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1 Inledning 
 

Nedan presenteras bakgrunden till ämnet och därefter behandlas vad som kommer att 
undersökas, vilket sedan mynnar ut i uppsatsens syfte. Kapitlet avslutas med en redogörelse 
för hur studien förhåller sig till tidigare undersökningar samt vilka avgränsningar som har 
gjorts. 
 

 

1.1 Bakgrund 

Vi befinner oss i en tid där företag, länder och regioner omges av en allt hårdare konkurrens. 

På denna konkurrensfyllda marknad har den Europeiska unionen (EU) satt upp som mål att 

göra Europa till världens mest konkurrenskraftiga region (EU och innovationspolitiken, 

081119). För att uppnå detta har EU beslutat att reducera företagens administrativa börda med 

25 procent till år 2012 (EU-rådet). Medlemsstaterna arbetar mot samma mål och Sverige, 

såväl som grannlandet Danmark, har målsättningen att minska den administrativa bördan med 

25 procent redan år 2010 (Avskaffande av revisionsplikten för små företag, 2008, EogS, 

2005a). En del av den administrativa bördan är hänförbar till redovisnings- och 

revisionsregler vilket är de områden som behandlas i denna uppsats. Ett exempel på hur den 

administrativa bördan kan minskas är att förenkla nationella regler som är striktare än vad 

EU:s direktiv föreskriver. 

 

Inom EU utformas regelverken för redovisning och revision, allt mer för att passa de stora 

börsbolagen och dess intressenter. Samtidigt erbjuder EU-direktiven att undantag kan göras 

för små företag för att minska deras börda. Traditionellt har Sverige valt att låta stora och små 

företag redovisa enligt samma regler och har således inte utnyttjat de lättnader för små företag 

som direktiven anger. Väljer Sverige att inte utnyttja de undantagsmöjligheter för små bolag 

som medges i EU:s fjärde och sjunde bolagsdirektiv medför det att även små bolag i 

framtiden ska redovisa enligt nya mer krävande regler. Detta kommer att vara väldigt 

betungande för de små bolagen, speciellt i konkurrensen med små företag i andra länder där 

regellättnader för små och medelstora företag tillåts. (Avskaffande av revisionsplikten för små 

företag, 2008)  

 

Ur det svenska föreslagna förenklingsarbete har vi valt att se till det som är relaterat till 

redovisnings- och revisionsfrågor och funnit två, för vår uppsats, intressanta och relevanta 
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statliga utredningar. Den första är ”Utredningen om enklare redovisning”, SOU 2008:67, och 

den andra är ”Avskaffande av revisionsplikten för små företag”, SOU 2008:32. Dessa 

utredningar samt andra källor som vi har studerat finner att de föreslagna regelförenklingarna, 

inom redovisning och revision, kommer att påverka redovisningskonsulter i Sverige. 

Beroende på vilken, eller vilka, förändringar som tyngdvikten läggs vid samt vem det är som 

uttalar sig så blir konsekvenserna för redovisningskonsulterna olika.  

1.2 Problematisering och frågeställningar 

I ”Utredningen om enklare redovisning” (2008), anges att regelverket för redovisning ska 

förenklas för att underlätta för företag, speciellt för små företag. Detta skulle, enligt 

utredningen, kunna leda till att konsultation från redovisningsbyråer blir mindre efterfrågat då 

företag skulle kunna sköta mer av sin redovisning själva. Därmed skulle det bli färre uppdrag 

per redovisningskonsult. Även i ”Avskaffande av revisionsplikten för små företag” (2008) 

sägs det att redovisningskonsulter kan få färre uppdrag. Denna utredning menar att genom ett 

slopande av revisionsplikten för små företag minskar efterfrågan på revision vilket, enligt 

utredningen, skulle leda till att revisorer börjar arbeta mer med redovisningskonsultation. 

Således ökar konkurrensen på marknaden för redovisningskonsultation och antal uppdrag per 

redovisningskonsult minskar. 

 

SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund) anser att ett slopande av revisionsplikten för 

små företag ger motsatt effekt gentemot vad ”Avskaffande av revisionsplikten för små 

företag” (2008), tror. De menar att de företag som väljer bort revision kommer att efterfråga 

mer redovisningskonsultation, som ett substitut till revision. Detta leder till att marknaden för 

redovisningskonsultation expanderar och att antal uppdrag ökar för redovisningskonsulter. De 

poängterar liksom ”Avskaffande av revisionsplikten för små företag” (2008) att konkurrensen 

på marknaden kan öka genom att revisorer börjar arbeta mer med redovisningskonsultation 

(SRFkonsult b, 081119) 

 

Vi kan således se två möjliga utfall för redovisningskonsulter till följd av regelförenklingar, 

inom redovisning och revision. Det ena är att redovisningskonsulterna får en minskad 

marknad, till följd av att företag börjar sköta sin egen redovisning. Det andra är att marknaden 

för redovisningskonsultation ökar till följd av att företag efterfrågar mer redovisningstjänster 

som substitut till revision. I båda fallen kan vi se att konkurrensen på marknaden för 

redovisningskonsultation kan komma att öka då revisorer börjar arbeta mer med rådgivning.  
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Som framgår ovan kommer redovisningskonsulternas arbete påverkas av förenklingsarbetet 

som nu föreslås i Sverige, men det är ännu oklart vilket utfallet blir. Då det verkar finns olika 

uppfattningar om hur redovisningskonsulter kommer att påverkas vill vi därför utreda detta 

närmre. Vi kommer att studera både vad som händer inom revision och redovisning, då vi tror 

att det som påverkar revisorer även kan medföra konsekvenser för redovisningskonsulter.  

 

Vår studie kommer att vara en jämförelse med vad som har hänt i Danmark, då många av de 

förenklingar som nu föreslås i Sverige redan har genomförts där.  Detta görs för att kunna ta 

lärdom av de danska erfarenheterna för att på så sätt kunna se möjliga konsekvenser och dra 

slutsatser om vad som kan tänkas ske på den svenska marknaden. För att kunna genomföra 

detta måste vi först ta reda på hur Sveriges och Danmarks redovisnings- och 

revisionsmarknader ser ut. Vidare har vi studerat vilket utfall förenklingsarbetet har fått på 

den danska marknaden. Slutligen ser vi till vilka konsekvenser redovisnings- och revisions 

förenklingar kan få i Sverige och hur de danska lärdomarna kan appliceras på den svenska 

marknaden för redovisning och revision. Detta har mynnat ut i fyra frågeställningar som vi 

ämnar besvara i denna uppsats. 

 

1. Hur ser redovisnings- och revisionsbranschen ut i Danmark? 

2. Vilka konsekvenser har regelförenklingsarbetet, inom redovisning och revision, 

medfört för redovisningsbranschen i Danmark? 

3. Hur ser redovisnings- och revisionsbranschen ut i Sverige? 

4. Vilka konsekvenser kan förslagen till regelförenklingar, inom redovisning och 

revision, få i Sverige och hur kan vi applicera det danska utfallet på svenska 

redovisningskonsulter? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att redogöra för regelförenklingar, inom redovisning och 

revision, för små bolag och förenklingarnas effekter i Danmark. Vidare ämnar vi diskutera hur 

effekterna i Danmark kan indikera förenklingarnas utfall i Sverige.  

1.4 Vår positionering i förhållande till tidigare forskning 

Av det förenklingsarbete som idag pågår har vi valt att enbart studera de förändringar som 

berör redovisning och revision. Inom detta område finns det en hel del forskning, rapporter 
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och uppsatser att tillgå. Bland annat, Norberg et al, 2005, Hasselberg et al, 2005, Aldenhov et 

al, 2006, har behandlat ämnet. De flesta av dessa har lagt störst fokus på slopandet av 

revisionsplikten och därmed ofta på revision och revisorer. Vår positionering, till skillnad från 

tidigare skrivna rapporter, är inriktad på att försöka se hur de föreslagna regelförenklingarna 

inom redovisning och revision tillsammans kan komma att påverka redovisningskonsulter i 

Sverige. Vi kommer att studera vad som händer med revisorer då vi tror att förändringar för 

dessa har stor påverkan på redovisningskonsulter. 

 

Fokus kommer att läggas på frågan huruvida redovisningskonsulternas marknad kommer att 

öka eller minska om de föreslagna regelförenklingarna genomförs samt hur deras position på 

marknaden påverkas. Detta är något som idag tycks vara outrett och vi finner det därför av 

stort intresse att försöka skapa en bild av hur utfallet för redovisningskonsulterna i Sverige 

kan komma att se ut om de föreslagna förenklingarna inom redovisning och revision 

genomförs.  

1.5 Avgränsningar 

Förenklingsarbetet som idag pågår inom EU och i Sverige är väldigt omfattande och berör en 

mängd områden (NNR, 2007). För att rent tidsmässigt kunna klara av att behandla och 

bearbeta den information som finns att tillgå kring ämnet och för att kunna nischa uppsatsen 

har vi valt att avgränsa vår rapport till de förenklingar inom redovisning och revision som 

idag föreslås i Sverige. För att inte få allt för breda frågeställningar och ett allt för brett syfte 

avgränsar vi oss vidare inom förenklingsarbetet till de två svenska statliga offentliga 

utredningarna SOU 2008:32 ”Avskaffande av revisionsplikten för små företag” och SOU 

2008:67 ” Utredningen om enklare redovisning” med fokus på de föreslagna förändringarna i 

Årsredovisningslagen. Även i det danska förenklingsarbete, inom redovisning och revision, 

kommer vi att avgränsa oss till att studera de danska förenklingar som har genomförts i 

Årsregnskabsloven, vilket bland annat omfattar slopandet av revisionsplikten för små företag.  

Vidare kommer vi endast att studera utvecklingen för redovisningskonsulter och därmed inte 

behandla direkta konsekvenser för övriga som berörs av dessa regelförenklingar. Ytterligare 

en avgränsning vi gör är att vi inte behandlar de konsulter som enbart sysslar med 

bokföringstjänster.  
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2 Metod 

 

I detta kapitel finner läsaren vårt tillvägagångssätt vid uppsatsskrivandet, vilket inleds med 
en presentation av vårt vetenskapliga förhållningssätt. Vidare tar vi upp hur vår studie är 
utformad, hur informationsinsamlandet har gått till samt vilka respondenter som vi har talat 
med. Slutligen presenteras våra slutsatsers värde. 
 

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

I denna uppsats antas en hermeneutisk syn på kunskap, då vi menar att kunskap kan utvinnas 

genom tolkning av texter, situationer och människor och deras beteende. Att anta 

ståndpunkten som används inom positivismen, det vill säga att endast kunskap som våra fem 

sinnen bekräftar är riktig (Bryman et al, 2005), tycker vi, likt positivismens kritiker, är alltför 

snäv då de bakomliggande orsakerna till ett viss observerbart fakta inte kan studeras 

(Alvesson et al, 1994). Dessutom krävs det, enligt positivismen, en stor mängd fakta eller 

observationer för att kunna dra slutsatser om ett visst fenomen (Lundahl et al, 1999), vilket 

den här uppsatsen inte bjuder. Istället görs en intensivstudie, vilket placerar denna uppsats 

inom den hermeneutiska skolan då den undersökning vi utför är för liten för att inom 

positivismen betraktas som ”riktig” kunskap (Alvesson et al 1994).  

 

I den klassiska hermeneutiska cirkeln kan delarna endast förstås utav helheten och helheten 

endast förstås utifrån dess delar (Bergström et al, 2005). Den hermeneutiska cirkeln används 

också för att visa på att förförståelse för ämnet leder till att studier genomförs, vilka leder till 

ytterligare förståelse för ämnet och att kunskapen revideras. På så vis skapas en 

kunskapscirkel där förförståelse och ytterligare förståelse för ämnet knyts ihop. (Alvesson et 

al 1994) Dessa cirklar är oftast lättare att tänka sig som spiraler (Thurén, 2006) och det är på 

detta vis vi i denna uppsats använt hermeneutiken för att betrakta kunskap. Genom att utgå 

från vår förkunskap, som är en del av helheten, har vi sökt information som berikat vår 

förståelse och bidragit till helheten. Detta har sedan lett till ytterligare förståelse för ämnet och 

nya infallsvinklar som har belyst vår frågeställning från andra håll. Då vi varit runt några varv 

i denna hermeneutiska cirkel har vi skapat oss en bild av hur regelförenklingsarbetet kan 

komma att påverka redovisningskonsulter och utifrån våra tolkningar av det material som vi 

har producerat och tagit del av drar vi sedan vissa slutsatser. 
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2.2 Undersökningsmetod 

2.2.1 Kvalitativ ansats 

Den kvalitativa ansats som används i denna uppsats är kopplad till hermeneutikens teorier 

som hjälper oss att förstå varför individer handlar och beter sig som de gör (Lundahl et al 

1999). Till läsaren vill vi förmedla hur företag, revisorer och redovisningskonsulter kommer 

att påverkas om de i Sverige föreslagna förändringar genomförs, vilket överensstämmer med 

vad en kvalitativ ansats innebär. Vi låter respondenterna bidra med ny kunskap under 

intervjuerna, vilket gör att vi omvärderar litteraturen vi använder oss av för att förhålla oss till 

den information som vi får av respondenterna. Enligt Jacobsen (2002) innebär det en viss 

flexibilitet i vårt arbete som bjuder oss möjligheten att justera problemformuleringen efter 

hand som informationsinsamling sker. Således arbetar vi med en öppenhet för studien och 

bestämmer inte på förhand exakt vad vi söker efter, utan låter intervjuobjekten vara med och 

påverka vilken sorts information som vi samlar in. Denna öppenhet är en viktig del vid en 

kvalitativ ansats (Jacobsen 2002). 

