande konkurrensen på marknaden så trodde den svarande att konkurrensen 
på sådana tjänster som inte innebar direkt revision skulle bli bra.   
 
Mr. Y: I denna fråga hade inte den svarande så mycket att komma med, dock trodde de att det 
skulle bli effekter och att det skulle dyka upp mer konkurrenter på marknaden för revisorer. Inte 
när det gällde just marknaden för revision utan då mer under redovisningsområdet, och sådant 
som berör bokslut. 
 
Mr. Z: Respondenten säger att det går att se redan idag, en revisor måste specialisera sig mer, 
hitta sin nisch där denne har bra kunskaper. Som exempel ges revisorer för finansiella 
verksamheter som måste vara speciellt certifierade för det, det finns idag inget lagstadgat krav på 
detta men som det ser ut kommer det att komma. 

 

5:3 Företagarna 

5:3:1 Situationen idag 
 
Vilka tjänster köper ni av revisorerna idag? 
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Mr. A: Detta företag köpte revision samt att de hade en kvinna som hjälpte till med bokslutet 
varje år, och båda dessa tjänster inhandlades av samma revisionsbyrå. 
 
Mr. B: Så som situationen var idag i detta företaget så köpte de bara revisionen av sin byrå. Det 
hade inte alltid sett ut på detta vis. Innan den personen vi talade med som var utbildad ekonom så 
hade företaget även tjänster som rörde redovisningen. Det var även en av anledningarna till att de 
anställde Mr B, just för att kunna återta mycket av de arbete som revisorerna gjorde innan. 
 
Mr. C: Idagens läge köpte företaget revisionen och en del konsultationer av revisionsbyråerna. 
Tidigare hade de även fått hjälp med bokföringen men på grund av nyanställningar som besatt 
ekonomisk kompetens hade man återtagit den delen. 
 
Mr. D: av själva revisorn så köper företagare D revisionen men sen så köper denne även 
bokföringstjänster, från samma firma men en annan ekonom. 
 
För vems skull köper ni dessa tjänster? 
 
Mr. A: Revisionen hade de inte reflekterat så mycket över för vems skull som den skedde utan 
den utfördes på grund av att det var tvingande. Tjänsten med bokslutet hade sin grund i att de 
inte ansåg sig ha rätt kompetens när det gällde detta område med avdrag och dylikt. 
 
Mr. B: Vad gällande de externa intressenterna så nämnde den svarande först och främst banken, 
trots att de i dagsläget inta hade några lån, så ställde de krav på moderföretagets 
fastighetsbelåning, dessa fastigheter höll det tillfrågade företaget hus i nu. Vidare så nämnde de 
att behovet av revision på grund av ägarförhållande så hade de inte det då ägaren var ensam. De 
trodde även att det kunde vara bra för både leverantörer och kunder då att ha reviderade siffror 
gav ett intryck av seriositet. 
 
Mr. C: Förutom det krav som finns i lagen på revisions så talade respondenten om bankernas 
krav främst. De trodde det kunde bli svårt att få krediter om förtaget inte hade säkerställda 
rapporter. 
 
Mr. D: enda anledningen till att företagare D köper revisionstjänsten idag är att det är lagstadgat. 
 
Er nuvarande revisor, har ni haft denne en längre tid? 
 
Mr. A: Den denna respondent hade nu var relativt ny och detta på grund av att den tidigare bytte 
firma och de fick en ny tilldelad, så vår respondent valde inte att bytta firma utan har samma som 
tidigare men fick en ny revisor via dem. 
 
Mr. B: De hade haft samma under hela den tid då den person vi talade med varit en del av 
företagets verksamhet vilket var sex år och gissade på att revisorn hade åtminstone reviderat 
företaget i tio år. Revisorn hade tidigare jobbat för en av de fyra största revisionsbyråerna men 
slutat där och startat ett mindre revisionsföretag och för vår svarande var det naturligt att följa 
med sin revisor in i den mindre verksamheten. De hade även uppskattat den närhet som uppstått i 
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och med detta då alla på den mindre friman haft vetskap om deras verksamhet och kunde svara 
på alla frågor. Dock hade den verksamheten nu blivit en del av en större revisionsbyrå som finns 
över hela världen så den personliga känslan hade gått förlorad till vår svarandes besvikelse.   
 
Mr. C: De hade haft samma revisor sedan starten av företaget, vilket var tidigt 1990-tal. 
 
Mr. D: respondenten tror att denne har haft samme revisor i ca 3-4 år, bytte för att den gamla 
revisorn slutade och i samband med detta så bytte även Mr. D revisionsbyrå. 
 
Saknar ni i dagens läge någon tjänst hos revisorerna? 
 
Mr. A: Denna fråga upplevde respondenten som svår, det var inget denne reflekterat över, dock 
så ansåg de att det skulle varit skönt om de bara kunde lämna in årets bokföring och så var det 
klart istället för situationen idag då de var massa möten och revisorerna kom och granskade lager 
och andra delar i verksamheten. 
 
Mr. B: Denna fråga ställdes inte till den svarande då vi fick uppfattningen av att de var nöjda 
med att ha bara revisionen då de tidigare haft mer men velat återta mer av arbetet själv. 
 
Mr. C: den svarande fann att problemet de kunde uppleva idag var att revisorn inte fick vara en 
del i verksamheten, att jävsregleringen ställde till det. Men i övrigt så fann de inte att de saknade 
något. De anlitade konsulter för specifika problem och som exempel nämndes jurister och 
experter inom EU-bidragssökning. 
 
Mr. D: Det som framkommer under intervjun med respondenten är att denne skulle önska att det 
gick att få lite mer hjälp med den privata delen av ekonomin av revisorn, så det är väl det som 
Mr. D anser sig sakna i den tjänst som revisorn erbjuder idag. 

 

5:3:2 Förslaget 
 
Är ni insatt i vad lagändringen kommer att kunna innebära? 
 
Mr. A: Respondenten var inte insatt i denna fråga ansåg de, de hade hört talas om diskussionen 
dock inte satt sig in i vad det skulle kunna innebära för deras del. 
  
Mr. B: Det första den svarande nämnde i denna fråga var att det skulle innebära 25 000 kronor 
mindre i kostnader, men i övrigt så beskrev de inget. De hade svårt för att tänka sig att företagen 
skulle slopa revisionen detta på grund av att om du tappar kontrollen över redovisningen så var 
det svårt att återfå den och detta förhindrade revisionen. 
 
Mr. C: den svarande var väl medveten om att ämnet vi talade om bara var ett förslag och beskrev 
det som att de tittat på det som hastigast. De hade även konstaterat att de låg under och att om de 
ville så skulle de komma att kunna slopa revisionen. 
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Mr. D: Respondenten tyckte att han var lite insatt men hade inte full koll på vad som skulle gälla 
om förslaget skulle gå igenom, då denne trodde att någon form av revision ändå var tvungen att 
göras även efter avskaffandet. 
 
Är avskaffandet något ni diskuterat med er revisor? 
 
Mr. A: Respondenten menade på att revisorn hade nämnt det, och att företaget kommer att bli 
berört men inte diskuterat så mycket mer, utan mest bara i stora drag nämnt. 
  
Mr. B: Ämnet var något som kommit upp under en diskussion som hastigast. Då vi ställde frågan 
på vems initiativ det var så kunde den svarande inte svara på detta utan ansåg att det kom  upp 
som en naturlig del av samtalet. 
 
Mr. C: Vad gällande om en diskussion skett med den revisorn de idag anlitade så hade ingen 
diskussion förts kring avskaffandet. 
 
Mr. D: ansåg att han hade en väldigt god relation med sin revisor och att det hade diskuterat det 
hela öppet och utan problem. 
 

5:3:3 Framtiden 
 
Kommer ni fortsätta med revision och förslaget går igenom, och för vem skull skulle detta då 
ske? Om inte, varför? 
 
Mr. A: I denna fråga så gav respondenten ett svar där de menade på att de inte tänkte så mycket 
på frågan och att det var något som de skulle fundera på längre fram i tiden då det var dags. De 
trodde inte att de skulle göra några större förändringar i början men att det längre fram i tiden 
kanske skulle kunna tänkas hända något. Vad gällande för vems skull det skulle ske så var detta 
heller inget som de lagt någon större tanke på utan att det var möjligt att det kunde vara för att 
lämna banken en viss säkerhet, men vad gällande deras leverantörer så trodde de inte att de hade 
något större intresse i det. De hade aldrig tänkt att revision var en viktig del i sammanhanget. 
 
Mr. B: Här var den svarande rätt säker över att de skulle komma att fortsätta med revisionen 
även om lagändringen skulle bli verklighet. Detta på grund av att det ansågs som ett säljargument 
och för att beskriva det ytterligare så drogs en parallell med kontrollerade hissar där etiketter 
finns som lyder ”senast kontrollerad”. 
 
Mr. C: På denna fråga svarade företaget att de skulle komma att fortsätta med revisionen och 
verkade mycket säker på detta. De beskrev det som att de måste fortsätta presentera 
kontrollerade siffror. De trodde att det kunde vara en större skillnad för de mindre företagen där 
banken ändå ställde krav på andra säkerheter vid kreditgivning. Även vid denna fråga så svarade 
de att banken var den största intressenten när det gällde säkerställda siffror. De trodde inte att 
kunderna skulle komma att ställa krav på reviderade rapporter dock trodde de att leverantörerna 
kunde ”se om sitt hus” genom kortare betaltider och andra säkerheter vid större betalningar. De 
nämnde även att det vid utlandsaffärer skulle kunna komma att betyda en del. 
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Mr. D: Respondenten trodde att han skulle välja att avskaffa revisionen om det var möjligt. Detta 
för att denne driver ett enmans bolag och inte har några lån och därför inte heller anser att det 
skulle finnas krav från någon utomstående part att detta skulle göras, Mr. D skulle däremot 
fortsätta med redovisningstjänsterna som han idag redan köpte. Däremot så sa respondenten att 
om det skulle bli aktuellt med att fylla i på deklarationen om revision var gjort eller ej så skulle 
detta vara en anledning för denne att fortsätta med revision, för enligt Mr. D är tid pengar och en 
granskning av skatteverket skulle vara tidskrävande.  
 
Tror ni att kostnaden för frivillig revision kommer vara avgörande vid valet av att använda sig 
av detta? 
 
Mr. A: I dagsläget ansåg de sig vara nöjda med vad de fick för pengarna så detta ansåg inte 
tänkas bli ett problem i framtiden dock så nämnde de att slippa kostnaden helt kunde vara ett 
argument för att slopa den revision de idag hade. 
 
Mr. B: Denna fråga valde vi att inte ställa då den svarande lät så övertygad om att de skulle 
fortsätta med revision och att det var ägaren som bestämde. Den svarande tyckte att i det långa 
loppet så gav det så mycket och att det var en bra kontroll så vi antog att kostnaden inte var ett 
problem här. 
 
Mr. C: I detta företag ansåg de att kostnaden för revisionen inte påverkade, de ansåg inte att 
kostanden var så hög och att det mervärde som det skapade var värt vad det kostade. 
 
Mr. D: på denna fråga så svarade respondenten att han inte trodde att kostnaden var väsentlig i 
valt, då denna egentligen inte kan anses var särskilt stor och därför skulle det inte heller påverka 
valet om revisionen skulle vara kvar eller inte. 
 
Tror ni att ni kommer efterfråga, av revisorerna, någon annan tjänst mer i och med 
avskaffandet? Eller någon helt ny tjänst? ex. rådgivning inom intern kontroll, revision av 
specifika delar i räkenskaperna i stället för allt, eller compliance (grad av överensstämmelse 
med lagar och regler)  
 
Mr. A: Någon ny typ av tjänst trodde de inte att de skulle komma att efterfråga, däremot hade de 
varit skönt om de båda tjänsterna de idag utnyttjade kunde utföras av samma person. 
 
Mr. B: När vi beskrev hur det kunde komma att bli möjligt att bara få vissa delar reviderade så 
trodde den svarande inte att detta skulle bli aktuellt för dem då det ändå var så liten del de gjorde 
hos dem så det trodde att de skulle köra hela paket. Vad gällande om de skulle anlita revisorn för 
mer konsulttjänster i och med en eventuell uppluckring av jävsregleringen så ville den svarande 
helst inte det. De tyckte det var en behändig personlig kontakt då de kunde ringa och fråga då 
speciellt svåra saker ök upp men förstod att om något år så skulle inte revisorn kanske göra det 
utan mer betalt. Så de ansåg att det de fick av revisorerna så var det värt kostnaden de hade idag. 
Vi ställde även frågan kring deklarationerna om de kunde få valet i att kryssa i en ruta om de 
hade reviderat eller ej så trodde den svarande inte att det skulle bli något avgörande. 
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Mr. C: Vi beskrev i denna fråga för företaget om chansen fanns för att få bara en viss del av 
räkenskaperna granskade om detta var något av intresse samt om en vanlig redovisningsekonom 
skulle godkänna redovisningen, men detta var inget som företaget riktigt säkert kunde svara på. 
De ansåg att lekmannarevisorer kunde fungera men att spannet mellan bra och dålig skulle bli så 
stort att det skulle påverka trovärdigheten. Utomstående parter skulle nog kräva allt ändå. 
 
Mr. D: den tjänst som respondenten hellre skulle lägga pengar på istället för att låta företagets 
räkenskaper revideras var att få hjälp med den privata delen, då denne företagare inte har någon 
anställd och inte heller planerar att anställa så är det högsta prioritet att få jämna resultat utan 
toppar och dalar. Så lite mer rådgivning kring detta skulle enligt respondenten vara önskvärt. 
 
Kommer ni öka den interna kontrollen i och med avskaffandet? 
 
Mr. A: Den svarande förstod först inte vad vi avsåg med intern kontroll så detta uttryck fick 
förklaras, och det gjorde genom ” företags egen kontroll organ, alltså det ni gör själva för att 
kontrollera att allt stämmer”, den svarande förstod då och ansåg att om de valde att fortsätta 
med revisionen så fanns det ingen anledning till att förbättra den interna kontrollen dock om de 
valde att inte fortsätta med revisionen så visste de inte då de inte funderat kring frågan. Dock 
trodde hon att de skulle fortsätta i samma anda som idag. 
 
Mr. B: Vad gällande den interna kontrollen så hade vi redan förstått att den svarande var väldigt 
noggrann men vi valde I alla fall att fråga och som väntat så svarade de att det nog inte behövdes 
då de hade i dagsläget bra rutiner. Samt att de hade lärt sig vilka områden som kunde orsaka 
problem och är extra noggrann redan nu i arbetet kring det. 
 
Mr. C: Vad gällande den interna kontrollen så trodde man inte att den skulle ändras. Vi fick 
intrycket av att det fungerade i dags läget mycket bra och den svarande beskrev det som att de 
kontaktar sin revisor när mycket speciella och specifika fall dyker upp. Vad gällande en 
eventuell uppluckring i jävsregleringen så var den svarande mycket skeptisk, de menade på att 
ett ifrågasättande av revisorns oberoende då skulle uppstå och att detta skulle komma att påverka 
hur pass mycket revisorerna skulle komma att vilja kliva över de gränserna. 
 
Mr. D: denna fråga känns inte relevant i detta företag, då det bara är en som arbetar och 
bokföringen är utlejd. 
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Kapitel 6 – Analys 
I detta kapitel kommer en analys ske utifrån det formulerade problemet som presenterades i det 
inledande kapitlet och det insamlade empiriska materialet som presenterades i kapitel 5 – 
Empiri. Ur denna analys kommer sedan de slutgiltiga slutsatserna formuleras i det sjunde 
kapitlet. 
 
 

6:1 Inledning Analys 
 
Nedan kommer analysen nu presenteras. Vi har valt att dela in den först genom en analys av de 
svar vi erhållit av revisorerna och därefter en analys av de svar vi erhållit av företagarna. Detta 
på grund av att vi i den avslutade delen i detta kapitel kommer sammanfläta dessa två analyser 
och basera våra slutsatser på. Denna uppdelning känns även naturlig på grund av att vi haft den 
uppdelningen i avsnittet kring empiri och då vi utfört intervjuerna. Det är även lättare att 
analysera dessa skilt då vi har ställt olika frågor och deras verksamheter är olika.  
 
Vi presenterar återigen den sammanfattande bilden för den teoretiska referensramen som ligger 
till grund för studien. Detta som en repetition och påminnelse om varför vi ställt de frågor vi 
ställt och en påminnelse om var grunden för den valda problematiken ligger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modell 6:1 Sammanfattande bild av teoretisk referensram 
 

      Situationen idag             Förslaget         Tänkbart utfall 

Grunden 

Tjänster idag 

Intressenterna (agent) 

Intern kontroll 

Oberoendet (jäv) 

 

Med detta som 
utgångspunkt, hur 

kommer detta 

påverka utfallet av det 

förslaget som ligger 

inne? 

Resultat-Tjänsteutbud 

Nya tjänster 

Frivillig revision 

 

Kommer företagarna 

fortsätta med revision 

eller kommer 
avskaffandet skapa 

plats för efterfrågan 

på nya tjänster? 
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6:2 Analys Revisorer 

6:2:1 Situationen idag 
 
Vi börjar vår analys med att analysera det våra svarande revisorer anser om tjänsteutbudet i 
dagens läge. Två av de svarande ansåg att de ibland kunde känna att de inte kunde bistå sina 
kunder med all den juridiska hjälp de behövde. I och med detta så kan vi se att här kan finnas en 
möjlighet för en öppning av ytterligare breddning i revisionsbyråernas tjänsteutbud. Enligt dom 
två kunde ibland deras kunder/klienter verka önska att de som revisorer även skulle kunna vara 
någon form av jurister och kanske det är så att det för deras klienter upplevs som en naturlig del 
och även att det skulle vara lättsamt att få all utomstående hjälp av samma person/byrå. De 
svarande menade att de erbjöd hjälp inom skatteområdet men att i andra fall hänvisande till en 
jurist. Om situationen för revisorerna skulle förändras mycket i och med avskaffandet så ser vi 
att detta skulle öppna för en möjlig nischning, att de olika byråerna skulle kunna utöka sitt utbud 
av tjänster med att införskaffa mer juridisk kunskap som skulle kunna erbjudas till klienterna. 
Detta skulle enligt oss kunna vara ett sätt att konkurrera med de andra byråerna.  Det kan tänkas 
att revisionsbyråerna idag är bekväma i den verksamhet de bedriver och att utveckling och 
nytänkande i just den riktningen inte är något som stått i fokus då det har fungerat så bra med att 
utöka sin verksamhet inom de befintliga, men vi anser att detta skulle kunna vara ett område som 
är något outforskat i dagsläget, problemet med att försöka att ge ett större utbud av juridiska 
tjänster är att det i så fall skulle krävas ett stort antal jurister då även de måste nischa sig och har 
en specialisering, vilket då skulle försvåra att genomföra detta i verkligheten. 
 
Vidare så efterfrågades på en av byråerna, byrå X, mer webbaserade system och tjänster, detta 
hade upplevts komma mer och mer i och med den generationsväxling som nu skedde. Här ser vi 
en möjlighet för revisionsbyråerna att satsa ännu mer. Att bli mer internetbaserade i sina tjänster 
öppnar upp för enkelhet och snabbhet och gör dem mer tillgängliga för marknaden. Det är här 
som vi tror att framtiden ligger, då det i dagens samhälle allt överlag sker mer och mer via 
internet och god datakunskap är ett måste, detta skulle kunna vara nått som revisionsfirmorna 
kunde ta vara på, att till exempel se till att deras revisionskunder använder sig av 
redovisningsprogram som är kompatibla med deras egna system och erbjuda utbildning i hur 
dessa system ska användas på bästa sätt. 
 
 En av de svarande upplevde att byrån, byrå Z, i stort kunde erbjuda alla sina kunder det de 
efterfrågade men att problemen uppstod i och med att all kompetens inte fanns lokalt placerad. 
Detta går att koppla till det problem som upplevdes i byrå X. Med mer webbaserade tjänster så 
spelar det mindre roll om kompetensen befinner sig lokalt eller inte, då det skulle vara lättare att 
konsultera någon inom samma firma men som jobbar på ett annat kontor om allt är databaserat. 
Vi har naturligtvis i åtanke att det kanske inte är möjligt i alla situationer och med alla tjänster 
och att utveckla datasystem är inte något som görs över en natt, men det kan vara något för 
utvecklingen inom branschen. Återigen ser vi att det finns utrymmer för nytänkande och 
möjligheten att utveckla verksamheten mot nya tjänster och nytt tänkande inom området för nya 
tjänster.  Det går ju självklart aldrig att åtgärda allt detta genom att utveckla data systemen, för 
dessa är ju redan i dagsläget redan ganska avancerade och den personliga kontakten med klienten 
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är ju givetvis väldigt viktig, vilket vi kommer till lite senare när vi diskuterar hur det skulle 
kunna tänkas bli om lagförslaget går igenom. Det vi menar är att det skulle kunna förenkla 
problemen som finns idag med tjänster som inte går att erbjuda på små lokala kontor. 
 
Vad gällande jävsregleringen om den var ett problem så vara alla de svarande byråerna eniga om 
att det var ett hinder och då framför allt bland de mindre bolagen. Om förslaget om avskaffandet 
av revisionsplikten blir verklighet och det skulle medföra en uppluckring av jävsregleringen så 
finns här stora potential för att nya tjänster skulle ha möjlighet att tas fram av revisionsbyråerna. 
I och med att det i dagens läge upplevs som en tillbakahållning och som ett hinder i en naturlig 
process i alla fall när vi talar om de mindre bolagen, om bolaget är lite större så kan detta 
däremot vara en viktig del för att säkra oberoendet och oberoendet är väldigt viktigt för att 
kvalitén av revisionen ska kunna säkras. Vi tyckte att det verkade som om det var tydligt att 
efterfrågan för tjänster som hindras av jävsregleringen finns, detta genom de svar som vi fick av 
våra intervjuade personer och vi tror att om en uppluckring skulle ske så skulle det kunna vara en 
tänkbar utgång att revisorn får möjligheten att tillfredställa denna efterfrågan. Ett avgörande för 
nya tjänster i detta avseende att växa fram är naturligtvis i hur stor utsträckning jävsregleringen 
ändras, men möjligheten för nya tjänster finns. Dom nya tjänster som kan tänkas uppstå här är 
inom konsultning området. 
 