 

Det bör noteras att det finns en del nackdelar med en kvalitativ ansats. En kvantitativ 

undersökning hade gett oss en större möjlighet att generalisera de data vi kommit fram till 

(Bryman et al, 2005), medan detta ofta kan vara problematisk att uppnå vid en kvalitativ 

ansats (Jacobsen, 2002). Vidare är det både tids- och resurskrävande att utforma en kvalitativ 

studie (Jacobsen, 2002). I vårt fall kan nämnas att det har tagit tid att finna intervjuobjekt, 

konstruera intervjumaterial samt att genomföra själva intervjuerna. Vidare är, enligt Jacobsen 

(2002), komplexiteten i informationssammanställandet högre vid en kvalitativ ansats än vid 

en kvantitativ. Vi kan inte mer än att instämma i all denna ovan nämnda kritik, men vi har valt 

detta angreppssätt då vi tror att det ger läsaren en mer nyanserad bild av de konsekvenser som 

har uppstått i Danmark. Vi anser att det ökar våra möjligheter att kunna applicera 

konsekvenserna på den svenska marknaden och dra slutsatser om eventuella konsekvenser för 

redovisningskonsulter, i Sverige. 

2.2.2 Hur vi uppnår våra resultat 

De traditionella tillvägagångssätten vid en undersökning är induktion och deduktion 

(Jacobsen, 2002, Bryman et al, 2005, Lundahl et al, 1999). Induktion, som är det vanliga vid 

kvalitativ forskning, innebär att utgångspunkten tas i empirin utan några förutsättningar eller 

fördomar från författarna (Jacobsen, 2002). Detta är, enligt Alvesson et al (1994), riskfyllt då 
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den renodlade induktiva ansatsen upphöjer en samling observationer till att bli en vedertagen 

sanning. På den andra sidan finner vi den deduktiva ansatsen, som är vanligast vid kvantitativ 

forskning (Jacobsen, 2002) och som därför inte har varit direkt aktuell för denna uppsats. Det 

tillvägagångssätt som vi har använt oss av är en kombination av induktion och deduktion och 

kallas abduktion. Detta angreppssätt ger mer flexibilitet i studien, vilket har behövts för att få 

ut så mycket som möjligt av de intervjuer som vi har genomfört samt att vissa nackdelar som 

finns med induktion och deduktion reduceras. Då abduktion ska användas föreslår Alvesson et 

al (1994) att utgångspunkt tas i empirin för att skapa en bild av vad som ska undersökas. Efter 

detta föreslås att denna empiri översätts till teorier för att sedan testas på nya empiriska fall 

(Alvesson et al, 1994). Vi började med att gå igenom befintlig litteratur inom ämnet, vilket vi 

använt oss av istället för ett teorikapitel. Efter detta genomförde vi våra intervjuer vilka 

varvades med att vi sökte nytt material för att anpassa oss till den information som vi fick 

fram vid intervjutillfällena. Denna kunskap kunde vi sedan använda vid våra vidare intervjuer 

för att få fram mer berikande information vid de senare intervjuerna. Vi har således växlat 

mellan befintlig litteratur och empiri vid framställandet av denna uppsats. Det stämmer väl 

överens med den hermeneutiska cirkel vi har utgått från där förförståelse och vidare förståelse 

är sammankopplade genom insamling av empiriska data.  

2.3 En mindre Nstudie 

Då vi vill undersöka ett specifikt fenomen, regelförenkling inom redovisning och revision, har 

vi valt att lägga upp vår undersökning som en liten N-studie, där N står för Numbers. En 

mindre N-studie är ett av två val vid ett intensivt upplägg av en studie, det andra är 

fallstudien. Vi anser att redovisnings- och revisionsregelförenklingens konsekvenser för 

redovisningskonsulter blir bättre belyst vid en undersökning av flera fall snarare än ett, som är 

det vanliga vid fallstudier. (Jacobsen, 2002) Vidare menar Jacobsen (2002) att en mindre N-

studie är mer lämplig vid studier av fenomen, vilket denna uppsats syftar till att undersöka, 

och att fallstudier är mer passande då man önskar att studera en specifik plats eller situation. 

En mindre N-studie bör innehålla ett fåtal enheter, enligt Jacobsen (2002) mellan fem och tio 

stycken. I denna uppsats har tio intervjuer genomförts för att uppnå vårt syfte. Vi anser att 

detta antal är lämpligt för vår studies omfattning, men vill samtidigt påpeka att för att kunna 

komma fram till mer generaliserbara slutsatser krävs en mer omfattande undersökning. Vår 

lilla N-studie kan således ses som en förundersökning för att bilda sig en uppfattning om hur 

redovisnings- och revisionsförenklingar kommer att påverka redovisningskonsulter i Sverige. 
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2.4 Primärdata 

2.4.1 Intervjuer 

För att genomföra denna studie har vi valt att använda oss av semi-strukturerade intervjuer. 

Detta innebär att vi vid intervjuerna haft en intervjuguide som endast översiktligt tagit upp de 

olika ämnen vi velat beröra (Bryman et al, 2005). Frågeunderlagen finner läsaren i bilaga ett 

och två och dessa bör läsas som diskussionsunderlag. Frågorna kan uppfattas som direkta, 

men då vi ställt en rad följdfrågor har de frågor som anges i bilagorna endast fungerat som en 

startpunkt i diskussionerna. Respondenten har således fått en möjlighet till flexibilitet då 

denne inte behövt svara på ett antal förutbestämda frågor utan kunnat utveckla sina svar och 

lägga fram egna funderingar som respondenten funnit relevanta för ämnet (Lundahl et al, 

1999). Vi har gjort detta val eftersom vi anser att det för vår studie är viktigt att ge 

respondenterna utrymme för egna tankar och värderingar. Detta för att vi ska kunna skapa oss 

en mer nyanserad bild av hur konsekvenserna av revisions- och redovisningsförenklingar har 

påverkat, eller skulle kunna påverka, redovisningskonsulter. Vid en strukturerad intervju 

skulle vi ha kunnat missa högst relevanta svar och kommentarer från intervjuobjekten då de 

endast hade svarat på direkta frågor (Lundahl, 1999). Vi bedömer att risken för detta minskar 

vid en semi-strukturerad intervju, vilket är en anledning till att vi valt bort en helt strukturerad 

intervju. Då vi intervjuar mer än en respondent krävs det dock en viss struktur i intervjun för 

att kunna jämföra de svar vi får med varandra och för att kunna göra en sammanställning av 

de svar som ges (Bryman et al, 2005). Detta kriterium gör att en helt ostrukturerad intervju 

har valts bort.  

 

Av tio intervjuer genomfördes fyra av dem på högtalartelefon och övriga som 

besöksintervjuer. De personliga intervjuerna ägde rum på respektive respondents kontor. 

Detta gör enligt, Jacobsen (2002), att respondenten ger mer naturliga svar än om intervjun 

äger rum i en, för respondenten, ovan miljö. Nackdelen är att störningsmoment kan ske då 

intervjun hålls på respondentens kontor, som till exempel att deras telefon ringer eller att 

kollegor kommer in, men detta skulle även kunna ske på telefonintervjuer. Vår önskan var att 

alla intervjuer skulle ske genom personliga möten, då det är lättare att föra ett öppet samtal 

ansikte mot ansikte än över telefon. (Jacobsen, 2002) 
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Anledningen till att vi utförde fyra intervjuer via telefon berodde i tre av fallen på det 

geografiska avståndet till respondenterna och i ett fall uttryckte respondenten en önskan om 

det. En fördel med telefonintervjuer, jämfört med personliga intervjuer, är att 

intervjuareffekten anses lägre, det vill säga vi som intervjuar påverkade inte svaren i lika hög 

grad som vid de personliga intervjuerna (Bryman et al, 2005). Å andra sidan gör det faktum 

att vi inte var fysiskt närvarande vid fyra av våra intervjuer att vi kan ha missat att uppfatta 

kroppsspråket hos våra respondenter, vilket kunde ha lett till att vi hade ställt andra 

följdfrågor än vi hade gjort vid en personlig intervju (Jacobsen, 2005).  

 

Bryman et al (2005) tar upp ytterligare nackdelar med att använda telefonen vid intervjuer så 

som att intervjuaren inte kan vara helt säker på att det är korrekt respondent på andra sidan 

linjen och att respondenten, om denne är ovan vid telefonkontakt eller finner det besvärligt, 

väljer att ge annorlunda svar än vad de hade gjort vid ett personligt möte. Vi har ingen 

anledning att tro att de vi pratade med var någon annan än de utgav sig för att vara. Inte heller 

uppfattade vi det som om respondenterna fann det besvärligt eller var ovana vid 

telefonkontakt. Av den anledningen bedömer vi att de svar vi fick vid telefonintervjuerna bör 

behandlas på samma sätt som de svar vi fick vid de personliga mötena. 

 

Vid intervjutillfällena har vi antecknat under tiden för att direkt efteråt renskriva våra 

anteckningar. Både Bryman et al (2005) och Jacobsen (2002) menar att man så ofta som det är 

möjligt bör spela in intervjuer. Den främsta anledningen till att vi avstod från detta var att vi 

inte ville att respondenterna skulle tänka på att de blev inspelade och därför väga sina ord på 

guldvåg. Vi var intresserade av deras spontana svar och funderingar kring de ämnen vi tog 

upp med dem. Det är relativt vanligt, enligt Jacobsen (2002), att respondenter blir mer 

restriktiva med vad de säger och att det skapar en mer spänd stämning vid intervjusituationen 

om en bandspelare används. Jacobsen (2002) påpekar vidare att det är bra att ha intervjuer 

inspelade då det kan vara svårt att komma ihåg vad som har sagts under hela intervjun i annat 

fall. Våra intervjuer varade cirka 30 minuter och det var minst en som enbart antecknade 

medan en av oss förde samtalet med respondenten, med vissa inlägg från 

antecknaren/antecknarna.  

 

När vi startade vårt sökande efter intervjuobjekt förstod vi att det var en hektisk period för 

flertalet i branschen, då revisorer och redovisningskonsulter är mitt uppe i årsboksluts och 

årsredovisningstider. Vi framställde vårt frågeunderlag och därefter funderade vi över den 
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minsta tid vi kunde behöva för att få relevanta svar i en intervju och kom fram till att det är 

rimligt att genomföra intervjuerna på 30 minuter. Enligt Jacobsen (2002) är en halvtimme i 

minsta laget för att få en utvecklad diskussion med öppna frågor och de frågor som ställs vid 

korta intervjuer bör vara mer konkreta. Vi har använt en semi-strukturerad intervjuansats, 

vilket har gjort att våra frågor inte har varit helt öppna. Även om våra intervjuer kan tyckas 

vara korta valde vi semi-strukturerade intervjuer framför helt strukturerade intervjuer eller 

enkäter för det syfte vi har med denna uppsats. Det var viktigt, som tidigare har nämnts, att 

respondenterna fick tala fritt för att uttrycka egna funderingar och värderingar kring ämnet. Vi 

upplever att vi hade tillräckligt med tid för att respondenternas synpunkter skulle komma till 

uttryck under intervjuerna och behövde inte i något fall avsluta dem på grund av tidsnöd.  

2.4.2 Val av respondenter 

Vi har valt att intervjua fem svenska respektive fem danska respondenter för att få en 

uppfattning om hur de båda ländernas marknader fungerar. Intervjuerna med de danska 

respondenterna har gett oss en förståelse för det danska utfallet och dess konsekvenser. Våra 

svenska respondenter har bidragit med kunskap om svenska marknadsförhållanden och de 

möjliga konsekvenser som kan uppstå av de föreslagna förenklingarna. Våra utvalda 

respondenter, i Danmark, är de som arbetar med redovisningskonsultation och gjorde det 

innan revisionsplikten avskaffades, år 2006. Detta för att avskaffandet av revisionsplikten för 

små företag är en relativt stor del i förenklingsarbetet inom redovisning och revision och vi 

vill få med denna specifika förenkling i vår studie. Då det inte finns redovisningskonsulter i 

Danmark, som inte är revisorer, i samma utsträckning som det finns i Sverige är våra danska 

respondenter revisorer. I Sverige har vi talat med både revisorer och redovisningskonsulter då 

marknaden i Sverige rymmer båda yrkesgrupperna. Att tala med både revisorer och 

redovisningskonsulter gör att vi kunnat få en bredare bild av möjliga konsekvenser av 

regelförenklingsförslagen i Sverige. Vi har även talat med representanter för EogS, FAR SRS 

och SRF, utöver revisorer och redovisningskonsulter, då de besitter goda kunskaper om den 

danska respektive den svenska marknaden.  

 

När vi ringde olika revisions- och redovisningsfirmor i Danmark fick vi en del negativa svar, 

vilket utgör ett bortfall som är viktigt att beakta. De som avböjde hade som främsta anledning 

att de inte hade tid och några ansåg att regelförenklingar inom redovisning och revision inte 

hade lett till några större förändringar i praktiken. I Sverige har vi fått intervjuer med alla de 

respondenter vi har kontaktat. Detta beror förmodligen till viss del på att vi har blivit 
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rekommenderade respondenter och har därmed haft en referens till de flesta som vi har 

kontaktat. En annan orsak kan vara att regelförenklingarna som vi behandlar redan har 

genomförts i Danmark medan de ligger på förslag i Sverige. Diskussionen är därför mer 

aktuell i Sverige eftersom här ännu finns möjlighet att påverka förslagen. 