Vad gällande förberedelse för ett eventuellt avskaffande så var det tydligt att alla fört 
diskussionen och funderat i termer kring vad som skulle kunna hända. De hade alla funderat 
kring vilka tjänster som nu skulle kunna efterfrågas. Två av dem nämner att situationen skulle 
kunna gå mot en slags nischning på marknaden. De talar om de övriga tjänsterna som 
revisionsbyråerna erbjuder på varsitt sätt som vi skulle vilja sammanbinda. Byrå X menar att de 
andra tjänsterna, eller som de valde att kalla det ”påbyggnadstjänsterna” kommer stå i fokus och 
vara mer drivande jämfört med dagens situation där revisionen står i fokus. Byrå Z menade att de 
i framtiden i och med ett eventuellt avskaffande kanske skulle behöva fundera i termer på vad är 
vi bäst på hos oss och på det sättet ta marknadsandelar, de talades även om de skulle vara ledare 
när det gällde dessa frågor eller om de skulle vänta och se var marknaden och 
konkurrenssituationen ledde. Detta skulle vi vilja sammanbinda på så sätt att vi ser det som ett 
möjligt utfall att utifall de övriga tjänsterna, de nya tjänsterna, blir det som kommer hamna i 
fokus så kommer den nischning som Z talat om bli mycket aktuell. Det kan tänkas att 
revisionsbyråerna siktar in sig på en typ av tjänst och bli mer av experter inom just detta tjänste 
område och på sätt skilja sig från de andra. Detta ger naturligtvis en möjlighet till att utveckla 
tjänsterna kring sitt nischningsområde och göra dem mer utvecklade än i dagens läge. Det är nog 
ändå ganska självklart att revision i sig kommer att fortsätta att vara huvudtjänsten som erbjuds 
men att det sedan kan vara mycket aktuellt med dessa nya tjänster för att knyta fast de klienter 
som överväger att avsluta sitt företags revision. 
 

6:2:2 Förslaget 
 
Sett över alla svarande så ser vi tydligt att en positiv inställning till förslaget föreligger, och 
orsakerna är de samma. De menar alla på att alla, både bolag och externa intressenter kommer nu 
att se värdet av revisionen och de kommer alla förstå vikten av den. Byrå Y talar om att pressen 
på revisorerna ökar och att det då kommer att ställas högra krav på byråerna i och med 
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avskaffandet och att revisionen då istället kommer att bli efterfrågestyrd, jämfört med idag då 
den är lagstadgad. Även revisor Z talar om detta då de menar att det nu kommer att märkas vilka 
revisorer som är bra och vilka som inte håller samma standard. De menar att revisionen kommer 
bli en kvalités produkt och inte fortsätta vara den lågprisprodukt som den idag är. Utifrån detta 
kan vi tänkas oss att det påverkar tjänsteutbudet på samma sätt som vi diskuterade ovan, att 
byråerna blir mer nischade mot det området de anser sig vara bäst på. Detta på grund av att 
differentiera sig i på en marknad och i en bransch som ingen riktigt kan förutspå framtiden för. 
Att differentiera sig kraftigt är ju på något sätt att säkra sin plats på marknaden. Det finns dock 
både för och nackdelar med att nischa sig, detta kan få följder om byrån väljer att nischa sig fel, 
vi tror därför, baserat på svaren att om det kommer att ske någon form av nischning så kommer 
detta att påbörjas först efter avskaffningen och sedan successivt när det börjar märkas lite hur 
utfallet av avskaffningen kommer att bli. Vi tror inte att någon av byråerna kommer att göra 
något förhastat utan de verkar ha koll på hur läget är idag, det vill säga att det är väldigt svårt att 
veta riktigt hur företagen kommer att reagera och att mycket baseras på spekulationer om hur 
utfallet troligast kommer att bli. 
 
Byrå Y beskrev hur skatteverket hade funderat kring att företagarna i sina deklarationer skulle få 
kryssa i en ruta om de hade reviderade rapporter eller inte, respondenten trodde detta kunde 
påverka bolagen då de står inför valet av revision, och att detta kunde bidra till att bolagen 
fortsatte med tjänsten. Det finns möjlighet, om Skatteverket inför detta rutsystem, att det i 
framtiden utvecklas en tjänst hos revisionsbyråerna som inte är en fullfjädrad revisionstjänst utan 
mer inriktad på att säkerställa att den skatten som bolaget genom sin redovisning skall betala är 
korrekt. En slags ny tjänst som enbart är inriktad på skatt. Detta område var tyvärr inget som vi 
innan intervjuerna hade gått in så djupt på och därför inte hade med i våra intervjufrågor, men 
som vi valde att ta med i de intervjuer som vi hade kvar efter denna intervju för att vi tyckte att 
detta verkligen var något som kunde tänkas påverka företagens val. 
 
Vad gällande vilka bolag som blir befriade från revision, det vill säga de uppställda 
gränsvärdena, så var byrå X och Y eniga om att värdena var lagda på en bra nivå. De menade på 
att det inte hade spelat någon roll om nivån lagts lägre då de flesta bolagen i Sverige blivit 
drabbade i alla fall. Z menade på att värdena var satta för högt och att resterande lagstiftning för 
dessa bolag inte följde med i samma utvecklingstakt denne tyckte istället att vi borde göra 
avskaffningen i etapper och detta liknar det som gjordes i England när deras revisionsplikt 
avskaffades, vi antar att det finns både för och nackdelar med att göra på det sättet men om 
gränsvärdet ändå ska upp till maxtaket anser vi att det känns krångligare att göra detta i flera 
omgångar. Vidare så talade Z om att bara att avregistrera de bolag hos Bolagsverket som inte 
behöver revision kommer kräva enorma resurser och sedan de som väljer att fortsätta måste 
registreras om, de hade svårt för att tänka sig hur det rent praktiskt skulle komma att gå till. Vi 
ser tydligt att åsikterna kring de satta gränsvärdena går isär och att de alla har en god tanke 
bakom sina åsikter. Hur detta påverkar revisionsbyråernas tjänster kan ses på olika sätt. De 
svarande var alla överens om att troligtvis alla de större bolag ändå kommer att fortsätta med 
revision i alla fall och att det då inte spelar så stor roll på vilken nivå värdena blir satta. Hade 
utredningen dock valt att sätta gränserna mycket lägre så hade inte byråerna troligen inte blivit 
lika utsatta som de nu blir och frågan hade inte satts på sin spets i lika stor utsträckning. Det 
påverkar tjänsteutbudet i större utsträckning i och med de höga gränsvärdena då antalet ”säkra” 
revisionskunder minskar direkt. Fast om vi ska gå på det som revisorerna som vi har intervjuar 
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tror och tänker kring det hela så är det nog de allra minsta företagen och de som inte har några 
intressenter som anser att en revision är relevant som i första hand kommer att välja att avskaffa 
revisionen och i och med detta så håller deras påstående att det inte spelar någon roll om 
gränsvärdena hade satts lägre för det är fortfarande så att om gränsvärdena var på, låt oss säga 20 
miljoner så skulle samma små företag bli undantagna från revisionsplikten och därav har inte 
gränsvärdena så stor betydelse. 
 

6:2:3 Framtiden 
 
När vi funderar kring hur framtiden skulle kunna tänkas bli om utredning och förslaget blir 
verklighet så blir vi till en början förvånad över hur liten diskussionen mellan revisorn och 
företaget verkar ha varit. Alla de svarande menar på att de talat med sina kunder och den respons 
de fått är att de är förvånade men att det verkat som att alla ska fortsätta på samma sätt som förr, 
det vill säga inte avsäga sig revisionen av sina räkenskaper. De svarande menar på att företagen 
kanske inte alla gånger haft så stor koll på vad revisionen innebär och det gör att de kanske ha 
svårt för att ta ställning i frågan. Vi hade nog innan intervjuerna trott att byråerna skulle ha varit 
mer säljande och försökt fråga sig fram och erbjuda sina tjänster mer och kanske förklarat 
tydligare vad revisionen egentligen ger, så detta faktum att det inte hade gjort det i så stor 
omfattning alls förvånade oss ganska mycket. Fast detta kanske är något som blir mer aktuellt 
om förslaget blir verklighet och det blir klart om bolagen verkligen kommer att få valet att 
revidera sina rapporter eller inte. Sen ska tilläggas att det skiljde lite mellan de tre byråer som vi 
har intervjuat i hur pass mycket de hade diskuterat det hela med sina klienter. 
 
Dock går detta ovanstående resonemang in lite i frågan som vi ställt kring hur de svarande tror 
att just deras byrå kommer påverkas. De verkar inte, som ovan påpekats, försökt sälja in sina 
andra tjänster dock så tror alla svarande på ett skift i efterfrågan på deras tjänster. Från att gå från 
revision till mer redovisning och andra tjänster som de redan idag erbjuder eller sådana tjänster 
som kan tänkas uppkomma efter ett avskaffande, detta gör att vi bli ytterligare förvånad. Det är 
något att ifrågasätta, hur de kommer få en ökad efterfrågan på deras andra tjänster utan att 
behöva göra något åt det, kanske är det deras tanke att det inte är lönt att göra alltför mycket 
innan allt är klart och de vet hur det kommer att se ut, för faktum är att de egentligen inte tror att 
så stor del kommer att avskaffa revisionen. Detta öppnar dock upp för övriga marknaden, kanske 
kommer någon annan verksamhet på marknaden nu att marknadsföra sig inom de områden som 
kan bli aktuella istället för revisionen och överta marknadsandelar, det talas om att 
redovisningskonsulter kan få erbjuda liknande tjänster. Vi tror även att det kan vara svårt för 
revisionsbyråerna att ställa om sig från att tillhandahålla en tjänst som krävs enligt lag till att helt 
plötsligt bli efterfrågestyrd, det går att fråga sig om mentaliteten finns för mer säljandeyrke bland 
dessa byråer.  Det som talar för att i alla fall de stora revisionsbyråerna kommer att klara detta är 
att de redan idag har ett säljtänk inom sin byrå, detta tycker vi ändå att det går att se rätt väl, och 
även om de inte talar allt för mycket om vad de har gjort för att marknadsföra sig, så tror nig vi 
att när det väl kommer till kritan och avskaffandet börjar närma sig att de kommer att vara 
förberedda och ha övertygande argument för att kunna behålla i alla fall stora delar av deras 
klienter, i alla fall till en början. 
 
Vad gällande frågan kring vad de tror om prisläget för revision om avskaffandet blir verklighet 
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så såg vi att åsikterna gick tydligt isär. Alla de tre tillfrågade tror olika, revisor X tror på ett 
oförändrat prisläge men att revisorerna kommer få tydligare krav på vad som krävs av dem, 
medan revisor Y tror på ett prispressläge där priserna kan tänkas sjunka och revisor Z kan tänka 
sig att en prishöjning kan bli aktuell tids nog då revision idag enligt revisor Z redan är en 
lågprisprodukt. Vad dessa olika åsikter kan tänkas bero på är svårt att säga, ingen vet vad som 
kommer hända och alla de tre olika scenarierna verkar rimliga då samtliga ger bra argument för 
deras åsikt. Det kan tänkas att priserna består på dagens nivå om alla behåller sin revision och 
fortsätter på samma sätt som idag. Däremot om många bolag väljer att slopa revisionen så kan 
det tänkas att priserna för den sjunker för att locka till sig fler kunder. En höjning av priserna 
skulle kunna bli möjlig om de som slopar sin revision inser efter en tid värdet av den och 
återupptar den och är i det läget villiga att betala mer för den. Det som revisor Z tog upp här och 
som vi tror kan stämma är att revision kommer att bli mer en kvalitetsstämpel och då kommer 
företagen även att vara beredda att betala för detta och detta är väl det starkaste argumentet till 
varför det skulle kunna tänkas att priserna faktiskt kan tänkas komma att stiga. 
 
Genomgående svar från alla svarande på vad de trodde skulle ske med företagarnas val angående 
revisionen så var alla i stort sett överens om vad som skulle hända och det vara att de större 
bolagen skulle fortsätta. Revisor X trodde att i princip alla skulle fortsätta och att mentaliteten 
som råder var ”Vi kör väl på som vanligt”, revisor Z trodde branscher och konjunktur kunde bli 
en avgörande faktor samt att revisorns roll i de mindre bolagen skulle förändras och revisor Z 
menade på att de minsta skulle slopa revisorn men att de skulle efterfråga andra tjänster hos 
revisionsbyråerna. Vidare sa Z att det var stor del av det som de gjorde vid revisionen som 
egentligen hörde till redovisningsområdet och att det var troligt att det var där som de mindre 
företagen skulle hamna istället, och detta såg de som positivt då deras byrå även erbjöd denna 
typ av tjänst. Det som var mest typiskt för de små företagen var att de lämnade in sitt bokslut 
halvfärdigt och revisor Z trodde att de nog tyckte att det var en del av revisionsprocessen att få 
det färdigställt och detta färdigställande är ju något som de små företagen inte kommer undan. 
För de måste ju ändå ha ett bokslut, även om de inte längre behöver bli reviderade, och därför 
menade revisor Z på att deras byrå ändå skulle anlitas för vissa tjänster av dessa små företag. Till 
viss del så anser de tre svarande revisorerna samma om ett potentiellt utfall medan de har vissa 
skillnader i sina svar. Deras synpunkter kan naturligtvis gå isär på grund av ovishet om framtida 
utfall men även på vilken relation de har till sina klienter och den diskussion som förts med dem 
kring frågan om avskaffandet. De revisorer som har en närmare relation med sin klient kan ha 
fått dessa att förstå vikten av reviderade räkenskaper och det ger en känsla av att många kommer 
att fortsätta eller så kan det även bero på att de i slutända inte har en så nära relation att klienten 
velat berätta och fråga om ämnet och kanske egentligen avser att slopa sin revision. Vi tror att en 
del av det avgörande beslutet för företagaren i frågan om fortsatt revision beror på den relation 
som de har till sin revisor. Detta är även något revisor Z tar upp i vår intervju, denne säger att det 
är troligt att de klienter som revisorn enbart är påskrivande hos och inte har någon närmare 
kontakt med säkert kommer att vara mer benägna att avskaffa revisionen, medan de klienter som 
revisorn har en god relation till kommer att i större mån behålla sin revisor. En annan avgörande 
faktor tro vi kan vara om klienten besitter en förståelse för vilket värde/nytta revisionen ger samt 
om de har behovet av att få det värdet, exempelvis vid situationer där företaget har mycket 
lånade pengar och banken ställer höga krav i jämförelse med egenföretagaren med få anställda 
och mycket eget kapital. Det är också mycket viktigt att värdet av revisionen överstiger 
kostnaden för företagaren.  
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Alla var överens om att kravet från de externa intressenterna skulle vara av stor betydelse för 
valet av revision, att det antagligen skulle vara något som krävdes av dessa och de intressenter 
som nämndes var alla de vi tidigare nämnt under vår teoretiska referensram, den så kallade 
intressent modellen, med både ägare, finansiärer, leverantörer, kunder och även anställda. Det 
faktum tycker vi gör att vi kan bekräfta den teori som vi har kring intressenternas krav och att 
detta säkert kommer att vara en viktig del i om företagen fortsätter med revision eller inte. Som 
exempel har vi det som nämndes ovan kring banken och dess kreditgivning. Det finns även en 
möjlighet att om många företag bestämmer sig för att slopa revisionen att någon av dessa 
intressenter bygger upp en ny tjänst i sin egen verksamhet att kontrollera företagets rapporter. 
Detta skulle till exempel kunna vara att bankerna för en egen kontroll eller leverantörerna som 
företagen har stora betalningar till gör detta. Detta är dock nog inte ett rimligt antagande att det 
skulle ske i verkligheten då det skulle vara både ett tidkrävande och antagligen dyr omställning 
för de externa intressenter men alternativet finns. Om vi ser till potentiella förändringar i 
tjänsteutbudet för revisorerna med tanke på de olika externa intressenternas krav så finns det 
naturligtvis möjligheter för nya tjänster att framkomma. Kanske leverantörens krav på företagets 
betalningsförmåga inte är lika långtgående som bankens, eller kanske ägarnas krav på kontroll är 
högre än de anställdas. Detta gör att olika grader och nivåer av revision kan komma att 
efterfrågas. Till exempel så har det varit på förslag att bara revidera vissa delar av räkenskaperna, 
och detta kan bli aktuellt om olika intressenter efterfrågar olika saker. Alla verksamheter ser 
olika ut vilket gör att även om alla har krav så kommer de med all största sannolikhet olika håll 
och är därför olika stora, detta gör att det kommer att finnas olika behov bland företagarna och 
chans för revisionsbyråerna att skräddarsy sina tjänster och erbjuda tjänster som passar just i det 
aktuella fallet.  
 
När vi frågade om revisorerna själva kunde tänka sig att några nya tjänster skulle tänkas kunna 
växa fram och utvecklas så fick vi en del förslag. Två av dem nämnde så kallade bokslutsintyg 
som skulle kunna bli aktuella och dessa skulle kunna ges av redovisningskonsulter. Vidare så 
pratades det om att möjligheten, som ovan nämnts, att bara revidera vissa delar i räkenskaperna, 
samt att revisor X talade om att det berodde till stor del hur oberoende lagstiftningen, alltså 
jävsregleringen skulle ändras och vilka möjligheter detta kunde öppna upp för. Som vi tydligt ser 
så finns det stor potential för nya typer av tjänster att växa fram och skapa nya marknader och det 
är något som vi baserar på alla tre respondenters svar. Men det är naturligtvis svårt att klart och 
tydligt säga exakt vad som kommer efterfrågas eller vad som kan tänkas bli aktuellt då vi inte vet 
utfallet helt klart ännu. Det gäller för revisionsbyråerna att om efterfrågan på revision sjunker 
dramatiskt att skapa nya behov hos företagen utifrån de tankar som de har kring nya tjänster, att 
få företagarna att inse att den här tjänsten är något som de behöver och att kostnaden för det 
kommer att ge mervärde i verksamheten. Avgörande i denna fråga, som även en av 
respondenterna talade kring, är hur jävsregleringen kommer förändras, om inte uppluckringen 
blir alltför stor så måste dessa regler hållas i åtanke och tankarna kring tjänster där revisorn blir 
en större del av verksamheten och mer konsult och rådgivare kommer inte att bli genomförbara 
på samma sätt som de skulle kunna bli om detta skulle tillåtas i jävsregleringen. Medan om det 
skulle bli så att utfallet istället blir tvärtom så kan vi tänka oss att ytterligare tjänster dyker upp i 
just form av rådgivning och konsulttjänster.  
 
Effekterna kring yrket kan bli många om vi ser till vad de svarande anser. Det finns funderingar 
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kring mer konkurrens från redovisningskonsulterna om idén med bokslutsintygen blir aktuella, 
det finns även funderingar kring om att antalet revisorer i de mindre byråerna skulle minska då 
kravet är att revisorn ska utföra ett visst antal timmar revision för att kunna bli revisor, och 
minskar då efterfrågan på revision så blir en naturlig följd och effekt att revisorerna till antalet 
minskar. Revisor Z talade om att det redan idag finns mer krav på att revisorn skall specialisera 
sig mer och vara mer nischad, till exempel så nämndes att det krävs certifiering för att revidera 
finansiell verksamhet. Respondenten menade på att även om det idag inte finns något lagstadgat 
krav för detta så såg det ut som att det i framtiden skulle utvecklas till ett sådant. Även fast det i 
dagsläget inte är lagstadgat så finns det ändå krav på att revisorn ska vara certifierad för att 
genomföra revision på finansiella verksamheten, vilket i dags läget är något som marknaden ser 
till att det hålls. Effekterna på yrket kan som med allting annat bli stora och beroende på vad som 
händer med tjänsteutbudet, efterfrågan och utvecklingen av nya marknader och nya tjänster så 
kommer revisorns roll naturligt också ändras. Går vi mot en som vi tidigare nämnt mer nischad 
tid för revisionsbyråerna så kan det tänkas att kraven för att bli godkänd och auktoriserad revisor 
också ändras. Växer nya tjänster fram så behövs experter inom det området och revisorerna 
ändras i och med detta. Det är svårt att sia om vad som kommer hända med yrket då vi inte 
säkert vet vad som händer med tjänsterna. Men att effekterna på tjänsterna speglas på rollen som 
revisor tror vi med all säkerhet.  
 

6:2:4 Sammanfattning Revisorer 
 
Som vi tydligt har sett i ovanstående resonemang så finns det utrymme för möjliga nya tjänster, 
detta grundat både på saknad i tjänsteutbudet i dagens läge och beroende på hur förslaget bli i 
slutändan. En avgörande faktor är naturligtvis hur många som kommer att avskaffa revisionen 
och hur mycket volym revisionsbyråerna tappar. Vi har diskuterat revision av specifika delar och 
inte allt, mer juridisk hjälp, fler tjänster inom rådgivning och konsultning om en uppluckring av 
oberoendet sker, mer webbaserade system, bokslutintyg och mer skräddarsydda tjänster att skapa 
tjänster utefter företagens behov och dess externa intressenters krav. En del av möjligheten till 
nya tjänster är även vad de externa intressenterna kommer att kräva, deras krav kan skapa nya 
tjänster, som ett exempel nämndes skatteverkets rutsystem där en ruta skall kryssas i om revision 
skett.  
 
Vad gällande om företagarna kommer att fortsätta med revision så kan vi jämföra revisor Z´ s 
framtidsspåning om att cirka 30 % av företagen kommer att slopa revisionen mot Englands utfall 
där 30 % behöll revisionen. I åtanke bör naturligtvis has att England slopade denna plikt 1993 
vilket gör att de haft efterfrågebaserad revision i många år nu och i och med det är det lättare att 
se effekterna. Vi tror att det kommer att dröja innan vi ser effekterna av denna lagändring om den 
går igenom då det dröjer för folk att ändra sig från en vana som alltid varit så självklar. Nu kan 
det kännas onaturligt med att presentera siffror som inte är säkerställda men vem vet om kanske 
20 år så tycker vi att dagens synsätt var gammalmodigt, knepigt och omständligt.  
 
Vi ser att det finns potential för revisionsbyråerna att nischa sig mer och bli mer unika. En del 
kan idag uppleva att det inte råder någon större skillnad mellan byråerna men att detta skulle 
kunna bli mer aktuellt i framtiden. Detta är ett sätt att konkurrera på en marknad som idag till 
synes är säkrad med revisionsplikt men som troligtvis kommer att bli efterfrågestyrd och då 



 

 

62 

 

gäller det att differentiera sig, bli tydligare experter inom tydligt identifierade områden. Om en 
mer specialisering sker inom revisionsbyråerna så finns även utsikten för att utveckla de tjänster 
som specialisering sker inom och i och med det skapa nya tjänster.  
 