2.5 Sekundärdata 

De sekundärdata som vi har använt har främst utnyttjats för att skapa en förståelse för ämnet 

och för att plocka ut relevant litteratur för denna uppsats. De sekundärdata som vi främst 

använt är två statliga offentliga utredningar som behandlar förenklingar av redovisningsregler 

(Utredningen om enklare redovisning, 2008) och avskaffandet av revisionsplikten för små 

företag (Avskaffande av revisionsplikten för små företag, 2008). Anledningen till att vi har 

använt dessa i så stor utsträckning är för att de beskriver de förenklingsförslag inom 

redovisning och revision som kan komma att bli aktuella i Sverige och det är precis dessa 

förenklingsförslags konsekvenser för redovisningskonsulter som vi vill fördjupa oss i. Utöver 

dessa två statliga utredningar har vi använt oss av ytterligare material från regeringens 

hemsida, artiklar hämtade från revisionsbranschtidningen Balans och en del EU-dokument 

som behandlar det övergripande förenklingsprojektet för företag inom EU, där redovisnings- 

och revisionsförenklingar utgör en del. Även lagtext har använts i relativt stor utsträckning. 

 

Vi är medvetna om att användandet av sekundärdata medför en del problem, som exempelvis 

trovärdigheten hos källan och dess skapare (Jacobsen, 2002). Vi bedömer att de sekundärdata 

vi har använt är av hög kvalitet, men vill samtidigt upplysa om att det finns partiskhet i den, 

såsom att regerings- och EU-dokument har skapats utifrån en viss politisk inställning, likväl 

som att tidskriftsartiklar som har använts har getts ut av branschorganisationer vars 

medlemmar kan bli, alternativt har blivit, direkt berörda av förslagen.  

2.6 Slutsatsernas värde 

2.6.1 Reliabilitet 

Vid genomförandet av våra intervjuer är det framförallt två saker som kan komma att påverka 

reliabiliteten i resultatet. Först har vi intervjuareffekten, det vill säga vår närvaros påverkan på 

våra respondenters svar (Jacobsen, 2002). De följdfrågor vi har ställt ger ett visst utfall som 

kan göra att replikerbarheten av vår undersökning inte är fullständig (Bryman et al, 2005). Vi 

anser att det är omöjligt att helt eliminera intervjuareffekten. Detta synsätt överensstämmer 
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med vår hermeneutiska kunskapssyn och vi har istället försökt undvika att påverka de svar vi 

har fått i allt för stor utsträckning. Trots vår påverkan på våra respondenter anser vi att om 

någon annan hade genomfört intervjuerna, med liknande frågeunderlag, skulle de förmodligen 

ha kommit fram till liknande resultat. Även kontexteffekt, det vill säga var intervjun äger rum 

(Jacobsen, 2002), är något som kan påverka utfallen av våra intervjuer.  

 

Under intervjuerna valde vi att anteckna och inte att genomföra bandupptagning, vilket kan ha 

medfört att vi inte har fått med varje ord som respondenterna sa (Jacobsen, 2002). Valet att 

inte banda intervjuerna gjordes för att undvika att skapa en spänd stämning där 

respondenterna skulle kunna ha känt att de behövde vara restriktiva med sina svar. Då vi 

prioriterade detta framför att få med allt som respondenterna sa, kan det antas att vi har fått ett 

något annorlunda resultat från vad vi skulle ha fått om vi hade valt att banda intervjuerna.  

2.6.1.1 Danmark och danskans betydelse för resultaten  

Att vi har valt att göra en del av undersökningen i Danmark kan ha påverkat resultatet på två 

sätt. För det första har våra danska respondenter talat danska, ett språk som inte är vårt 

modersmål. Detta kan ha lett till att vi har missat eller misstolkat något. Språkproblematiken 

är mycket svår att undkomma och kan ha vinklat våra resultat något. Vi har dock upplevt att 

våra respondenter har ansträngt sig för att vi ska förstå vad de säger och vi anser att vi har 

förstått merparten av vad som har framkommit vid intervjuerna.  

 

Att vi inte är danskar kan också ha påverkat slutsatserna i den här uppsatsen. Detta då danskar 

förmodligen har en bättre förförståelse för de olika förhållandena som råder i landet. Detta 

kan ha lett till att vi har missat något relevant förhållande på den danska marknaden för 

revisions- och redovisningstjänster. Vidare kan det också ha påverkat så tillvida att vi inte 

talat med ”de rätta källorna” eftersom vi inte talar språket och inte förstår marknaden fullt ut 

(Jacobsen, 2002). Å andra sidan kan vår förförståelse för den danska marknaden vara en 

fördel då vi inte haft några förutfattade meningar om hur marknaden ser ut. Om det är bäst att 

ha eller inte ha en djup förförståelse för ett visst fenomen är väldigt svårt att avgöra, så vi 

nöjer oss här med att konstatera att det kan ha påverkat våra resultat jämfört med om någon 

med annorlunda förförståelse för danska förhållanden hade gjort undersökningen. 
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2.6.2 Validitet 

Validering kan ske genom att kritiskt granska sina källor, jämföra med andra undersökningar 

samt genom att se över hur informationen har kategoriserats (Jacobsen, 2002), vilket är vad vi 

ämnar göra i detta stycke. En viktig del är som sagt att se över om vi har funnit de ”rätta” 

källorna. Vi har valt ut ett antal respondenter i Danmark och i Sverige för att undersöka hur 

regelförenkling, inom revision och redovisning, kan komma att påverka redovisningskonsulter 

i Sverige. Respondenterna, som vi valt ut, har god erfarenhet av branschen och vi anser därför 

att den information de har gett oss är relevant. Då vi har valt att genomföra en liten N-studie 

innebär det att våra resultat inte kan appliceras på en större population (Jacobsen, 2002), 

varpå det urval vi har gjort inte nödvändigtvis behöver vara representativt för hela 

populationen. Vi anser dock att de respondenter vi har valt ut till stor del kan tänkas ha 

samma åsikter som om vi hade valt ett annat urval inom samma population. Vidare bedömer 

vi att våra respondenter inte har något motiv till att vara oärliga och uppge falsk information.  

 

I vår analys har vi gjort en uppdelning mellan länderna. Möjlighet fanns att göra en vidare 

uppdelning, men då tio intervjuer genomfördes kändes en vidare gruppering överdriven och vi 

valde därmed att hålla oss till två grupper av respondenter. En annorlunda kategorisering 

skulle ha kunnat generera andra slutsatser, men då de flesta respondenter, oavsett storlek på 

den firma de har arbetat för, har uppgett liknande svar anser vi att den risken är relativt liten. 

2.6.3 Generaliserbarhet 

Kvalitativa resultat är i sig svåra att generalisera (Bryman et al, 2005) och i denna uppsats har 

vi valt att samla information genom en liten N-studie. Detta val gör att generaliserbarhet av 

resultaten inte kan bli fullt uppnått (Jacobsen, 2002). Då inga extremfall har valts, utan 

snarare typfall av respondenter, ökas generaliserbarheten något (Jacobsen, 2002), jämfört med 

om vi till exempel endast hade valt väldigt små revisions- och redovisningsfirmor. Vårt mål 

med denna uppsats är inte att generalisera resultaten för en vidare population, utan snarare att 

fungera som en form av förundersökning för en större undersökning. Sammantaget kan sägas 

att våra resultat skulle kunna generaliseras till populationen då vi har valt typfall, men det 

skulle vara riskabelt att göra det då urvalet är litet. 
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3 Litteraturgenomgång 

 

I detta kapitel redogörs för tidigare genomförda studier kring regelförenklingar inom 
redovisning och revision. Vi förklarar hur de båda ländernas marknader, för redovisning 
och revision, ser ut samt diskuterar vilka konsekvenser som redovisningsförenklingarna och 
avskaffandet av revisionsplikten för små företag har fått i Danmark, respektive förväntas få i 
Sverige.  
 

 

3.1 Danmark 

Det danska folketinget har infört en del av de lättnader som det fjärde EU-direktivet erbjuder 

för små och medelstora företagen inom unionen. Emellertid används idag andra gränsvärden 

för att klassificera företag i olika kategorier, än vad det fjärde EU-direktivet anger. I Danmark 

sker indelningen av företag, i fyra räkenskapsklasser. Dessa delas in på följande vis; 

 

• Företagskategori A: Företag med personligt ansvar med mellan 0-10 heltidsanställda, 

en balansomslutning mellan 0-6 miljoner DKK och en nettoomsättning mellan 0-12 

miljoner DKK. Har ej revisionsplikt.  

• Företagskategori B: Små företag med mellan 0-50 heltidsanställda, en 

balansomslutning mellan 0-29 miljoner DKK och en nettoomsättning mellan 0-58 

miljoner DKK. 

• Företagskategori C: Mellanstora företag med 50-250 heltidsanställda, en 

balansomslutning mellan 29-119 miljoner DKK och en nettoomsättning mellan 58-238 

miljoner DKK. Stora företag med över 250 heltidsanställda, en balansomslutning över 

119 miljoner DKK och en nettoomsättning över 238 miljoner DKK. 

• Företagskategori D: Börsnoterade och statliga företag oavsett storlek. 

(Årsregnskabsloven, 081126).  

 

I Danmark innebär små företag, som bland annat har rätt att avsäga sig revision, endast de så 

kallade mikroföretagen i kategori B (Balans, 2006). Med mikroföretag menas företag som 

överstiger högst ett av de tre följande gränsvärdena två år i rad; 
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• 12 anställda 

• 1,5 miljoner DKK i balansomslutning (1,9 miljoner SEK) 

• 3 miljoner DKK i nettoomsättning (3,7 miljoner SEK) 

(Avskaffande av revisionsplikten för små företag, 2008, Balans, 2006).  

 

Inom EU är gränsvärdena för företag som får avsäga sig revision högre än vad de är i 

Danmark. För att anpassa sig mot EU:s högre gränsvärden, för små företag, har den danska 

regeringen arbetat fram ett lagförslag, L100, som bland annat tar upp frågan om att använda 

EU:s gränsvärden istället för de danska. (Utredningen om enklare redovisning, 2008) 

Gränsvärden som användas för att klassificeras små företag inom EU är; 

 

• 50 anställda 

• 4,4 miljoner euro i balansomslutning (41,5 miljoner SEK) 

• 8,8 miljoner euro i nettoomsättning (83 miljoner SEK) 

(Avskaffande av revisionsplikten för små företag, 2008) 

3.1.1 Redovisnings och revisionsmarknaden 

I Danmark finns det registrerede revisorer och statsautoriserede revisorer, som båda har rätt 

att revidera aktiebolag (Revisorsloven). Enligt revisorsregistret finns det sammanlagt 4 892 

registrerede och statsautoriserede aktiva revisorer i Danmark (EogS, 2005a). Båda 

kategorierna av revisorer kan revidera såväl små som stora bolag, men i vissa bolag finns det 

krav på att ha minst en statsautoriseret revisor som reviderar bolaget. Detta gäller bland annat 

för börsnoterade bolag, statsägda bolag (Årsregnskabsloven, § 135a, stk.2) och finansiella 

institut (Lov om finansiel virksomhed, § 199).  

 

Revisorer i Danmark säljer oftast en paketlösning av tjänster där revisionen enbart är en del av 

det som erbjuds. Detta kombipaket av tjänster innehåller vanligtvis bokföring, redovisnings-, 

och skattekonsultation, uppställning av finansiella rapporter och revision. Innan avskaffandet 

av revisionsplikten var det endast cirka tio procent av bolagen som använde revisorn till 

enbart revision, vilket tyder på att revisorn utförde en mängd andra uppdrag åt sina klienter. 

Som exempel kan anges att drygt 80 procent av bolagen betalade en revisor för hjälp med 

upprättande av årsredovisning. (EogS, 2005a) Ole Steen Jørgensen på FSR (081202) menar 

att det i Danmark inte finns en separat redovisningsbransch. Det har förts diskussioner om att 
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införa någon sorts auktorisation för redovisningskonsulter, men det finns idag ännu inga 

konkreta förslag om detta. Detta beror på att revisorer i Danmark oftast sköter både företagets 

redovisning och revision, med vissa undantag. Stora börsnoterade företag och andra företag 

av allmänt intresse måste revideras av någon annan än den som har upprättat redovisningen 

(Revisorsloven, Revisorslagen).  

 

I Danmark regleras revisorns oberoende framförallt i revisorloven, som år 2008 kom i en ny 

utgåva (Revisorers skadeståndansvar, 2008). För att förstå de förhållanden som rådde innan 

den uppdaterade lagen trädde i kraft, vad gäller revisorns oberoende, återges här information 

om den lagstiftning som gällde från år 2003 fram till den nya lagens ikraftträdande. Revisorer 

i bolag av allmänt intresse får inte delta i bokföringen eller framtagandet av någon del av det 

som ska granskas. Företag av allmänt intresse är bland annat de största företagen i 

företagskategori C, alla företag i företagskategori D samt bolag som står under 

Finansinspektionens tillsyn. Det finns inget i lagen som hindrar revisorn att hjälpa andra 

bolag, än ovan nämnda, med både redovisning och revision men revisorn ska vid varje 

uppdrag pröva sin självständighet och opartiskhet. Prövningen bör speciellt se till klientens 

storlek och i vilken omfattning revisorn har biträtt klienten med bokföring och redovisning. 