Om nya tjänster och olika nischningar växer fram så kommer det naturligtvis få effekter på själva 
yrket revisor också. Det kan tänkas att kraven för godkänd och auktoriserad ändras och att detta 
system blir mer anpassat efter specialisering, detta ser vi ju även spår av idag som exempel gavs 
att speciell certifiering krävs för revision av finansiell verksamhet. 
 

6:3 Analys företagen 

6:3:1 Situationen Idag 
 
Eftersom att det idag är lagstadgat för aktiebolag att ha revision så är detta en tjänst som alla 
företagare vi pratat med köper, inte så konstigt eftersom att inriktningen på vår studie kräver att 
deras bolagsfrom är aktiebolag, eftersom att vi vill ta reda på hur det kommer att se ut för dom i 
framtiden om det skulle bli ett avskaffande under 2010. Det var också några av företagen som 
köpte redovisningstjänster i olika bemärkelse. Det var de två mindre företagen, där den ena helt 
valt att leja bort bokföringen då denne tyckte att det var bättre att lägga den tiden på något annat 
och det andra företaget fick hjälp med bokslutet för att de tyckte att det var krångligt att sköta 
själva. De hade däremot redovisningshjälp från samma byrå som sedan skötte deras revision, en 
av företagarna påpekade dock att det fanns någon typ av avskiljning så att det inte skulle uppstå 
jäv. De andra två större företagen valde att enbart göra revision. Dessa hade ekonomichefer som 
skötte den dagliga ruljansen och även gjorde boksluten. Detta säger oss att idag ser det troligast 
ut så att de större företagen har någon form av ekonomi ansvarig som sköter företagets bokföring 
och i vissa fall även utformar bokslutet och att de sedan använder sin revisor lite som ett 
bollplank, som de kan få lite råd av i fall det skulle behövas, till exempel om de kan placera i 
fonder och hur de ska placera vinsten för att det ska vara bäst ur skattesynpunkt. I de mindre 
företagen finns det oftast mindre kunskap om bokföring och mest av allt mindre tid för den 
enskilde företagaren att sköta bokföringen, för den lilla företagaren kanske det inte är 
ekonomiskt att sköta sin redovisning själv, utan det är bättre att leasa ut redovisningen och lägga 
den tiden på annat arbete istället då kostnaden kanske blir lägre än om de skulle ta av arbetstiden 
för att sköta redovisningen. Bristen på just kunskap inom området för redovisning kan vara en 
stor avgörande faktor vad gällande om företagen väljer att utföra redovisningen själva. Det kan 
vara en trygghet för den ensamma företagaren att någon som är expert på området tar hand om 
det och företagaren kan vara säker på att redovisningen då är korrekt. 
 
Svaret på varför de valde att göra revision varierade lite mellan alla svaranden, detta tror vi beror 
på att det är så pass olika företag som har olika behov. Företaget som hade en ensam ägare och 
var helt utan lån, gjorde i princip bara revision för att denne var tvungen enligt lag, denne 
företagare såg ingen nytta med revision i hans fall, men det var roligt att denne ändå trodde att 
han tillhörde undantagsgruppen som endast utförde revision på grund av lagen. De andra 
företagen som hade flera ägare, ett antal anställda, kanske några lån som gör att de anser sig ha 
andra orsaker än bara lagen att genomföra revision. Det kan också vara ett tecken på företagets 
seriositet att göra revision.  
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De flesta företagarna var överens om att det för leverantörer kunde vara ett kriterium att 
företagen lät sig bli reviderade och de kom även in på att det kunde bli svårt att skapa nya 
leverantörsavtal om revision inte var genomfört. Att kundkretsen skulle anse att revision var ett 
kriterium var de lite oense om, det var några av dem som ansåg att det var självklart att detta var 
lika viktigt för kunden som för leverantören, medan enmansföretagaren inte trodde att varken 
kunder eller leverantörer ansåg att huruvida revision genomfördes var relevant för deras val av 
hans företag.  Om vi tolkar detta så tycker vi oss kunna säga att det beror på vad det är för typ av 
företag det hela handlar om, de som är grossister och handlar med stora belopp, för deras 
leverantörer så kan det ju vara lika viktigt som för banken att räkenskaperna är korrekta och att 
inte företaget är på väg att gå i konkurs. Det är ju i dessa fall även viktigt för kunderna att 
företaget är i det skick som det säger sig vara, om vi som exempel tar en bilfirma, om du köper 
en bil på kredit från firma så är det ju viktigt att inte firma går i konkurs innan du hunnit betala 
av din bil, eller om bilen kräver service att firman finns kvar så att du har någon att vända dig till 
för att få hjälp. I sådana fall tror vi att det är viktigt för kunderna att allt är som det ska i 
företaget, men vi tror även att fast att företagen säger kunderna kommer att vara nyfikna på om 
revision genomförs, så har vi svårt att tänka oss att de allra flesta kunder verkligen kommer att 
tänka i de banorna, då är det nog vanligare att leverantörerna efterfrågar revision.  
 
Vi kan i ovanförda resonemang göra en koppling till den tidigare presenterade 
intressentmodellen där vi identifierade företagets olika intressenter. Vi kan tydligt se att ett begär 
av företagets intressenter är av stor vikt när det kommer till valet av revision och tankarna kring 
varför den utförs. Exempel på detta ser vi på företagaren som inte har några lån, denne har heller 
inte något krav från banken som ett företag med lån har. Sammanfattningsvis skulle det kunna 
sägas att beroende på vilken typ av intressenter företaget har så på verkar det varför revisionen 
utförs utöver det faktum att den just i detta nu är enligt lag. 
 
Baserat på det svar som vi har fått av våra företag så tycker vi att det skulle gå att dra en parallell 
mellan hur länge de har haft sin revisor och vilken inställning de har till revision. Vi tror att de 
som har haft sin revisor under en längre period är nöjd med den revisor de har, och en nöjd kund 
är som sagt en bra kund, därför så tror vi att de som har haft sin revisor länge och inte bytt är 
nöjd med den revision som har genomförts för deras räkning och att det därför kan vara en faktor 
som sedan påverkar om företagen kommer att fortsätta med sin revision om revisionsplikten 
skulle försvinna. Det går också att tänka att om företaget är nöjd med sin revisor och den hjälp de 
fått under åren så kommer de även fast de väljer att avskaffa revisionen i sin helhet i framtiden 
ändå kunna vända sig till revisorn med andra problem, kanske i ett konsultärende eller som vi 
senare kommer att diskutera, en granskning av delar av verksamheten. Vi fick svar från en av 
företagarna som tidigare hade haft en väldigt nära relation till sin revisor och hela dennes byrå 
men i och med omstruktureringar och så vidare så hade den allra personligaste kontakten gått 
förlorad och detta var till den tillfrågade företagarens besvikelse. Slutligen kan det helt tydligt 
sägas att den personliga kontakten och en långvarig relation är viktig och av betydelse för 
företagaren. Vi ser även tydligt att de flesta har sina revisorer en längre tid och det finns 
naturligtvis en anledning till detta. Så vi tror helt klart att företagarens relation idag kommer vara 
avgörande för valet att fortsätta med revision. 
 
Det som företagen som deltagit i vår studie anser sig sakna i revisorernas utbud av tjänster, 
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skiljer sig lite mellan de olika typerna av företag. Det som ett företag ansåg vara ett problem var 
jävsregleringen och att denna gjorde att revisorn inte kunde vara en del i företaget. Detta har vi 
tolkat som att detta företag gärna hade sett att revisorn kunde vara rådgivare i större grad än vad 
de är idag, för idag så anlitar de konsulter när de behöver det, även om de också sa att de idag 
hade utökat sin personal med ekonomi kunskap så att det mer anlitar konsulter inom andra 
områden så som jurister. De mindre företagen saknade andra tjänster, fast av samma anledning 
som det stora företaget, jävsregleringen. Företagare som var ensam ägare ville gärna ha lite mer 
personlig hjälp men sin privatekonomi, för att kunna göra jämna resultat och slippa toppar och 
dalar i resultatet. Företag A verkade mer bara vilja få revisionen överstökad med så lite arbete 
som möjligt från deras sida, de skulle helst bara vilja lämna över bokföringen och sen få tillbaka 
årsredovisningen klappad och klar så att säga. Detta tycker vi visar på att jävsregleringen är det 
som gör att det idag inte finns alla de tjänster som företagen anser sig behöva. För oss så känns 
det som att företagare A, tänker ur synvinkeln att det tar för mycket tid med revision, att det är 
tid som tas från något annat men detta tror vi är svårt att lösa direkt, för att oavsett om de sedan 
väljer att fortsätta med revision eller inte så kommer de ju ändå att måsta upprätta ett bokslut och 
se till att skatten blir rätt vilket kommer att göra att den tid som tidigare lagts ner på 
revisionsarbetet då kommer att behövas till bokslutet. Denna problematik kan tolkas som att det 
finns en brist på kunskap hos en del företagare, det finns inte en medvetenhet om att tiden på att 
framställa korrekta rapporter inte kommer att kortas ner utan det kommer snarare bli en 
förflyttning av i vilket skedde som tiden kommer läggas ner. Som vi tidigare presenterat under 
teoriavsnittet gällande vilka tjänster som idag erbjuds av de fyra störta revisionsbyråerna så har 
vi en tydlig fokus på vad som kommer kunna tänkas hända med tjänstegruppen revision, vi ser 
tydligt att ett möjligt utfall är att det blir en förflyttning till tjänstegruppen redovisning som 
kommer utvecklas och så vidare.  
 

6:3:2 Förslaget 
 
Även här kan vi se en skillnad i företagen, så hade de alla hört talas om lagändringen och visste 
att det var något som innebar en möjlig förändring för dem. Men det kändes lite som om det för 
företagen var något som låg långt bort i tiden och att det därför inte har funderats alltför mycket i 
detalj på vad detta skulle innebära för deras företag. Alla hade blivit informerade av deras revisor 
men det var inget som revisorn hade gått något djupare ner i förutom i ett av fallen, där 
företagaren ansåg att revisorn och han hade haft ett bra samtal om vad som skulle kunna komma 
att ske. Detta tolkar vi som att företagen ännu inte har tagit sig till vad som kommer att ske om 
lagförslaget skulle gå igenom, det verkar som om det ännu ligger alltför långt bort i tiden i deras 
ögon, även om verkligheten är sådan att det redan nästa år kommer att kunna vara fastslaget.  
 
Vi kan vi även tänka oss att revisorerna inte har diskuterat det hela djupare för att de avvaktar 
vad som egentligen blir utfallet av ändringen, men att de i alla fall verkat ha tagit upp ämnet med 
alla företagare som vi har studerat. De kan även tänkas att revisorerna inte vill visa på att de 
kanske inte behövs revision i alla bolag då det kan innebära en del förlorade uppdrag för byrån, 
allra helst när det kommer till kunder som vi tidigare nämnt inte har så mycket krav från externa 
intressenter. Däremot så var det bara en företagare som tog upp vad det skulle kunna innebära 
ekonomiskt för dem att slopa revisionen. Detta talar ju för att revisionskostnaden i sig inte är så 
hög och att de därför inte heller reflekterar så mycket över vilka besparingar de skulle kunna 
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göra. En annan synvinkel på detta skulle kunna vara att de är medvetna om att de kommer att 
behöva någon annan form av hjälp om de skulle välja att inte göra revision och det skulle då 
innebära att det inte skulle bli någon kostnadsbesparing. Som beskrivet i det ovanstående 
teoriavsnittet så är en av grundtankarna i förslaget att företagen skall kunna kostnadsbespara och 
i och med det bli mer konkurrenskraftiga. Det få sägas anmärkningsvärt att detta inte var ett 
centralt argument bland de tillfrågade företagarna. Det talades om att det ger ett visst mervärde 
att revidera sin verksamhet och det får väl tolkas som att kostnaden är värd det företaget får igen 
men det verkar inte utredningen funderat kring. 
 

6:3:3 Framtiden  
 
De två stora företagen var helt säkra på att de skulle behålla revisionen i sin helhet, de trodde 
båda att det var viktigt att ha någon form av kvalitetskontroll och även att det skulle krävas av 
fler än ägarna. Vidare trodde de att kunder och leverantörer skulle se det som en viktig del att 
företagen har kontrollerade siffror. Här känns det som om de som svarat på frågan inte tagit till 
sig att revision är mer än kontroll av siffror, det handlar ju idag också om kontroll av företagets 
styrelse, att frågan om styrelsen ansvarsfrihet baseras på vad revisorn kommer framtill. Vi tycker 
dock att det verkar logiskt att de större företagen med eller utan lag kommer att låta göra 
revision. Det är lite som den ena ekonomichefen påpekade, att det är alltid skönt att ha någon 
annan som granskat ens arbete och säger att det är grönt, sen och han också upp det faktum att 
gentemot ägaren är det ibland lättare att argumentera för något om revisorn är på en sida, som 
han sa, ”om det kommer från revisorn så tar det bättre”. Här ser vi en tydlig och viktig del i 
objektiviteten som revisorn har. Det är tryggt att ha en verksamhet som en yttre part granskat och 
ha dennes medgivande på att allt är enligt konstens regler. 
 
Det minsta företaget ansåg sig kunna klara sig helt utan revision, det enda som skulle påverka 
valet var om skattemyndigheten skulle göra någon form av utökad kontroll på de företag som 
inte gör revision. Till detta gavs som anledning att det skulle var mer tidskrävande att bli 
granskad av skattemyndigheten än att göra en revision. Mr. D påtalade även att om så skulle bli 
fallet så skulle det troligtvis inte bli någon kostnadsbesparing heller då tid är pengar och eftersom 
att det enligt honom skulle krävas mycket tid att bli granskad av skattemyndigheten så skulle den 
kostnad som han sparade på revisionen istället vara en förlorad inkomst för de timmar han 
istället för att sitta med skattegranskningen hade kunnat arbeta och få en inkomst. Vi har även 
tidigare i analysen nämnt att tid är en viktig aspekt för företagaren, i alla fall för den mindre 
företagaren, det finns nog en önskan om att de vill lägga sin tid på sin affärsidé och inte på 
pappersarbete. Det visar återigen om att det kan bli en skiftning från revision till mer 
redovisning.  
 
En annan typ av tjänst som han nämner att han skulle vilja utnyttja är mer konsultation av den 
privata ekonomin, detta är något som i dagsläget inte är möjligt för hans revisor att erbjuda men 
som skulle kunna bli en möjlighet om lagförslaget går igenom. Här tycker vi oss se en ny del av 
marknaden som revisorerna kan rikta in sig på om lagen blir ändrad. Då det verkar mest troligt 
att det är just de minsta företagen som kommer att välja att avsluta sin revision så öppnas nya 
möjligheter för revisorn att istället erbjuda dem hjälp med den privata biten, hur de på bästa sätt 
ska sköta sin årsredovisning för att få så mycket behållning som möjligt av den. Det är en 
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potentiell nischning bland revisionsbyråerna som vi diskuterat i ovanstående analys kring 
revisionsbyråerna, i alla fall bland de mindre företagarna där det finns en tydlig koppling mellan 
företagarens privatekonomi och den verksamhet som bedrivs i bolaget.  
 
Det lilla företaget med några anställda trodde nog att de i längden inte skulle fortsätta med 
revision, men det fanns vissa frågetecken som skulle behövas kollas över innan en sådan ändring 
gjordes. Dels var det flera ägare och vi har bara varit i kontakt med den ena, enligt denna så 
skulle inte revision vara nödvändigt för dennes skull men tar upp att det är möjligt att de andra 
ägarna har en annan åsikt. De hade nog inte diskuterat igenom så noggrant hur framtiden skulle 
tänkas se ut, men om vår respondent fick bestämma så skulle han gärna se att samma person 
kunde göra båda delarna av de tjänster som de köpte, det vill säga dels att göra klart bokslutet 
och sen att granska det och säga att allt var bra. Det tycker vi påminner lite om vad vi skulle 
kalla för ett bokslutsintyg, något sådant finns inte idag men det har under flertalet av våra 
intervjuer tagits upp. Detta skulle då för företag A innebära att deras redovisningskonsult skulle 
kunna göra deras bokslut och sedan skriva ett intyg att räkenskaperna är okej. Detta skulle dock 
inte innebära riktigt samma sak som om en revision skulle genomföras då det är en mycket 
bantad version av revision, där enbart redovisningskonsulten enbart uttalar sig om att 
räkenskaperna ser okej ut. Detta innebär att delar som ansvarsfrihet för styrelsen faller bort och 
ägarna skulle i så fall behöva fatta beslut om ansvarsfrihet utan att revisorn, vilket denne gör i 
dagsläget, har gett sig godkännande och rekommendation. 
 
I ovanstående tycker vi oss se en tydlig koppling till agentteorin samt intressentmodellen. De 
företag som har intressenter som har stort intresse i företaget har även ett stort intresse i att 
företagen blir granskade av en utomstående och oberoende part som kan verifiera att allt 
verkligen är som företagets ledning och leverantörer och många anställda som är beroende av att 
verksamheten fortsätter att vara lönsam och att räkenskaperna är i ordning. Detta nämndes 
tidigare i korthet och precis som då nämnt så kommer de att ha större krav på sig att fortsätta 
med sin revision och därför så har de inte heller funderat så mycket på de alternativ vägarna. I 
den verklighet de lever i idag kan det vara svårt att tänka sig att något så självklart som revision 
inte skall genomföras i framtiden. Medan de företag som inte har så många intressenter som kan 
tänkas vara intresserade i om verksamheten har genomgått revision eller inte kommer vara de 
som väljer att lägga ner revisionen och de här kanske därför öppnat sina ögon lite mer för vad 
som istället för revision skulle kunna vara intressant för just deras företag. Vi kan slutligen 
konstatera att intressenter har en effekt på valet av revision samt insikten för företagaren om dess 
vikt och betydelse. 
 
När vi frågade våra tillfrågade företag om de kunde tänka sig att de skulle efterfråga några andra 
typer av tjänster än vad som görs idag, så hade vi nog trott att vi skulle få lite mer konkreta 
förslag på tjänster. Det verkar dock som om företagen som är större är relativt säkra på att de 
kommer att fortsätta precis som vanligt med sin revisor. Vi öppnade upp diskussionen lite genom 
att komma med förslag som att de kunde låta delar av sin verksamhet bli granskad, men här 
tycker vi inte direkt att förslaget fick så mycket respons. Detta kan ju tänkas var för att 
företagarna inte har funderat över det hela med granskning av visa delar, och att de tänker sig 
revision som granskning av räkenskaperna fastän det är en mycket större process än så. Det finns 
tecken på att det inte är något som företagen funderat kring så mycket på grund av revisionens 
självklarhet hittills. 
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De rådde delade meningar om huruvida konsulttjänster var något de skulle kunna tänka sig att 
använda i framtiden i större utsträckning, detta är ju också lite av en definitionsfråga, för vad vi 
anser som konsult tjänster kanske företagarna mer ser som lite tips och råd i samband med 
revision. Men vi tycker ändå att vi i företagarnas svar kan se en tendens att företagen ofta ringer 
och kollar med revisorn när de undrar över saker, det kan vara något med bokföringen, om de får 
göra på ett visst sätt eller inte, och detta är något som vi definierar som konsultation och är alltså 
en tjänst som företagarna redan idag tycks utnyttja i den mån som det är tillåtet. Det finns, så 
som vi upplever det, en viss trygghet i för företagaren att ha en revisor och en bra relation till 
denna. Detta är även något som vi diskuterat i tidigare del av analysen, och kanske kan det vara 
så att företagaren inte kommer inse detta förrän denne ifrån säger sig revisionen. De vet inte vad 
de har förrän de saknar det. 
 
Om vi tittar på om kostnaden skulle påverka valet av revision så tycks ingen av företagarna som 
vi har talat med att anse att detta är relevant, de talar om att revisionen i sig inte kostar så mycket 
om man jämför med nyttan som den ger, den enda som ansåg att det var en kostnad som kunde 
anses onödig för företaget var enmansföretagare och även denna sa att det i det stora hela ändå 
inte handlade om några stora summor. Detta säger oss att huruvida företagen kommer att välja att 
genomföra en hel revision eller inte, det är inte något som påverkas av kostnaden. I alla fall inte 
som kostnadsläget ser ut idag då de flesta verkar vara överens om att revisionen i sig inte är så 
fasligt dyr om vi ser på det stora hela. Sedan kan det ju självklart bli så att om priset skulle öka, 
vilket en av revisionsbyråerna ansåg mycket väl skulle kunna hända, att dessa företag ser på 
kostnaden med andra ögon, detta är dock inte något som vi vågar spekulera allt för mycket i. 
 
 
Vad gäller den interna kontrollen så kommer det i de företag som inte avskaffar sin revision inte 
att bli någon större förändring, då det inte kommer att behövas, i alla fall inte för revisionen 
skull, sedan kan det ju finnas andra faktorer som gör att företaget måste skärpa sin interna 
kontroll men detta är inte något som vi kommer att behandla i denna uppsats. De övriga 
företagen som funderade på att avskaffa revisionen hade åsikten att den interna kontrollen hos 
dem fungerade bra och inte skulle behövas utökas. Här kan det tänkas att företagarna reflekterat 
över att detta kan vara en möjlighet i framtiden att få mindre misstag i sina rapporter. Det finns 
en möjlighet i att en tjänst skulle kunna utvecklas för revisionsbyråerna som fokuserar tydligt på 
den interna kontrollen och utvecklingen av den och att det skulle kunna ge någon form av 
bevisning mot externa intressenter på rapporterna. 
 

6:3:4 Sammanfattning företagen 
 
De tydliga vi kan se i de svar vi erhållit och det resonemang vi fört kring svaren i ovanstående 
analys är att det är av vikt för företaget beroende på vilka intressenter de har att genomföra 
revision. Vidare kan vi konstatera att den relation som företagaren har till sin revisor är av 
betydelse och att företagaren ibland kan önska att denne kunde hjälpa till mer och vara ännu mer 
mot en rådgivare. Vi ser även att kostnaden för revision inte upplevs som något större problem i 
och med det mervärde det ger företagaren. Tankarna kring revisorn och det arbete som denne 
utför har heller inte varit något som verkar ha ifrågasatts och detta kan tänkas ha bidragit till att 
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konkreta svar på nya typer på tjänster inte kunde ges av företagarna vid intervjutillfället.  
 