Rör det sig om små bolag i kategori A och B är det, med få undantag, möjligt för revisorn att 

bistå företaget med både redovisning och revision. (Avskaffande av revisionsplikten för små 

företag, 2008) 

 

Enligt den nya Revisorsloven från år 2008, finns det fortfarande inget som hindrar revisorer 

från att utföra både redovisnings- och revisionstjänster i små bolag som inte anses vara av 

allmänt intresse, vilket också är det vanliga i praktiken. (Revisorers skadeståndsansvar, 2008) 

Revisorn ska själv bedöma om oberoendesituationen på något sätt är hotad genom sitt 

förhållande till klienten (Revisorers skadeståndsansvar, 2008) . 

3.1.2 Redovisningsförenklingar 

I Danmark har det införts en hel del redovisningsförenklingar, många för att anpassa reglerna 

till EU:s fjärde bolagsdirektiv (Utredningen om enklare redovisning, 2008). Här presenteras 

några av de förenklingar som har trätt i kraft de senaste åtta åren i Årsregnskabsloven, och 

som överensstämmer med de svenska förenklingsförslag som presenteras under rubrik 3.2.1 

”Redovisningsförenklingar”. Redovisningsförenklingarna har införts i omgångar år 2001, år 

2004 respektive år 2006 (KPMGc, 090109).  
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Tabell 1. Exempel på genomförda redovisningsförenklingar i Danmark 

• Små företag får slopa förvaltningsberättelse 

• Små företag kan upprätta förkortad resultaträkning 

• Små företag får upprätta förkortad balansräkning 

• Små företag får välja om de vill aktivera indirekta kostnader för egentillverkade 

tillgångar 

• Små företag behöver inte upprätta anläggningsnot  

• Små företag är undantagna kravet på specifikation av ersättning till ledningen, 

styrelse och VD  
Källa: KPMGc, 090109 

 

Små företag kan välja att inte ha med en förvaltningsberättelse i sin årsredovisning om det 

inte har skett särskilt viktiga händelser under året. Utelämnas en förvaltningsberättelse ska en 

del upplysningar lämnas i not för att skapa en rättvisande bild av företagets ställning och dess 

framtida utveckling. (KPMGc, 090109) 

 

På grund av konkurrensskäl kan små företag välja att upprätta en förkortad resultaträkning. 

Detta innebär, bland annat, att de enbart redovisar ett bruttoresultat utan uppdelning på 

nettoomsättning och kostnad sålda varor. (KPMGc, 090109) 

 

Vidare har små företag möjlighet att redovisa en förkortad balansräkning. De måste följa den 

uppställningsform som anges i Årsregnskabslovens bilaga, men kan välja att endast ha med 

poster som är benämnda med bokstäver och romerska siffror. Således kan ett litet företag 

sammanfatta de poster som är föregångna av en arabisk siffra, då dessa är underrubriker till de 

rubriker som tillhör en romersk siffra. Som exempel kan nämnas att materiella 

anläggningstillgångar kan redovisas som en post. (KPMGc, 090109)  

 

Då ett litet företag själv tillverkar en tillgång kan de välja om de vill aktivera de indirekta 

tillverkningskostnaderna eller kostnadsföra dem direkt. Detta gäller inte för stora företag som 

måste aktivera dessa kostnader. (KPMGc, 090109) 

 

Ett litet bolag behöver inte upprätta en anläggningsnot gällande sina materiella och 

immateriella tillgångar. De behöver, bland annat, inte ange ackumulerade av- ned- och 

uppskrivningar av sådana tillgångar. (KPMGc, 090109) 
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Stora företag måste ange en specificerad uppställning av löner och andra ersättningar till 

styrelse, ledning samt VD. Små företag är undantagna detta krav och kan redovisa samtliga 

ersättningar till styrelse, ledning och VD som ett sammanställt belopp. (KPMGc, 090109) 

 

De små företagen i Danmark har möjlighet att redovisa alla sina leasingavtal som 

operationella om det inte krävs att de redovisas som finansiella för att uppnå en rättvisande 

bild av företagets ställning (EogS, 2005b). Detta exempel på förenkling tas upp då flertalet av 

våra danska respondenter påtalade detta som speciellt viktigt. Det finns inte som förslag på 

förenkling i Sverige då lagstiftningen redan tillåter att alla leasingavtal redovisas som 

operationella i juridisk person (Marton et al, 2008). 

3.1.3 Avskaffandet av revisionsplikten för små företag 

Innan revisionsplikten avskaffades i Danmark skulle alla aktieselskab1 och anpartsselskab2 

årligen bli reviderade, och minst en av revisorerna i bolaget skulle vara registreret eller 

statsautoriseret (Aktiebolagets organisation, 1995). Som ett led i förenklingsarbetet för att 

reducera den administrativa bördan avskaffade Danmark den 21 mars år 2006 revisionsplikten 

för mikroföretag (Aggestam, 2007).  

 

Processen att slopa revisionsplikten i Danmark genomförs i etapper. Än så länge har enbart 

etapp ett införlivats (Avskaffande av revisionsplikten för små företag, 2008), vilken har 

omfattat 41 procent av de danska företagen (Skough, 2007a). Efter att den första etappen har 

utvärderats är tanken att etapp två ska genomföras under år 2009/2010. Etapp två innebär att 

gränsvärdena, för de som omfattas av slopandet av revisionsplikten, höjs till att omfatta hela 

räkenskapsklassen B. Gränsvärdena som då kommer att användas överensstämmer med EU:s 

fjärde bolagsdirektivs föreskrivna gränsvärden. (Avskaffande av revisionsplikten för små 

företag, 2008)  

 

Under andra kvartalet 2007, 18 månader efter det att revisionsplikten hade avskaffats i 

Danmark, genomförde FRR (Foreningen Registrerede Revisorer) en undersökning som visade 

att enbart 6,5 procent av de företag som inte längre var ålagda revision hade valt att avstå den 

(Skough, 2007a). Enligt EogS (2005a) var det innan revisionspliktens avskaffande högre 

                                                 
1 Aktieselskab är bolag med minst 500 000 danska kronor i aktiekapital (Aktieselskabsloven, 090107) 
2 Anpartsselskab är bolag med minst 125 000 danska kronor i aktiekapital (Anpartsselskabsloven, 090107) 
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förväntningar på antal företag som skulle avsäga sig revision än vad utfallet blev. Det är dock 

uppfattningen att det i Danmark kommer att ske en ökning av dem som väljer att avskaffa 

revision allt eftersom tiden går. Detta baserar de bland annat på att i England, där 

revisionsplikten för små företag avskaffades år 1994, är det först cirka tio år senare som 60-70 

procent av berörda företag har valt att avsäga sig revision. (EogS, 2005a)  

 

När revisionsplikten avskaffades i Danmark diskuterades det en hel del kring lämpliga 

alternativ till revision som skulle kunna användas för kontroll av företags räkenskaper 

(Aggestam, 2007). Ett av de alternativ som diskuterades var Review, som är en granskning 

där revisorn enbart gör en översiktlig kontroll av räkenskaperna (Avskaffande av 

revisionsplikten för små företag, 2008). Till skillnad från vid en revision ställs det vid en 

Review inte lika höga krav på revisorn vad gäller insamling och värdering av information. 

Därmed föreligger det en högre risk att räkenskaperna som granskas genom en Review 

innehåller fel av olika slag (Aggestam, 2007). Revisorn utför inte heller lika många 

handlingar vid en Review som denne hade behövt vid upprättandet av en revision. Även detta 

bidrar till att en Review inte säkerställer räkenskapernas korrekthet till samma grad som en 

revision gör. (EogS, 2005a) 

 

Revisionspliktens avskaffande, i Danmark, skedde med en så kallad opt-out lösning, det vill 

säga att företag aktivt måste välja bort revision om de önskar att inte bli reviderade. De 

danska företagen som inte vill bli reviderade måste således skriva in det i sin bolagsordning 

och fatta beslut om det på sin årsstämma.  Beslutet får inte fattas på en extra bolagsstämma 

(Avskaffande av revisionsplikten för små företag, 2008). Dessutom ska företagen varje år 

uppge i sin årsredovisning att de har valt bort revision samt presentera att de ligger inom de 

gränsvärden som tillåter att de inte har revision av sina räkenskaper (Precht, 2008). 

3.2 Sverige 

Även i Sverige har det genomförts en del förenklingar för små företag, men lättnader i det 

fjärde EU-direktivet har inte utnyttjats i samma utsträckning som i många andra länder inom 

den europeiska unionen. Bland annat så använder Sverige lägre gränsvärden för att 

klassificera företag som små, än vad som föreskrivs i EU:s fjärde bolagsdirektiv. 

(Utredningen om enklare redovisning, 2008) 
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De svenska gränsvärdena som idag används för att skilja stora företag från små är; 

 

• 50 anställda 

• 25 miljoner SEK i balansomslutning  

• 50 miljoner SEK i nettoomsättning  

För att klassificeras som ett litet företag får bolaget högst överstiga ett av ovanstående 

gränsvärde och förhållandet måste ha varit giltigt under två på varandra följande år. 

(Årsredovisningslagen, 1 kap 3§)  

 

Med de gränsvärden för små företag som föreslås av de svenska utredningarna, ”Avskaffande 

av revisionsplikten för små företag” (2008) och ”Utredningen om enklare redovisning” (2008) 

kommer 97 procent av svenska företag att klassificeras som små. Gränsvärdena stämmer 

överens med EU:s förespråkade gränsvärden, vilka är; 

 

• 50 anställda 

• 4,4 miljoner euro i balansomslutning (41,5 miljoner SEK) 

• 8,8 miljoner euro i nettoomsättning (83 miljoner SEK) 

Företaget måste två år i rad understiga minst två gränsvärden för att klassificeras som ett litet 

företag. (Avskaffande av revisionsplikten för små företag, 2008) 

3.2.1 Redovisnings och revisionsmarknaden 

I Sverige finns det idag cirka 4 400 auktoriserade redovisningskonsulter. Utöver dessa finns 

det konsulter som inte är medlemmar i någon organisation men som erbjuder diverse 

redovisningstjänster. SRF och FAR SRS är de två organisationer i Sverige som kan utfärda 

auktorisation av redovisningskonsulter. (Avskaffande av revisionsplikten för små företag, 

2008) Redovisningskonsulter är en yrkesgrupp som inte regleras i lag, dock har en 

normgivning för yrkesgruppen vuxit fram. SRF har sina yrkesetiska regler, som reglerar 

medlemmarnas arbete (SRFkonsult c, 090102) och FAR SRS har gett ut REKO, standard för 

redovisningskonsulter, som deras medlemmar arbetar utifrån (FAR SRSc, 090109). För 

närvarande samarbetar organisationerna för att ta fram en gemensam standard för 

auktoriserade redovisningskonsulter (SRFkonsult d, 090109).    
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Med en revisor menas, enligt den svenska Revisorslagen, en godkänd eller en auktoriserad 

revisor (Revisorslagen, 2§). Revisorns uppgift i Sverige är att revidera, det vill säga granska, 

företagets årsredovisning, bokföring och företagsledningens förvaltning (Revisorslagen, 5§). 

Den första januari år 2008 fanns det totalt 4 108 revisorer i Sverige. Den svenska 

revisionsmarknaden domineras idag av ett fåtal större revisionsbyråer. (Avskaffande av 

revisionsplikten för små företag, 2008) Utöver revision erbjuder byråerna olika tjänster som 

exempelvis rådgivning inom investering, företagsanalys, finansiell analys etcetera 

(Svanström, 2008). Revisorn får dock inte genom att tillhandahålla tjänster utöver revision 

äventyra sin opartiskhet och självständighet (Revisorslagen). 

 

Revisorns opartiskhet och självständighet är bland annat reglerat i aktiebolagslagen och 

revisorslagen (Revisorers skadeståndsansvar, 2008). Det svenska regelverket vad avser 

revisorns opartiskhet och självständighet är strängare än vad som gäller internationellt 

(Revisionsutskott m.m., 2007), och anses kräva mer administration av revisorerna än vad som 

krävs i många andra länder (Avskaffande av revisionsplikten för små företag, 2008).  

 

I aktiebolagslagen 17-18§§, beskrivs vilka förhållande till företaget som revisorn måste 

undvika för att inte befinna sig i en jävsituation. Revisorn får till exempel inte äga aktier i 

bolaget, vara styrelseledamot eller på annat sätt arbeta i bolaget eller stå någon i ledningen 

nära. Inte heller får revisorn sköta eller hjälpa till med företagets bokföring eller 

medelsförvaltning eller på något sätt ha kontroll över det. Revisorn får dessutom inte vara 

verksam i samma företag som någon som sköter eller hjälper klienten med grundbokföring, 

medelsförvaltning eller som har kontroll över det. Revisorn får inte heller, vid revision, anlita 

någon som inte anses oberoende enligt samma regler som gäller för revisorn. 

(Aktiebolagslagen) 

 

I revisorslagen 20-25§§ finns föreskrifter om revisors opartiskhet och självständighet och att 

revisorsverksamheten ska vara organiserad på ett sådant sätt att revisorns opartiskhet, 

självständighet eller objektivitet säkerställs. Revisorn ska, enligt den så kallade 

analysmodellen i 21§, för varje revisionsuppdrag pröva om det finns förhållanden som kan 

störa revisorns opartiskhet och självständighet och om så är fallet ska revisorn tacka nej till 

eller avsäga sig uppdraget. (Revisorslagen) Även de befintliga uppdragen ska kontinuerligt 

omprövas enligt analysmodellen, för att påvisa revisorns opartiskhet och självständighet 

(Revisorsnämndens uttalande, 2003).  
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3.2.2 Förslag till redovisningsförenklingar 

En del av den administrativa bördan för företag är hänförbar till nuvarande 

redovisningsregler, därför föreslås nu förändringar i dessa. ”Utredningen om enklare 

redovisning” (2008) föreslår att redovisningslagstiftningen bör vara densamma på alla 

kategorier av bolag, oavsett juridisk form, och att vi i Sverige bör förenkla vår 

redovisningslagstiftning så att den inte är mer krävande än vad EU:s fjärde och sjunde 

bolagsdirektiv anger.  Syftet med dessa förslag är att man ska öka jämförbarheten och 

möjligheten för de svenska bolagen att konkurrera på samma nivå som de övriga företagen 

inom EU. (Utredningen om enklare redovisning, 2008) 

 

Redovisningsförenklingarna är framförallt inriktade på att underlätta för små företag. Detta på 

grund av att stora företag anses kunna bära administrativa bördor bättre än vad små företag 

kan. Dessutom har stora företag fler yttre intressenter som kräver detaljerade och 

informationsrika rapporter om företagets finansiella ställning. (Utredningen om enklare 

redovisning, 2008) Vi presenterar här några av de föreslagna förenklingarna i 

Årsredovisningslagen som ”Utredningen om enklare redovisning” (2008) har föreslagit. 