Dessa centrala delar kan vi tydligt urskilja i de intervjuer och den analys vi fört och detta tar vi 
nu med oss till en avslutande delen i analysen som sammanbinder företagarnas svar med 
revisorernas svar. 
 

6:4 Sammanfattade analys revisorer och företagare 
 
I detta avsnitt ska vi nu sammanbinda alla de tillfrågade i studien, det vill säga både revisorer och 
företagare. Vi ska försöka diskutera fram vilka tjänster som skulle kunna tänkas efterfrågas om 
avskaffandet blev verklighet och om det finns potential för nya tjänster att utvecklas för 
revisorernas del baserat på de svar vi fått av både företagare, revisorer och den analys vi ovan 
presenterat. 
 
Det vi kan se är att det finns en viss önskan hos företagarna att ha revisorn som en rådgivare och 
ett bollplank, det vill säga någon att rådfråga när svåra frågor dyker upp i verksamheten. Vi tror 
att detta behov ser olika ut beroende på hur stor verksamheten hos företagaren är och vilken 
bransch den bedriver sin syssla i. Detta är även något som revisorerna har en medvetenhet om 
och här finns en potential att utvecklas om det blir en uppluckring i jävsregleringen. Det har även 
framkommit under studiens gång att jävsregleringen är något som ibland ses som ett hinder både 
av revisorerna och av företagarna, även om företagarna själva kanske inte vet att det i själva 
verket är jävsregleringen som ligger bakom att de inte kan få all hjälp de önskar sig av sin 
revisor. 
 
Vidare har vi uppmärksammat att relationen mellan revisorn och företagaren är av betydelse vad 
gäller fortsatt revision eller köp av andra tjänster. Om situationen är så att en bra och långvarig 
relation finns mellan revisorn och företagaren och företaget i sig kanske inte har ett behov att 
utföra en revision på sin verksamhet så skulle det kunna tänkas att företagaren i större 
utsträckning köper andra tjänster istället av revisionsbyrån än om relationen mellan revisorn och 
företagaren hade varit sämre eller inte lika närstående. Detta skulle kunna beskrivas som om att 
förtagaren gärna behåller sin revisor på grund av dennes kompetens trots slopande av revisionen. 
Detta är även något vi sett i revisorernas svar där det tros på en förskjutning av efterfrågan på 
deras erbjudna tjänster. Dock så är deras motivering till att efterfrågan kommer förändras på 
grund av att företagen kommer att behöva hjälp med att framställa korrekt redovisning trots 
slopandet av revisionsplikten, och det är såklart en aspekt, men i valet att behålla samma 
revisionsbyrå eller att byta revisionsbyrå eller kanske till och med byta till en redovisningsbyrå 
för att köpa dessa tjänster kan tänkas bero mycket på vilken relation företaget har till sin revisor 
idag. Om företagen i dags läget enbart utför revision på grund av att det är lagstadgat och om de 
inte har någon vidare relation till sin revisor är nog sannolikheten för att efterfråga andra tjänster 
av den byrån mindre. 
 
Om vi nu ser till revisionsbyråns tänkbara framtid har vi i många fall kunnat ana tendenser till att 
det kommer bli en mer specialisering bland dem än i dags läget. Byråerna kommer kanske att 
behöva differentiera sig på marknaden för att kunna överleva. Detta är inget vi märkt av när vi 
frågat företagarna, men det är å andra sidan inget de kan begäras att ägna någon tanke åt, då detta 
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nog ligger lite utanför deras kunskapsram. Däremot om vi kopplar samman behovet som 
förtagarna kommer att ha med redovisning, rådgivning med mera tillsammans med vad 
revisorerna tror så kan en eventuell differentiering bli möjlig. Det finns en medvetenhet bland 
alla parter att tjänster av olika slag kommer efterfrågas och för att revisionsbyrån skall kunna 
behålla uppdrag och inte minska i volym så kan detta vara en möjlig utväg. Vi ser här en 
möjlighet i utveckling av nya tjänster i och med om det bli mer specialisering bland byråerna att 
utveckla sig inom sitt specifika område och i och med det utveckla mer tjänster. Revisorerna 
beskriver att frågan kring avskaffandet har varit uppe för diskussion en längre tid och det är 
något som det råder stor medvetenhet om. Dock har inte byråerna enligt vad vi uppfattat haft 
någon större överläggning med företagarna kring detta och det kan göra deras spåning om 
framtiden lite osäker. Men vi tror ändå att de har så pass mycket kompetens inom ämnet att och 
att de känner sina kunder så pass väl att vi antar att deras åsikter är något vi kan basera våra 
slutsatser på. 
 
Vad gällande om företagen kommer att fortsätta med revision så tror vi det kommer att bero på 
olika ting. Som nämnt ovan tror vi att dagens relation till revisorn är av betydelse, vilken 
verksamhet och bransch, och även komplexiteten och kraven från externa intressenter. Vi ser 
genom intressentmodellen och agentteorin att revision krävs och behövs mer i vissa bolag än 
andra och att detta kommer påverka valet. Det vi märkt i alla fall är att kostnaden inte kommer 
att vara speciellt avgörande, och detta får sägas vara mycket intressant då det är en av 
grundtankarna i utredningen att just kostnaderna för företagen skall sjunka. Det var bara ett av 
företagen som nämnde kostnaden och det var ändå värt det i förhållande till vilket mervärde det 
gav företaget enligt respondenten. 
 
Utvecklingen av nya tjänster är svår att förutspå då ingen riktigt vet vad som kommer att hända 
och hur lagändringen kommer att se ut, det vi presenterat och studerat är bara ett förslag. Det 
finns ett utrymme för nya tjänster i form av rådgivning och så vidare om en uppluckring av 
jävsregleringen skulle ske och som nämnt så kan mer webbaserade tjänster bli aktuella i och med 
den generationen som nu kommer att bli företagare. Det är inget dock vi märkt av bland våra 
tillfrågade företag men en av revisorerna beskrev det och de hade upplevt efterfrågan kring 
frågan. Angående tjänsten kring revision av bara vissa delar i verksamheten så har vi möts av 
positivitet från revisorerna men detta var inget vi fick någon större respons av bland företagarna. 
Det kan ju dock utvecklas till att detta först kommer bli aktuellt efter ett par år efter att 
revisionsplikten avskaffas och då företagarna kanske inser att revision av hela verksamheten inte 
är nödvändig. Detta kommer också naturligtvis att påverkas av vilka krav som ställs av 
intressenterna. 
 
Som vi ovan sett så kan vi konstatera att mycket av avgörandet för om företagarna kommer slopa 
sin revision och vilka tjänster som kommer efterfrågas tror vi beror på relationen i dagsläget till 
sin revisor, uppluckringen av jävsregleringen och kraven från företagets intressenter. Ytterligare 
kan det tänkas att en faktor som påverkar är vilken kunskap i form av ekonomer som finns i 
företaget sig själv. Vi såg spår av bland företagarna att där det fanns kompetens där köptes heller 
inget mer än revisionen av revisionsbyråerna. Men då är frågan vad intressenterna känner kring 
det.  
 
Vidare tror vi att det kommer att dröja ett par år innan vi ser effekterna av avskaffandet. Detta på 
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grund av att det en längre tid har varit något väldigt självklart och att helt plötsligt sluta med 
denna tjänst skulle nog ge företagaren en känsla av brist på trygghet och inge vis ovisshet. Det är 
en trygghet för dem att ha en utomstående part som granskat verksamheten. Detta kan tänkas 
efter en tid att företagen kanske väljer att revidera men inte så ofta som varje år, utan till exempel 
vartannat år. Det kommer krävas ett trendbrott för att se en märkbar skillnad i volymen av 
revision bland revisionsbyråerna och om detta kommer ske på en gång i och med avskaffandet är 
svårt att sia om, men det är för oss svårt att tänka oss, troligtvis så kommer det att ta flera år att 
se effekterna av avskaffningen i sin helhet. 
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Kapitel 7 – Slutsatser 
I följande kapitel presenteras de slutsatser som studien lett framtill. Detta är formulerat utifrån 
det problem som identifierats och det empiriska materialet och det den genomförda analysen av 
författarna lett framtill. 
 
 

7:1 Inledning till slutsatser 
 
Som en påminnelse och repetition för läsaren kring studiens tidigare formulerade problem och 
syfte så väljer vi att börja detta kapitel med arbetets problemformulering och syfte. Detta för att 
det ska vara enklare för läsaren att knyta samman problemet med slutsatserna. 
 
Problemformulering 
 
Kommer efterfrågan på revisorernas tjänster ändras i och med avskaffandet av revisionsplikten 
och kan detta tänkas leda till ett ändrat tjänsteutbud bland revisionsbyråerna?  
 
Syfte 
 
Syftet för studien är att se om revisionsbyråerna förberett sig med ökad efterfrågan på andra 
tjänster än revision inför avskaffandet av revisionsplikten, och i och med det studera om de tror 
på ökad efterfrågan på andra tjänster. Syftet är även att studera om företagarna kommer att 
efterfråga andra tjänster. Genom att jämföra med länder som tidigare avskaffat revisionsplikten 
ska författarna försöka förutse vilka tjänster som nu kommer att efterfrågas av revisionsbyråerna. 
Syftet är att försöka ge revisionsbyråerna en bild av vad som kan tänkas komma att efterfrågas av 
dem i och med avskaffandet, i termer av olika tjänster. 
 

7:2 Slutsatser 

7:2:1 Nya tjänster 
 
Vilka nya tjänster som kommer att uppstå i och med ett avskaffande kan vara svårt att förutspå 
men vi tycker oss ändå kunna dra några slutsatser kring det hela, då vi kan basera våra slutsatser 
på vad både revisorerna och företagarna har svarat. Det är ju ändå de som i slutändan borde veta 
bäst i detta fall. Klart är dock att det kommer att uppstå ett behov av nya typer av tjänster, de 
tjänster som vi har funnit att det finns ett behov eller att det kommer att finnas ett 
behov/efterfrågan efter kan sammanfattas i några punkter. 
 

• Rådgivningstjänster: tjänster som innebär att revisorn ger mer personliga råd till företaget 
och kan bli mer en del av verksamheten. 
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• Bokslutsintyg: detta är något som troligast kommer att uppkomma, ett intyg om företagen 
får att deras redovisning ser okej ut, och detta kommer troligen även att få utfärdas av 
redovisningskonsulter. 

• Delvis revision, vilket innebär att det kommer att kunna erbjudas tjänster där revisorerna 
erbjuder en viss granskning av företaget, istället för att genomföra en revision av hela 
företaget. 

 

7:2:2 Potentiellt utfall bland olika typer av företag 
 
Sen kan vi även dra slutsatser kring hur dessa tjänster kommer att utnyttjas av olika grupper av 
företag, vi anser att det går att dela in företagen i 3 grupper efter en avskaffning, dels tjänster för 
de företag som faktiskt inte kommer att bli omfattade av avskaffningen, sen har vi tjänster som 
kommer att behöva erbjudas till de som väljer att inte avskaffa fastän de har möjlighet och 
slutligen då den sista gruppen av de företag som kommer att avskaffa sin revision. 
 