Exemplen nedan är valda utifrån att liknande förenklingar har genomförts i Danmark och för 

att kunna göra en jämförelse mellan länderna har vi använt motsvarande exempel. 

 

Tabell 2. Exempel på föreslagna redovisningsförenklingar i Sverige  

• Små företag får slopa förvaltningsberättelse 

• Små företag kan upprätta förkortad resultaträkning 

• Små företag får upprätta förkortad balansräkning 

• Krav på att aktivera indirekta kostnader slopas 

• Små företag kan upprätta en begränsad anläggningsnot  

• Små företag är undantagna kravet på specifikation av ersättning till ledningen, 

styrelse och VD 
Källa: Utredningen om enklare redovisning, 2008 

 

Små företag får lov att utesluta förvaltningsberättelsen ur årsredovisningen om det inte har 

skett viktiga förändringar i bolaget under året. Företaget ska, om inte förvaltningsberättelse 

upprättas, ange en del uppgifter i not för att läsaren ska få en korrekt bild av företaget och 

dess framtida utveckling. (Utredningen om enklare redovisning, 2008) 
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Av konkurrensskäl har små företag rätt att upprätta en förkortad resultaträkning där 

bruttoresultatet endast framgår på en rad. Detta till skillnad från en fullständig resultaträkning 

där bruttoresultatet ska redovisas uppdelat på, bland annat, nettoomsättning och kostnad för 

sålda varor. (Utredningen om enklare redovisning, 2008) 

 

Ett litet företag i Sverige kan upprätta en förkortad balansräkning. Det innebär att poster som 

är markerade med en arabisk siffra kan sammantas och redovisas som en post. Bolaget måste 

dock redovisa alla de poster som anges i uppställningsschemat i Årsredovisningslagen som 

föregås av en bokstav eller romersk siffra. (Utredningen om enklare redovisning, 2008) 

 

Tidigare har det funnits krav på att företag ska aktivera indirekta kostnader som uppstår på 

egentillverkade tillgångar. Detta är nu föreslaget att avskaffas för samtliga bolag, däremot får 

företagen aktivera dessa kostnader om de så önskar. (Utredningen om enklare redovisning, 

2008) 

 

Små företag behöver inte längre ange en fullständig anläggningsnot i årsredovisningen. En 

begränsad variant av denna anser utredningen är tillräcklig för små bolag. Det innebär bland 

annat att de inte behöver ange ackumulerade av-, ned- och uppskrivningar i sin 

anläggningsnot. (Utredningen om enklare redovisning, 2008) 

 

Utredningen föreslår vidare att små företag ska undantas från kravet att redovisa ledningens, 

styrelsen och VD:ns löner och övriga ersättningar i specificerad form. En summarisk uppgift 

om dessa ersättningar anser utredningen är tillräckligt att ta upp i årsredovisningen för små 

bolag. (Utredningen om enklare redovisning, 2008) 

 

I Sverige får juridiska personer redovisa samtliga leasingavtal som operationella (Marton et 

al, 2008). Detta har varit tillåtet i Sverige under ett flertal år och tas här endast upp för att 

kunna göra en jämförelse med Danmark.  

 

De föreslagna förenklingarna, inom redovisning, rekommenderas av utredningen att träda 

ikraft den första juli år 2009. Om redovisningen förenklas i Sverige, enligt det förslag som har 

lagts fram i ”Utredningen om enklare redovisning” (2008), kan det leda till att färre företag 

känner ett behov av att ta hjälp av en redovisningskonsult, framförallt för bokföringstjänster, 
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vilket kan leda till en intäktsreducering för denna yrkesgrupp. (Utredningen om enklare 

redovisning, 2008)  

3.2.3 Förslag till avskaffande av revisionsplikten för små företag 

Idag är det enbart Sverige och Malta utav de gamla EU länderna som har kvar 

revisionsplikten för små företag, trots att detta inte är en skyldighet enligt de befintliga EU-

direktiven (Avskaffande av revisionsplikten för små företag, 2008). I Sverige gäller idag 

revisionsplikt för samtliga bolag som är skyldiga, enligt Bokföringslagen 6 kap 1§, att avsluta 

bokföringen med en årsredovisning.  

 

Totalt sett står den lagstadgade revisionen i Sverige för en omsättning på 8,7 miljarder 

svenska kronor. Ett avskaffande av revisionsplikten beräknas innebära att denna marknad 

kommer att reduceras med 70 procent, det vill säga en reducering med cirka sex miljarder 

svenska kronor om alla som omfattas av slopandet av revisionsplikten väljer bort revision. I 

”Avskaffande av revisionsplikten för små företag” (2008), föreslås att det i Sverige enbart ska 

gälla revisionsplikt för de stora aktiebolagen. Detta innebär att drygt tre procent av samtliga 

aktiebolag kommer, enligt lag, att vara skyldiga att revideras. Dock förväntas inte alla företag 

att välja bort revision, vilket gör att omsättningen på revisionsmarknaden inte bör minska med 

så mycket som 70 procent. Dessutom kan revisionsbyråerna fortfarande erbjuda andra tjänster 

som till exempel rådgivning och diverse redovisningstjänster för att kompensera för 

intäktsbortfall i revisionssektorn. Utredningen bedömer att det är de minsta företagen, med en 

omsättning som understiger tre miljoner svenska kronor, samt de vilande bolagen som först 

kommer att avsäga sig revision. Större företag med en vidare ägarkrets tros vara mer benägna 

att välja frivillig revision. (Avskaffande av revisionsplikten för små företag, 2008) 

 

Om revisionsplikten avskaffas i Sverige kommer det initialt att medföra ett överskott på 

revisorer, vilket skulle kunna leda till att priserna för revision pressas neråt tills utbudet och 

efterfrågan på revisorer kommer i balans igen. (Avskaffande av revisionsplikten för små 

företag, 2008) Vidare förväntas upphävandet av revisionsplikten att leda till störst 

förändringar för de små revisionsbyråerna. En polarisering av branschen ses som möjlig då 

det är många företag som omfattas av att revisionsplikten tas bort i Sverige. Detta skulle 

kunna resultera i att revisionsuppdragen hamnar hos de större byråerna och att de små 

revisionsfirmorna således måste arbeta med andra uppgifter, som till exempel 

redovisningskonsultation, för att överleva. (Svanström, 2008) Enligt ”Avskaffande av 
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revisionsplikten för små företag” (2008), kan en begynnande trend skönjas, där 

revisionsbyråer köper upp redovisningsbyråer för att öka samarbetet mellan revisorer och 

redovisningskonsulter och uppnå eventuella kostnadsfördelar. Detta beror, enligt samma 

utredning, på att konkurrensen om uppdrag inom redovisningskonsultation kommer att 

hårdna. 

 

Om revisionsplikten avskaffas i Sverige kommer redovisningskonsulter att uppleva ökad 

konkurrens genom att revisorerna, framför allt från de små revisionsbyråerna, kommer att 

inrikta sig på redovisningstjänster i en allt större utsträckning (Svanström, 2008). Vidare kan 

slopandet av revisionsplikten leda till att färre företag väljer att använda en revisor, vilket kan 

leda till en ökad efterfrågan på redovisningstjänster, som ett substitut för revision. På så vis 

kan det skapas en större marknad för redovisningstjänsterna och redovisningskonsulter kan 

således få fler uppdrag (SRFkonsult b, 081119).  

 

Att ta fram något som kan substituera revision har intresserat SRF och FAR SRS då de 

tillsammans har arbetat fram en bokslutsberättelse som en del av sin nya gemensamma 

standard för redovisningskonsulter. De poängterar att bokslutsberättelsen inte är en revision, 

men att den ändå kan fungera som en kvalitetssäkring av redovisningen då bokslutsberättelsen 

är ett intyg om att redovisningen upprättats enligt de normer som existerar på 

redovisningsmarknaden. Det ska enbart vara auktoriserade redovisningskonsulter som kan 

avge en bokslutsberättelse, vilket ytterligare bör förstärka de finansiella rapporternas 

trovärdighet i läsarens ögon. (SRFkonsult d, 090109) 

 

”Avskaffande av revisionsplikt för små företag” (2008) föreslår att Sverige ska ha en opt-in 

lösning då avskaffandet av revisionsplikten genomförs. Detta innebär att företag direkt vid 

avskaffandet blir av med revisionstvånget och att de aktivt måste välja till revision om de 

önskar att bli reviderade. (Precht, 2008) Några av de remissvar som har avgetts till 

utredningen avstyrker utredningens förslag om en opt-in lösning. Som exempel kan nämnas 

att Bolagsverket, FAR SRS, Revisorsnämnden, Skatteverket och SRF, alla förespråkar en opt-

out lösning vid slopandet av revisionsplikten för små företag (BV, FAR SRSd, RN, SV, 

SRFkonsult e, 090110). Då beslut ännu inte är fattat finns det fortfarande en möjlighet att en 

opt-out lösning väljs i Sverige. Avskaffandet av revisionsplikten ska enligt utredningens 

förslag börja gälla i Sverige från den första juli år 2010 (Avskaffande av revisionsplikten för 

små företag, 2008).  
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4 Empiri 

 

Nedan följer det material som vi har samlat in under våra empiriska undersökningar. Varje 
intervju presenteras enskilt och inleds med en kort presentation av respondenten. Därefter 
följer det som sades under själva intervjun.  
 

 

4.1 Danska respondenter 

I Danmark har vi valt att genomföra fem intervjuer. I den första intervjun som presenteras är 

intervjuobjektet EogS (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen). Denna intervju skiljer sig från de 

övriga genom att respondenterna inte arbetar som revisorer. Vi valde att genomföra en 

intervju med EogS eftersom vi ansåg att det skulle ge oss en mer generell bild över de 

regelförenklingar, inom redovisning och revision, som har skett i Danmark under de senaste 

åren samt vilka konsekvenser som har uppkommit till följd av dem. Våra övriga danska 

respondenter jobbar inom revisions- och redovisningsbranschen. Valet att intervjua revisorer 

är baserat på att det främst är de som arbetar med redovisningskonsultation i Danmark. Vi har 

vidare valt att intervjua två större och två mindre danska revisionsbyråer, för att på så vis 

kunna få en mer nyanserad bild över vad som har skett i Danmark sedan regelförenklingarna 

inom revision och redovisning infördes.  

4.1.1  Lykke  Jensen,  Chefskonsulent  och  Allan  Vestergaard,  Fuldmægtig, 

Erhvervs og Selskabsstyrelsen 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen arbetar under Økonomi- och Erhvervsministeriet i Danmark 

och har cirka 280 anställda. Deras främsta uppgift består i att sköta registrering av bolag i 

Danmark. EogS arbetar vidare med att ta fram lagar och regler kring årsredovisning, företag 

och revisorer samt med att ge råd till andra ministerier gällande regelförenkling och hur de 

kan minska den administrativa bördan för företag (EogS, 081219). Såväl Lykke Jensen som 

Allan Vestergaard arbetar på EogS i Köpenhamn, vilket också var platsen för intervjun. 

 

Efter vår intervju med respondenterna sände de oss statistik över hur mycket besparingar som 

regelförenklingarna, inom redovisning och revision, har medfört. Denna information är 

grundad på det danska skatteverkets uppgifter då EogS själva inte har mätt dessa uppgifter än. 

År 2009-2010 ska en utvärdering av revisionsplikten göras och då kommer statliga mätningar 

att genomföras. Om alla företag som har möjlighet att utnyttja regelförenklingarna använder 
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sig av dessa skulle det medföra en besparing på 846 miljoner danska kronor, varav 674 

miljoner är hänförbara till avskaffandet av revisionsplikten. Alla företag väljer inte att 

avskaffa revision och den reella besparingen för företagen, hänförbar till avskaffandet av 

revisionsplikten, är än så länge 55 miljoner danska kronor. Respondenterna informerar oss om 

att det tyvärr inte finns någon statistik över hur stora besparingar som har skett för de samlade 

regelförenklingarna, inom redovisning och revision, då det är svårare att mäta detta än vad det 

är att mäta antalet företag som har avsagt sig revision. 

 

Under intervjun berättar respondenterna att de tror att anledningen till att så få danska företag 

har avsagt sig revisionsplikten är för att revisorn i Danmark oftast sköter så många fler 

uppgifter åt företaget än bara revision. Detta gör att företag väljer att behålla hela det paket av 

tjänster, inklusive revision, som revisorn erbjuder. När beslutet att avskaffa revisionsplikten 

för små företag fattades räknade EogS och Folketing inte med att alla företag som var berörda 

skulle välja att avstå från revision, men båda respondenterna tror att fler företag efterhand 

kommer att välja bort revision.  

 

Vad gäller eventuella substitut till revision anser respondenterna att Review kan vara bra för 

de företag som har valt bort revision, för att på så vis få någon form av granskning av sina 

räkenskaper. Respondenterna informerar oss om att det i Årsregnskabsloven anges att företag 

antingen har eller inte har revision av sina räkenskaper, således är Review inte reglerat i lag. 

Review används inte heller, enligt respondenterna, särskilt mycket i praktiken, men 

respondenterna tror ändå att det är bättre med en Review än att inte ha någon granskning alls 

av räkenskaperna.  

 

Lykke Jensen och Allan Vestergaard poängterar vidare att det idag är företaget själv 

tillsammans med sin revisor som väljer vilka uppgifter, utöver de som är lagstadgade, som ska 

presenteras i företagets årsredovisning. Företag bör sträva efter att presentera en rättvisande 

bild av sin finansiella ställning och därmed ta upp de uppgifter som de anser vara av betydelse 

för att kunna uppnå detta. Respondenterna tar upp som exempel att små företag nu har 

möjlighet att redovisa all leasing som operationell, men att i vissa företag, till exempel de med 

många leasingkontrakt, skulle detta innebära att en rättvisande bild inte uppnås. För att uppnå 

en rättvisande bild måste företaget då redovisa sin leasing som finansiell. Respondenterna 

menar att deras främsta mål är att reducera den administrativa bördan för företagen, och göra 

lagar i enlighet med EU:s fjärde och sjunde bolagsdirektiv. Om företag och revisorer därefter 
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fortfarande vill ta fram de uppgifter som inte längre är lagstadgade är det helt och hållet upp 

till dem. 

 

Danmarks val av opt-out lösningen för avskaffandet av revisionsplikten har inneburit, enligt 

respondenterna, att företagen varje år måste ange att de väljer bort revision, om detta är fallet, 

i sin årsredovisning. Annars betraktas det inte som att de har frånsagt sig revisionen och 

därför måste de använda sig av en revisor. Beslutet att avskaffa revision måste således tas 

endast en gång, på årsstämman, men företaget måste sedan varje år komma ihåg att skriva in 

att de inte har revision i årsredovisningen för att beslutet ska förbli giltigt. Respondenterna 

menar att det är relativt vanligt att företagen glömmer bort detta och således ”tvingas” till 

revision. Respondenterna tror att en opt-in lösning för avskaffandet av revisionsplikten 

förmodligen inte skulle ha lett till att fler företag skulle ha avsagt sig revision.  

4.1.2 Ken Tellefsen, Statsautoriseret revisor, Ernst & Young 

Ernst & Young är en global konsultfirma som arbetar med att hjälpa företag, i 140 länder, 

med redovisning, revision och skattefrågor. Företaget bildades redan på 1800-talet och är idag 

en av världens största revisionsbyråer med totalt cirka 135 000 medarbetare. (Ernst & Young, 

081207) Företaget har framförallt stora företag som klienter. Ken Tellefsen arbetar på Ernst & 

Youngs kontor i Köpenhamn som statsautoriseret revisor. Ken Tellefsen är generalist och 

hans arbetsuppgifter omfattar revision, konsultation inom redovisning och 

verksamhetsetablering samt upprättande och granskning av skatt- och momsdeklarationer. Vi 

talade med Ken Tellefsen över telefon. 

 

Under intervjun berättar Ken Tellefsen att han inte anser att de regelförenklingar som har 

skett i Danmark har inneburit några faktiska förändringar för företagen. En av de få 

lättnaderna som respondenten anser vara av betydelse är att små företag inte längre behöver ta 

upp leasingkontrakt i sin balansräkning, utan de numera kan klassificera alla sina leasingavtal 

som operationella. Han tror dock inte att regelförenklingarna inom redovisning har lett till att 

företag använder mindre redovisningskonsultation då reglementet fortfarande är alltför 

komplicerat för att företaget själv, eller en bokföringsfirma, skulle kunna upprätta en 

årsredovisning. Han medger samtidigt att det har blivit något lättare för den som upprättar en 

årsredovisning, vilket skulle kunna innebära en viss reducering av arvode till denne och 

således en något lägre kostnad för företagen. 
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Respondenten förklarar att Ernst & Young oftast säljer ett paket av tjänster med 

redovisningskonsultation, skattedeklarationsupprättning samt revision. I detta paket utgör 

revision endast en liten del och många väljer därför att behålla sin revisor. Paketlösningar är 

det absolut vanligaste hos Ernst & Young och drygt 95 procent av alla uppdrag är 

konstruerade på detta vis. Respondenten anser inte att deras uppdrag har ändrat karaktär till att 

bli mer redovisningsinriktade efter det att revisionsplikten avskaffades. Vid diskussionen 

kring uppdragens karaktär påpekar respondenten att det paket av tjänster som erbjuds innebär 

att rådgivning, upprättandet av skattedeklaration och årsredovisning är tätt sammanbundna. 

Som exempel nämner han att han själv som revisor ofta kommer med råd, då han upprättar 

skattedeklarationen, om hur företaget kan reducera sin skatt inom lagens ramar. Vidare 

poängterar han att skatteverket verkar föredra reviderade årsredovisningar. 

 

Vid diskussionen kring substitut till revision förklarar respondenten att revision innebär att det 

som är reviderat med 95 procents sannolikhet är korrekt. Vidare berättar han att då en Review 

utförs finns en mellangrad av säkerhet där den som har utfört en Review går i god för att det 

som har blivit granskat, vilket är mindre än vid en revision, med stor sannolikhet är korrekt. 

Respondenten informerar vidare att idag accepterar inte danska banker enbart en Review för 

att ge ut ett lån eller checkkrediter, utan de kräver en fullständig revision.  

 

Vad gäller tillvägagångssättet vid avskaffandet av revisionsplikten anser respondenten att 

valet av en opt-out lösning för slopandet av revisionsplikten i Danmark har haft en stor 

påverkan på antalet företag som har avsagt sig revision. Han tror med största sannolikhet att 

fler företag skulle avskaffa revision om en opt-in lösning hade tillämpats istället. Vidare tror 

han att ett slopande av revisionsplikten för hela B-klassen kan innebära att Danmark går över 

till att tillämpa en opt-in lösning. Vid en opt-in lösning menar han att kraven på revisorn blir 

högre vad gäller att marknadsföra sig själv och sina tjänster till klienterna.  

4.1.3 Jörgen Blom, Statsautoriseret revisor, KPMG 

KPMG bildades år 1987 genom en fusion av de två revisions- och konsultfirmorna PMI och 

KMG (KPMGa, 081207). Idag ägnar sig KPMG fortfarande åt revisions- och 

rådgivningsverksamhet och är verksamma i 148 länder runt om i världen, vilket gör dem till 

ett av de största företagen i sin bransch (KPMGb, 081207). KPMG arbetar mest mot klienter 

som klassificeras som stora, men de har även en liten del små företag som klienter. Ansvaret 

för dessa klienter, i Köpenhamnsområdet, har oftast KMPG:s kontor i Glostrup, som har 
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specialiserat sig på SME:s. Jörgen Blom är statsautoriseret revisor och arbetar dessutom som 

redovisningsspecialist. Vi träffade honom på KPMG:s kontor i Köpenhamn. 

 

Vid intervjutillfället berättar respondenten att efter det att den liberala regeringen tillträdde, år 

2001, har det skett en rad förändringar inom redovisningen i syfte att skapa lättnader för 

företag. Han anser att dessa förenklingar har skapat sämre redovisning och gjort de finansiella 

rapporterna mindre användbara för brukarna. Vidare menar respondenten att de 

förenklingspaket som har trätt i kraft de senaste åren, däribland det som innehöll avskaffandet 

av revisionsplikten för små företag år 2006, endast har skapat mycket små besparingar för det 

enskilda företaget. I statistiken från staten ser det dock ut som om det har skett en stor 

besparing, men respondenten menar att detta beror på att små förändringar hos ett stort antal 

företag skapar en aggregerad summa som är betydande som helhet, men det är ingenting som 

det individuella företaget upplever som en besparing eller lättnad.  

 

Respondenten tror dessutom att regelförenklingarna inte har fått en sådan genomslagskraft 

som de kunde ha fått då många av uppgifterna som numera, enligt lag, är slopade fortfarande 

måste tas fram av andra skäl. Ett exempel är uppgifter om antal anställda, dessa uppgifter 

måste inte längre tas upp i årsredovisningen hos små företag enligt lag, men är dock 

nödvändiga för att bestämma vilken räkenskapsklass företaget ingår i. Detta behövs för se om 

företaget är klassificerat som litet och därmed undantaget uppgiftslämnandet av antal 

anställda. Vidare är Jörgen Bloms uppfattning att banker ofta vill ha de uppgifter som inte är 

reglerade i lag längre, vilket gör att det är smidigare för företagen att ha dem med i 

årsredovisningen än att plocka fram dem när de senare efterfrågas. Respondenten förklarar att 

generalklausulen i Årsregneskabsloven 11§, som anger att företag i sin årsredovisning bör 

presentera de uppgifter som behövs för att ge en rättvisande bild av företagets finansiella 

ställning, förmodligen gör att många företag fortfarande plockar fram de uppgifter som nu 

inte längre är nödvändiga, enligt lag. Som exempel nämner respondenten att små företag 

enligt de nya reglerna i Årsregneskabsloven kan välja att redovisa all leasing som operationell 

om de så önskar. Jörgen Blom tydliggör samtidigt att om ett företag har ett stort antal 

leasingkontrakt som skulle ha klassificerats som finansiella om företaget hade varit ett stort 

företag, bör dessa redovisas som finansiella leasingkontrakt för att ge en rättvisande bild av 

företagets finansiella ställning. Enligt respondenten är det ofta svårt att veta när uppgifterna är 

nödvändiga för att skapa en rättvisande bild och därför väljer många revisorer att ta med dem 
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i årsredovisningen. Detta eftersom de faktiskt har ett ansvar för att de rapporter som de har 

granskat ska ge en rättvisande bild av företaget.  

 

Efter de förenklingar som har skett på revisions- och redovisningsmarknaden i Danmark tror 

Jörgen Blom att det sammantaget kommer att leda till att revisorer på sikt kommer att erbjuda 

mer rådgivning inom redovisning och färre renodlade revisionstjänster. Detta ställer, enligt 

respondenten, nya krav på revisorernas marknadsföringstaktik då de måste sälja sina uppdrag 

till klienterna på ett helt annat sätt än när kunderna var tvingade till att ha en revisor i bolaget. 

Jörgen Blom menar att det i Danmark finns en del redovisningsbyråer som kan upprätta 

årsredovisningar och dessa kan således tänkas vara konkurrenter till revisionsfirmor.  

 

Som ett eventuellt substitut till revision ser Jörgen Blom att Review kan vara ett bra 

alternativ. Han tror att det kan komma att användas oftare och kanske till och med att det 

införs en Reviewplikt, för dem som kan välja bort revision. Respondenten förmodar att det i 

så fall kommer att leda till att det utvecklas standarders och normer kring hur en Review ska 

utföras. När detta händer tror respondenten att KPMG, som är en av de största 

revisionsbyråerna, har något att erbjuda de mindre företagen då en Review är billigare än vad 

en revision är. Jörgen Blom informerar oss om att de stora byråerna har hårda interna regler, 

standarders och tillvägagångssätt i sitt arbete och oavsett om de gör en revision för små eller 

stora företag så följer de samma procedurer. I de mindre byråerna är däremot inte alltid 

skillnaden mellan Review och revision så stor. Detta menar respondenten gör att de små 

byråerna kan erbjuda sina klienter lägre priser. Om Review däremot skulle bli ett välkänt och 

etablerat sätt att granska räkenskaper tror Jörgen Blom att KPMG, och de andra stora 

byråerna, bättre skulle kunna konkurrera med de små byråerna. Han tror dock att banker kan 

kräva ytterligare upplysningar utöver en Review då företaget ansöker om lån eller krediter. 

Samtidigt påpekar respondenten att detta kan komma att ändras om Review blir mer känt och 

standardiserat och bankerna blir mer medvetna om vad en Review faktiskt innebär. 

Respondenten är mycket noga med att poängtera att ”revision är revision”, det är en bestämd 

produkt och det är därför av största vikt att det klart förmedlas att en Review inte är en 

revision samt vilka skillnader som finns mellan de två granskningssätten. 

 

Om en opt-in lösning hade valts vid avskaffandet av revisionsplikten i Danmark tror Jörgen 

Blom att fler företag hade valt att avsäga sig revision, direkt vid lagändringen. Att så få hittills 

har frånsagt sig revision anser respondenten till stor del beror på den tröghet som opt-out 
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lösningen medför. Respondenten menar att det blir en tidsaspekt att ta hänsyn till då företagen 

måste invänta årsstämman för att kunna fatta beslut om de ska använda sig av revision eller 

inte.  

4.1.4 Jan Björn Laursen, Registreret revisor, NymarkLaursen A/S 

NymarkLaursen A/S drivs av Kent Nymark Christenson och Jan Björn Laursen, som båda är 

registrerede revisorer med lång erfarenhet i branschen. Företaget har 16 anställda och erbjuder 

sina klienter tjänster inom främst redovisnings, revisions, och skatt. NymarkLaursen A/S har 

cirka 550 klienter varav 240 av dem klassificeras som små. Vi träffade Jan Laursen för en 

intervju på deras kontor i centrala Köpenhamn. 