7:2:2:1 Företag som inte omfattas av avskaffningen 
 
Dessa företag har vi inte hanterat så mycket i vår studie men de här ändå kommit upp i samband 
med intervjuer med revisorerna. Det som nämns här är att det kommer antagligen att bli mer 
skärpta regler för dessa företag då de inte hellre då skulle omfattas av jävsregleringsändringarna. 
Dessa företag kommer att bli de som är mest attraktiva för byråerna att ha, för att de vet att dessa 
kommer att finnas kvar hos byrån under en längre tid, så länge relationen vårdas. Tjänstemässigt 
så innebär det kanske ingen egentlig förändring, men även här kan det tänkas att om byråerna 
tvingas nischa sig för att behålla de som har möjlighet att avskaffa revisionen så kan även dessa 
tjänster komma att omfatta de stora företagen och på så sätt kunna erbjuda dem en tjänst som kan 
vara lite mer attraktiv eftersom att de nischar sig och specialiserar sig för att kunna behålla 
klienterna. 
 

7:2:2:2 Företag som väljer att inte avskaffa revisionen 
 
Tjänsteutbudet för dessa kommer att bero lite på hur jävsreglerna kommer att ändras. Om 
jävsregleringen uppluckras så kommer detta att öppna upp för en närmare relation mellan 
revisorn och klienten. Detta kan leda till nya typer av tjänster som rådgivning, som i dagsläget 
inte har kunnat erbjudas på grund av risken att bryta mot dessa regler. Det är också denna grupp 
av företag som i första hand kommer att vara intresserade av bokslutsintyg, och tjänster som är 
mer inriktade på företagets redovisning. 
 

7:2:3 Frivillig revision 
 
Vilka företag som då kommer att välja att fortsätta med revisionen i sin helhet, har vi dragit 
slutsatsen är de som har större verksamhet, med flera intressenter som är intresserade av att 
företagets räkenskaper är korrekta i första hand är de som kommer att fortsätta. Andra faktorer 
som är bidragande är om företaget har lån eller inte, hur revision uppfattas av företagets ägare, 
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om det uppfattas som en status symbol och kvalitetsstärkande så kommer revisionen att vara 
given. 
 
De företag som då inte har några krav på att fortsätta med revision, i deras fall kan andra saker 
spela stor roll, vi kan bland annat dra slutsatsen att det är viktigt hur relationen mellan revisorn 
och klienten ser ut, är den god så är sannolikheten att företaget fortsätter att använda sin revisor 
mycket större än om den är dålig, då kommer det troligen att vara så att företaget så fort det är 
lagligt möjligt att avskaffa sin revisor och troligen är det även denna grupp som kommer att 
vända sig till andra inom yrkesgruppen om de skulle behöva få hjälp med sin redovisning eller 
bokslutet. 
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Kapitel 8 – Sanningskriterier samt förslag till vidare forskning 
I detta avslutade kapitel presenteras författarnas tankar kring de sanningskriterier som är 
aktuella för den utförda kvalitativa studien samt vad som skulle kunna vara förslag till vidare 
forskning utifrån den studie vi utfört. 
 
 

8:1 Sanningskriterier 
 

8:1:1 Trovärdighet 
 
Trovärdigheten i en studie är viktigt, beroende på vilket studiesätt vi som forskare valt så är det 
olika kriterier som är viktiga för att se huruvida studien kan anses vara trovärdighet. Det 
kvalitativa tillvägagångssätt som vi har valt att använda oss av i denna studie har som huvudmål 
att förklara och förstå ett problem och det går att säga att trovärdigheten hänger på om samma 
resultat skulle kunna uppnås om studien gjordes fler gånger av andra forskare. För att avgöra 
trovärdigheten på vår studie har vi därför använt oss av de tre sanningskriterier som anses vara 
de i huvudsak viktigaste för de kvalitativa studierna, giltighet, intersubjektivitet och praktisk 
användning. Vi kommer därför att föra en diskussion kring var och en av de tre områdena för att 
avgöra trovärdigheten i vår studie.130 
 

8:1:2 Giltighet 
 
För att giltigheten i en kvalitativ studie ska kunna anses som godkänd så måste den teoretiska 
referensramen vara tillräckligt täckande och att alla sidor av det behandlade ämnet ska vara 
teoretiskt mättade.131 För att uppnå detta har vi använt oss av en bred litteratur, vi har använt 
både böcker och artiklar som har behandlat ämnet som vi forskat kring när vi skrivit vår 
teoretiska referensram. Det som dock kan diskuterar är att det finns få källor som tar upp vårt 
område i sin helhet, detta för att det ämne som vi skriver om ännu inte har hänt utan vår studie 
mer syftar till att ta reda på vad som kan tänkas hända i framtiden. De skrivna källor som finns 
kring dessa är få och detta kan vara något som påverkat vår studies trovärdighet negativt. Det 
som däremot talar för trovärdigheten är de intervjuer vi har genomfört då vi har använt oss av ett 
flertal källor och inte förlitat oss på enbart en källa i våra slutsatser. Detta är positivt då många 
olika former av informationskällor är något som ökar giltigheten och den teoretiska 
mättnaden132. Vi har även använt oss av intervjuobjekt som har olika syn på vad ett avskaffande 
skulle innebära för dem. Vi har intervjuat både små företag med en ägare och inga anställda och 
företag som ligger ganska nära de föreslagna gränsvärdena. Detta för att få med fler vinklar på 
problemet. Slutligen kan sägas att en teori utvunnen från insamlad data sällan kan sägas vara 
ogiltig 
 

                                                           
130  Johansson- Lindfors s. 171 
131  Johansson-lindfors s. 165 
132  Ibid s.165 
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8:1:3 Intersubjektivitet 
 
Med intersubjektivitet så menas att det vi har kommit framtill även ska kunna tolkas och anses 
som riktigt av andra, både av de som deltagit i undersökningen och av andra forskare133. Ett sätt 
att höja intersubjektiviteten är att låta intervjuobjekten granska och godkänna intervjuernas 
transkriberingar för att fastställa att det som framkommit i intervjun och hur vi som forskare 
tolkat det stämmer överens med vad intervju personen menade134. För att uppnå detta har vi 
erbjudit våra intervjuade personer att i efterhand läsa igenom intervju innehållet. Detta har vissa 
velat göra medan andra har känt att detta inte har varit nödvändigt efter att de frågat om 
intervjuerna kommer att vara anonyma. Intersubjektiviteten kan påverkas av hur intervjuobjekten 
känner sig, om de känner sig hotade eller osäkra eller om de upplever sig smickrade så kan detta 
påverka deras svar positivt eller negativt135. Vi anser att vid våra intervjuer så har respondenterna 
känts avslappnade och väl tillmods och vi anser därför att de svar som vi fått av dom är 
sanningsenliga och inte påverkade av oss som intervjuade. 
 

8:1:4 Praktisk användbarhet 
 
Om en studie ska kunna anses vara praktiskt användbar bestäms genom dess rillämplighet i 
praktiken, den ska så att säga passa och fungera136. Den praktiska användningen av vår studie 
kan vara svår för oss som författare av denna studie, detta för att det är inte vi som författare som 
avgör om studien har en praktisk användbarhet, detta görs av andra individer137. Det som dock 
tyder på att denna uppsats kan vara praktiskt användbar är att vi upplevt ett intresse från flera av 
revisionsbyråerna både före och efter det att de ställt upp på intervjuer att få vår färdiga uppsats. 
Detta tycker vi visar på att studien kan anses som praktiskt användbar. 
 

8:2 Förslag på fortsatt forskning 
 
De förslag vi har på fortsatt forskning är eftersom att det ämne som vi skriver om ännu inte har 
inträffat, det är alltså en hypotes om vad som kan tänkas hända i framtiden om förslaget om 
avskaffningen av revisionsplikten går igenom. Det som då kan anses vara aktuellt att fortsätta 
forska om är efter det att förslaget har gått igenom. Förslagsvis några år efter så att man 
verkligen kan se effekterna av avskaffningen. Det går också att göra liknande forskning men med 
en liten annan inriktning, något som vi stötte på lite var priserna för revision och om dessa kan 
tänkas sjunka. Några av våra intervjupersoner tar upp ämnet och kanske skulle detta vara en 
intressant del att studera vidare. 
 
 
 
 

                                                           
133  Johansson-Lindfors s. 166 
134  Ibid s. 167 
135  Ibid s.167 
136  Ibid s.167 
137  Ibid s.168 
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Bilaga 1 
 

SITUATIONEN IDAG 

 

Efterfrågar era kunder idag tjänster som ni inte erbjuder? 

 

Hur har er byrå förberett sig på ett avskaffande? 

 
Upplever ni idag att ni inte kan förse era kunder med alla de tjänster de har behov av i och med jävs - 

regleringen? 

 

FÖRSLAGET 

 

Hur ser ni på avskaffandet, vad anser ni om förslaget och utredningen? Positivt/negativt 

 

Vad anser ni om de valda gränsvärdena för vad som anses vara små bolag? Hade det varit mer lämpligt 

med andra värden? 

 
Har företagen diskuterat med er hur framtiden skulle bli om revisionen avskaffade, eller har ni förklarat 

för dem hur de skulle kunna påverkas? 

 

VAD SOM KAN TÄNKAS HÄNDA 

 

Hur tror ni att ni kommer att bli påverkade av avskaffandet? Positivt eller negativt? 

 

 Tror ni att kostnaderna för era revisions- och redovisningstjänster kommer att förändras? 

 
Hur tror ni att företagen som ni har som kunder kommer att reagera, kommer de att välja att ändå ha 

revision, eller inte någon revision alls, eller kommer de att låta visa delar bli reviderade? 

 

Tror ni att det kommer att uppstå ett krav från intressenter på reviderade räkenskaper? 

 

Tror ni att det kommer att finnas ett behov av nya tjänster? I sådana fall vilka? 

 

Tror ni att effekterna på ert yrke kommer bli stora? I likhet med det som skett i England där revisorernas 

roll sjunkit betydligt. 
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Bilaga 2 
 

SITUATIONEN IDAG 

 

Vilka tjänster köper ni av revisorerna idag? 

 

För vems skull köper ni dessa tjänster? 

 
Er nuvarande revisor, har ni haft denne en längre tid? 

 

Saknar ni i dagens läge någon tjänst hos revisorerna? 

 

FÖRSLAGET 

 

Är ni insatt i vad lagändringen kommer att kunna innebära? 

 

Är avskaffandet något ni diskuterat med er revisor? 

 
VAD SOM KAN TÄNKAS HÄNDA? 

 

Kommer ni fortsätta med revision och förslaget går igenom, och för vem skull skulle detta då ske? Om 

inte, varför? 

 

Tror ni att kostnaden för frivillig revision kommer vara avgörande vid valet av att använda sig av detta? 

 

Tror ni att ni kommer efterfråga, av revisorerna, någon annan tjänst mer i och med avskaffandet? Eller 

någon helt ny tjänst? ex. rådgivning inom intern kontroll, revision av specifika delar i räkenskaperna i 
stället för allt, eller compliance (grad av överensstämmelse med lagar och regler)  

 

Kommer ni öka den interna kontrollen i och med avskaffandet? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