 

Vid vår intervju med Jan Laursen upplyser han oss om att de redovisningsförenklingar som 

kom i samband med avskaffandet av revisionsplikten för små företag har inneburit en mycket 

liten lättnad i revisorers arbete. Vidare berättar han att regelförenklingarna absolut inte har 

medfört att företagen själva eller bokföringsbyråer kan upprätta årsbokslut/årsredovisning, 

utan att det fortfarande krävs en revisor för att göra detta. Respondenten poängterar att det i 

Danmark enbart är revisorer som besitter sådana kunskaper och kompetenser som behövs för 

att upprätta finansiella rapporter, då regelverk och lagar ständigt uppdateras och att det kan 

vara svårt att förstå regelverken för dem som inte arbetar med redovisning och revision 

dagligen.  

 

Vidare förklarar respondenten att revisorn i första hand är väldigt viktig för företaget vad 

gäller rådgivning, räkenskapsuppställande och analys. Enligt respondenten är själva 

revisionen enbart en del av allt det som revisorn gör för företaget, varför de flesta väljer att 

behålla även den biten. Samtliga Jan Laursens klienter har valt att behålla revision av sina 

räkenskaper. I andra hand menar respondenten att revision behövs för att företagen ska bli 

ansedda som trovärdiga av dess yttre intressenter. Jan Laursen menar att om ett företags 

räkenskaper inte har undergått en revision anses det inte som ett tillförlitligt företag av till 

exempel banker och leverantörer. Då bankfinansiering, enligt respondenten, är relativt vanligt 

bland små företag i Danmark är det viktigt för företagen att banker uppfattar dem som 

pålitliga och stabila, vilket de utan revision har svårt att påvisa att de är. Respondenten 

poängterar även att han tror att de företag som inte reviderar sin årsredovisning oftare blir 

kontrollerade av skatteverket än vad företag som har revision blir.  
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Vid diskussionen kring möjliga substitut till revision informerar respondenten oss om att han 

använder ungefär samma arbetsprocess vid såväl en Review som en revision. Vidare säger 

han att för att uppfylla kvalitetskontrollen av revisorer väljer han att göra revision, och inte 

Review, för att säkerställa att granskningen av räkenskaperna är korrekt. Dessutom, menar Jan 

Laursen, att banker inte ser Review som ett gott alternativ till revision. Dessa två faktorer 

leder, enligt respondenten, till att Review finns men används i mycket begränsad utsträckning. 

 

Vad gäller den strategi som användes vid avskaffandet av revisionsplikten anser respondenten 

att Danmarks val att använda sig utav en opt-out lösning istället för en opt-in lösning inte har 

påverkat det faktum att så få företag har valt att avstå från revision.  

4.1.5  Poul  Mahrt,  Statsautoriseret  revisor,  Revico  och  Elisabeth  Jensen, 

administratör och bokförare, Elisabeth Jensen Administration & Bogföring  

Vi träffade Elisabeth Jensen, som arbetar med bokföring, och Poul Mahrt, som är 

statsautoriseret revisor, på deras intill varandra liggande kontor. Elisabeth Jensens verksamhet 

inriktar sig på att hjälpa företag med deras pappersarbete och den löpande bokföringen samt 

en del enklare redovisningsfrågor. När det är dags för hennes klienters 

årsbokslut/årsredovisning och revision tar hon hjälp av Poul Mahrt. Firmorna har således ett 

utbyte av klienter och hjälper varandra. Båda firmorna är relativt små och alla deras klienter 

är klassificerade som små företag. Vi fick besöka respondenterna på deras kontor i 

Fredriksberg, Köpenhamn. 

 

Under vår intervju berättar Poul Mahrt att de regelförenklingar, inom redovisning och 

revision, som har genomförts i Danmark har medfört ett något enklare arbete för revisorer då 

reglerna har blivit tydligare. Han poängterar dock att regelförenklingarna inte har inneburit att 

företag själva kan sköta upprättandet av årsredovisningar och liknande, då det fortfarande är 

alldeles för komplicerat för dem och även för enklare bokföringsfirmor. Elisabeth Jensen 

håller med Poul Mahrt och berättar att hon inte har upplevt någon förändring av sina 

arbetsuppgifter sedan regelförenklingarna trädde i kraft. Hon menar att hon fortfarande utför 

samma typ av uppgifter åt sina klienter. Vidare förklarar Elisabeth Jensen att hon idag inte 

skulle kunna göra en årsredovisning själv utan en revisors hjälp bara för att reglerna har blivit 

tydligare.  
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Poul Mahrt anger några anledningar till varför han tror att det inte skett någon skillnad i hans 

antal klienter som använder revision. Den första är att revision är en liten del i det paket av 

tjänster, där till exempel rådgivning och uppställande av årsredovisningar brukar ingå, som 

han anlitas för att göra. Det andra skälet är att företag som inte använder revision anses ha 

usla räkenskaper och får därmed svårt att få exempelvis banklån och leverantörskrediter. Han 

tror även att skatteverket har en viss inverkan på att revisionen behålls då de förmodligen 

granskar de företag som har valt bort revision oftare och hårdare än de företag som använder 

sig av revision. Sammantaget anser Poul Mahrt att hans klienter finner att nyttan med att ha 

revision är högre än vad kostnaden för denna är.  

 

Som substitut för revision anser Poul Mahrt att Review för ett litet företag är ungefär 

detsamma som en revision, varpå han säger att han alltid gör en revision av sina klienters 

räkenskaper. Vidare menar han på att Review till största delen endast existerar i teorin och 

används i praktiken väldigt sällan. 

 

Vid diskussionen kring vilken strategi som bör användas vid slopandet av revisionsplikten 

anser Poul Mahrt att det inte har någon större betydelsen vilken strategi som väljs. 

Bankkontakter samt paketlösningen är anledningarna till varför Poul Mahrt inte tror att en 

opt-in lösning hade gett ett annorlunda resultat än det Danmark upplever nu med opt-out 

lösningen.  

4.2 Svenska respondenter 

Även i Sverige har vi valt att genomföra fem intervjuer. Den första svenska respondenten som 

presenteras nedan arbetar som vice ordförande i SRS:s förbundsstyrelse och har även suttit 

med som expert i ”Avskaffandet av revisionsplikten i små företag” (2008). Den andra svenska 

respondenten som presenteras nedan är ansvarig för småföretagsfrågor på FAR SRS. Dessa 

två respondenter anser vi kunna ge oss en mer generell bild om hur marknaden för 

redovisningskonsulter kan komma att förändras om de föreslagna regelförenklingarna 

genomförs. Ytterligare ett skäl till att vi valde att intervjua Bengt Skough är för att han har en 

hel del kunskap kring regelförenklingarna inom redovisning och revision i Danmark och har 

bland annat författat ett par artiklar kring detta i tidskriften Balans (Skough, 2007a, Skough, 

2007b). På så sätt kan han bidra med information om såväl Sverige som Danmark. Våra 

övriga svenska respondenter består av personer som jobbar inom redovisnings- och 

revisionsbranschen, varav en av dem arbetar på en stor revisionsbyrå och de andra två på små 
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företag som tillhandahåller redovisningskonsultation. På så vis försöker vi även på den 

svenska marknaden uppnå en nyanserad bild av det möjliga utfallet.  

4.2.1  Fredrik  Dahlberg,  Auktoriserad  redovisningskonsult  samt  vice 

ordförande i SRF:s förbundsstyrelse 

SRF är Sveriges Redovisningskonsulters Förbund och har idag 4500 medlemmar runt om i 

landet. För att få vara medlem i SRF krävs en auktorisation som utfärdas av SRF efter att en 

utbildning har genomgåtts (SRFkonsult c, 090102). SRF är bland annat med i den nordiska 

samarbetsorganisationen för redovisningskonsulter, Nordic Accountant Federation, som 

arbetar med att tillhandahålla information om redovisningskonsultationsbranschen i Sverige, 

Norge och Finland (NAF, 090102). Fredrik Dahlberg arbetar inom SRF som vice ordförande i 

förbundsstyrelsen samt som ledamot i servicebyråns styrelse. Han har även suttit med som 

expert i Utredningen om revisorer och revision (Avskaffandet av revisionsplikten för små 

företag). Vi genomförde vår intervju med Fredrik Dahlberg via telefon. 

 

Under intervjun berättar respondenten att hur redovisningsbranschen ser ut idag och hur den 

såg ut för 20 år sedan är ”skrämmande lika”. Han tror dock att de föreslagna förenklingarna 

inom redovisning och revision kommer att medföra lättnader för företagen de kommande åren 

och att förändringar i branschen kommer att ske i en snabbare takt nu än vad det har gjort de 

senaste 20 åren. Förändringarna har två orsaker, enligt Fredrik Dahlberg. Dels har teknikens 

utveckling en roll att spela då nya tekniska system för redovisning har och kommer att 

introduceras. Dels förklarar han att statens förenklingsagenda för företag sätter en viss press 

på revisions- och redovisningsbranschen att skapa lättare revisions- och 

redovisningsprocedurer.   

 

Enligt Fredrik Dahlberg finns det ett glapp mellan efterfrågan och utbudet på olika typer av 

redovisningstjänster. Respondenten fortsätter att berätta att en undersökning som 

genomfördes år 1998 med uppföljning år 2004 visar att det finns en skevhet mellan de som 

tillhandahåller rådgivning och andra redovisningstjänster och de som efterfrågar dem. Detta 

utfall gällde för båda tidpunkterna då undersökningen genomfördes, vilket stöder 

respondentens utsaga om att redovisningsbranschen inte har förändrats i speciellt stor 

utsträckning.  
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Det finns en stor efterfrågan på mer avancerade redovisningstjänster, medan efterfrågan på 

enklare bokföringstjänster är mindre. Utbudet och marknadsföringen från redovisningsbyråer 

är däremot det motsatta med stort fokus på enklare bokföringstjänster. Här ser Fredrik 

Dahlberg en möjlighet för revisorer, efter att revisionsplikten avskaffas i Sverige, att börja 

arbeta med redovisningskonsultation av mer avancerad art. Fredrik Dahlberg menar dock att 

revisorer, speciellt de som inte har sysslat med konsultation utan enbart inriktat sig på ren 

revision, kan ha svårt att ställa om till de nya marknadsförhållanden som kommer att råda. 

Han tror vidare att det ”måste” bli så att revisorer går över till att arbeta med mer konsultation 

och rådgivning om de ska klara sig på marknaden. Respondenten förklarar att det idag finns 

en oro bland revisorer över att det inte kommer att finnas tillräckligt med arbete för dem i 

framtiden. Denna oro finns dock inte i samma utsträckning hos redovisningskonsulter, enligt 

respondenten.  

 

Att jämföra avskaffandet av revisionsplikten för små företag i Sverige och i Danmark anser 

Fredrik Dahlberg vara en svår uppgift då revisorns arbetsuppgifter och position i Danmark är 

en helt annan än den i Sverige, framförallt på grund av skillnader i regler gällande revisorns 

oberoende. Respondenten informerar oss om att i Danmark arbetar revisorerna även som 

redovisningskonsulter då de får utföra betydligt fler tjänster till samma klient än vad en 

revisor får i Sverige. Enligt respondenten skapar detta en starkare ställning för revisorerna i 

Danmark. Fredrik Dahlberg berättar vidare att små företag i Sverige, som anlitar en 

redovisningskonsult, inte behöver ha en direkt kontakt med sin revisor utan att kontakten kan 

ske genom redovisningskonsulten. Detta bidrar ytterligare till att revisorn inte får samma 

starka ställning i Sverige som i Danmark.  

 

Initialt tror Fredrik Dahlberg, och den statliga utredningen ”Avskaffandet av revisionsplikten 

för små företag”, att cirka 60-70 procent kommer att välja att behålla sin revisor men att fler 

kommer att avsäga sig revision efter en tid. Respondenten hoppas att avskaffandet av 

revisionsplikten leder till en mer efterfrågestyrd marknad för revision istället för en lagstyrd.  

 

Ett gott substitut till revision anser respondenten vara en bokslutsberättelse som i vissa falla 

kan kompletteras med revision på utvalda balansposter. En bokslutsberättelse är en typ av 

intyg på att årsbokslutet, alternativt årsredovisningen, har upprättats enligt Svensk standard 

för redovisningskonsulter. Intressenter har, enligt Fredrik Dahlberg, uttryckt att revision är 

önskvärt på ett antal osäkra poster, såsom exempelvis värdering av pågående arbete kan vara, 
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men att en bokslutsberättelse i övrigt är tillräckligt för att de ska kunna göra sina bedömningar 

av företaget. Det viktiga, påpekar respondenten, är att den som upprättar bokslutsberättelsen 

är en kompetent och trovärdig person, en auktoriserad redovisningskonsult. För att skapa 

trovärdighet och säkerställa kompetensen hos redovisningskonsulter har SRF, sedan år 2004, 

arbetat med att auktorisera sina medlemmar. Även FAR SRS auktoriserar numera 

redovisningskonsulter och sedan år 2008 pågår ett samarbete mellan FAR SRS och SRF i 

syfte att uppnå en gemensam standard för auktorisation av redovisningskonsulter. Fredrik 

Dahlberg anser att genom att en bokslutsberättelse utfärdas av en auktoriserad 

redovisningskonsult uppnås en större trovärdighet för denna och den kan på så vis, med 

eventuella revisionstillägg, fungera som ett bra substitut till en revision.  

 

Vilket tillvägagångssätt som ska användas vid avskaffandet av revisionsplikten för små 

företag har diskuterats i den statliga utredning, Avskaffandet av revisionsplikten för små 

företag, som respondenten suttit med i. Utredningen föreslår att företagen automatisk vid 

lagens ikraftträdande ska vara befriade från revisionsplikt. Vill företaget senare använda sig 

av revision får de välja till en revisor och registrera det på bolagsverket. Enligt Fredrik 

Dahlberg skapar det en del praktiska problem för bolagsverket. Respondenten förklarar att det 

skulle kunna innebära att ett bolag inte har en registrerad revisor fastän de egentligen 

använder sig av denne, då bolagen inte hunnit registrera att bolaget ”omvalt” sin revisor. 

Dessa problem är bidragande till att SRF, vilka Fredrik Dahlberg representerar, förespråkar att 

företagen själva får välja bort revision. På kort sikt tror respondenten att om företagen blir av 

med revisionsplikten utan att behöva agera självmant kommer fler avstå från revision, men på 

lång sikt kommer det inte att spela någon större roll om man aktivt måste avsäga sig 

revisionen eller välja till den. 

4.2.2 Bengt Skough, Godkänd revisor och ansvarig för SME/SMP frågor, FAR 

SRS 

FAR SRS är en branschorganisation för revision och redovisning som bildades år 2006 när 

FAR, Föreningen Auktoriserade Revisorer, gick samman med SRS, Svenska 

Revisorssamfundet. Denna branschorganisation arbetar både på ett nationellt och ett 

internationellt plan med bland annat medlemskap i IFAC (International Federation of 

Accountants), EFAA (The European Federation of Accountants and Auditors for SME:s), och 

NRF (Nordiska Revisorsförbundet). (FAR SRSa, 081207) Vi har pratat med Bengt Skough på 
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FAR SRS som är ansvarig för småföretagsfrågor samt utveckling av FAR SRS:s lokala 

verksamheter runt om i landet (FAR SRSb, 081207). Intervjun genomfördes över telefon. 

 

Under vår telefonintervju med Bengt Skough berättar han att förenklingarna inom 

redovisning, så som beskrivet i ”Utredningen om enklare redovisning” (2008), framförallt 

kommer att skapa tydligare normer kring hur en årsredovisning ska upprättas och vad den bör 

innehålla. Han menar att det inte kommer att leda till direkta förenklingar för de enskilda 

bolagen, utan att det istället enbart kommer att underlätta en del för revisorer och 

redovisningskonsulter. Enligt respondenten kommer således inte företaget själv, eller företag 

som endast utför enklare redovisningstjänster, att kunna ersätta revisorn eller 

redovisningskonsulten. Samma kunnande om redovisningens grundläggande regler samt en 

uppdaterad kunskap om vilka regler och lagar som gäller är fortfarande nödvändigt att ha för 

att kunna upprätta en årsredovisning. Respondenten menar att en viss tidsbesparing kan 

åstadkommas genom att förenkla och förtydliga regler kring årsredovisningens upprättande, 

men att denna tidsbesparing endast är marginell.  

 

Vidare klargör respondenten att det inte finns någon redovisningsbransch i Danmark på 

samma sätt som det finns i Sverige. Enligt Bengt Skough har man i Danmark endast revisorer 

och personer som arbetar med enklare bokföringstjänster. Respondenten förklarar att 

revisorerna i Danmark till stor del ägnar sig åt redovisningskonsultation och cirka 80-90 

procent av alla deras uppdrag är så kallade kombiuppdrag, som bland annat kan innebära 

rådgivning, upprättande av årsredovisning samt revision. Respondenten påpekar att detta inte 

är möjligt i Sverige på grund av strängare regler kring revisorns oberoende, vilket har lett till 

att Sverige har skapat en marknad för renodlad redovisningskonsultation, skilt från revisionen. 

Dessa regler kom, enligt Bengt Skough, till vid implementeringen av EU:s fjärde 

bolagsdirektiv, där Sverige gjorde en striktare tolkning av reglementet än vad Danmark 

gjorde. Vidare påtalar respondenten att revisorn i Danmark har en starkare ställning än vad 

den svenska revisorn har på grund av att de får utföra fler uppdrag åt samma företag. 

 

Bengt Skough förklarar med hjälp av ”Figur 1. Ökad konkurrens på marknaden för 

redovisningskonsultation” hur han tror att revisions- och redovisningsbranschen kommer att 

påverkas av de regelförenklingsförslag som idag finns inom redovisning och revision i 

Sverige. I hans figur representerar de två sammansatta cirklarna revisionsbranschen respektive 

redovisningsbranschen. Det område som revisions- och redovisningsbranschen idag har 
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gemensamt är rådgivning, vilket motsvaras av det område som de två cirklarna delar. 

Respondenten menar att detta område kommer att växa och att revisorer, efter ett avskaffande 

av revisionsplikten, kommer att ägna sig mer åt redovisningskonsultation i Sverige. Detta 

visas i figuren nedan genom att de två cirklarna övergår till en ny sammansättning där det 

gemensamma partiet nu är större.  

 

 
Vidare tar respondenten upp att ett avskaffande av revisionsplikten inte kommer att innebära 

att revisorer i Sverige kommer att börja ägna sig åt enklare typer av redovisningstjänster. 

Istället är det troligt att de kommer att börja arbeta mer med konsultation åt företag. Bengt 

Skough menar även att det blir viktigt för dem som idag arbetar som redovisningskonsulter 

och revisorer att skapa ett förtroende hos sina klienter för att i framtiden kunna sälja sina 

tjänster då konkurrensen om konsultuppdragen hårdnar. 

 

Vad gäller substitut till revision anser Bengt Skough att Review inte är ett fullgott alternativ 

idag. Enligt respondenten finns Review i Danmark, men används där i mycket begränsad 

utsträckning. Respondenten berättar vidare att Review endast finns som ett teoretiskt begrepp 

i Sverige och att det idag inte är känt bland svenska företag att Review ens existerar. 

 

Avskaffas revisionsplikten för små företag, i Sverige, kommer enligt Bengt Skough med all 

sannolikhet en opt-out lösning att väljas, trots att ”Avskaffande av revisionsplikten för små 

företag” (2008) förespråkar en opt-in lösning vid slopandet av revisionsplikten. Respondenten 

anser att opt-out kan skapa en viss tröghet vid avskaffandet av revisionsplikten, vilket gör att 

det tar tid för företag att anpassa sig till den nya lagstiftningen. Detta anser han vara positivt 

då det ger redovisnings- och revisionsbranschen tid att ställa om till de nya 

marknadsförhållandena som kommer att råda. Bengt Skough förklarar att trots denna risk för 
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Figur 1. Ökad konkurrens på marknaden för redovisningskonsultation 

Källa: Konstruerad på fri hand efter samtal med Skough, 081208 
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tröghet är det opt-out lösningen som alla de länder som har avskaffat revisionsplikten har 

använt sig av. Respondenten berättar vidare att i Storbritannien slopades revisionsplikten för 

mindre bolag redan år 1994, men det är först idag som cirka 80 procent av de berörda bolagen 

har valt att avskaffa revision.  

 

Bengt Skough tror inte att ett stegvis avskaffande av revisionsplikten gör att det antal företag 

som väljer bort revision påverkas. Han menar att det är de allra minsta bolagen som först 

avskaffar revisionen och de ryms inom de gränsvärden som Danmark har använt som ett 

första steg vid slopandet av revisionsplikten. Dessutom menar respondenten att ju större 

företaget är desto större anledning finns det att behålla revisorn för att granska 

årsredovisningen då de har fler yttre intressenter.  

4.2.3 PerArne Pettersson, Auktoriserad revisor, Deloitte 

Deloitte är ett av de ledande revisions- och konsultföretagen i världen. Företaget finns i mer 

än 140 länder och har 165 000 medarbetare. I Sverige har Deloitte omkring 1 100 

medarbetare och levererar tjänster till stora internationella företag, mindre och medelstora 

företag samt offentlig verksamhet. De tillhandahåller tjänster inom revision, riskhantering och 

rådgivning kring finansiella och skatterelaterade frågor till stöd vid verksamhetsförändringar 

och implementering av verksamhetssystem. (Deloitte, 081219) Deloitte har cirka 40 kontor i 

Sverige och ungefär 15 procent av klientarvoden kommer från små företag. Per-Arne 

Pettersson påpekar att Deloitte har färre kontor än de övriga Big4 i Sverige, vilket främst 

innebär färre kontor på mindre orter och därför har de inte heller speciellt stor andel små 

företag som kunder, då många av dessa finns i mindre städer och byar. Vi träffade Per-Arne 

Pettersson för en intervju på Deloittes Malmökontor. 

 

Under intervjun med Per-Arne Pettersson berättar han att de förenklingar som har föreslagits i 

”Utredningen om enklare redovisning” (2008) är obetydliga, eftersom små företag fortfarande 

kommer att behöva hjälp med årsbokslut alternativt årsredovisningar samt att revisorns och 

redovisningskonsultens arbete knappast kommer att ändras på grund av dessa förändringar. 

Däremot anser han att om förvaltningsrevisionen försvinner skulle det kunna leda till att varje 

årsredovisning tar något mindre tid i anspråk och att företag således skulle kunna spara en 

mindre summa på revisorsarvodet. 
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Vid en diskussion om vad som skiljer Danmark och Sveriges revisions- och 

redovisningsbranscher åt nämner respondenten att redovisningsbyråer har en starkare ställning 

i Sverige än i Danmark medan det omvända förhållandet gäller för revisorer. Han tror att detta 

till stor del kan bero på de stora skillnaderna i regler gällande revisorns oberoende som finns 

mellan länderna, där Sverige har betydligt striktare lagstiftning.  

 

Per-Arne Pettersson tror att en hel del företag kommer att välja att behålla sin revisor, men 

menar att de som har en bra redovisningskonsult, som de litar på, är mest benägna att avsäga 

sig revision. De företag som troligast avsäger sig revision är de som inte har personlig kontakt 

med sin revisor utan att denna kontakt sköts av redovisningskonsulten. Respondenten tror att 

detta förhållande är vanligt bland de minsta företagen. 

 

 
 

Vidare tror respondenten att företag med mer än tio anställda och tio miljoner i 

nettoomsättning ofta har en egen ekonomifunktion som oftast har direkt kontakt med revisorn, 

även om de har en extern redovisningskonsult utöver sin egen ekonomiavdelning. Han menar 

att det inte är lika troligt att dessa företag avsäger sig revision då de har en personlig relation 

till sin revisor. 

 

 
 

Per-Arne Pettersson berättar att det i branschen finns en uppfattning om att avskaffandet av 

revisionsplikten för små företag kommer att innebära att det finns för många godkända och 

Företag Redovisningskonsult 

Revisor 

Figur 3. De halvstora företagens relation till revisorn och redovisningskonsulten 

Företag Redovisningskonsult 

Revisor 

Figur 2. De minsta företagens relation till revisorn och redovisningskonsulten 
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auktoriserade revisorer. Han är beredd att stämma in i detta, men ser samtidigt möjligheter för 

revisionsfirmor att utföra andra uppgifter. Respondenten tror att redovisningskonsultation 

utförd av revisorer kommer att öka om revisionsplikten slopas. Detta verkar, enligt honom, 

vara den gängse uppfattningen i branschen då de fyra största firmorna har skickat sina 

revisorer på FAR SRS:s endagsutbildning för att de ska bli auktoriserade 

redovisningskonsulter. På Deloitte erbjöds alla godkända och auktoriserade revisorer att 

genomgå denna utbildning. Cirka 25 procent av de tillfrågade tackade ja och är idag, förutom 

auktoriserade eller godkända revisorer, även auktoriserade redovisningskonsulter. Detta 

gjordes, enligt Per-Arne Pettersson, främst för att det kan tänkas vara bra att ha några 

auktoriserade redovisningskonsulter anställda på kontoret, men han menar samtidigt att det 

kommer att finnas kvar uppdrag inom revision även för de anställda som har gått denna 

vidareutbildning. Vidare informerar respondenten oss om att denna trend även kan skönjas 

utifrån faktumet att de fyra stora revisionsfirmorna de senaste åren har köpt upp mindre 

redovisningsbyråer. 

 

Vid diskussionen kring substitut till revision påpekar Per-Arne Pettersson att det idag finns 

enklare revisionsutsagor, som dock inte är reglerade i lag. Detta anser han att företag 

förmodligen kommer använda i ökad utsträckning om de väljer att avsäga sig revision. Som 

exempel nämner han att när ett företag vill ha ett banklån kan banken och revisorn diskutera 

vilka uppgifter som är av intresse för banken och därefter kan revisorn granska dessa 

specifika upplysningar som banken behöver. Detta är naturligtvis en inofficiell rapport till 

banken och för ett annat syfte måste en annan rapport tas fram.  

 

Vad gäller valet av opt-in alternativt opt-out lösning vid avskaffandet av revisionsplikten 

anser Per-Arne Pettersson att valet framförallt har en psykologisk effekt hos företagare. Även 

om opt-out lösningen väljs tror han att processen med att avskaffa revision kommer att gå 

fortare i Sverige än i Danmark, då det är fler företag som blir berörda på en gång. Således 

anser han att antalet företag som omfattas har större betydelse för hur många som avsäger sig 

revision än vad vilken strategi som väljs för avskaffandet har.  

4.2.4 Frans Kempe, Managementkonsult samt Styrelseledamot, JOSMAK AB 

Frans Kempe har tidigare varit godkänd revisor och arbetar idag med 

managementkonsultation och styrelsearbete. Idag arbetar han främst med att hjälpa 

”dödsdömda” företag, men han säger själv att han har ett starkt intresse i hur redovisnings- 
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och revisionsbranschen utvecklas då han även erbjuder redovisningskonsultation till sina 

klienter. Frans Kempe företag, JOSMAK AB, har sitt säte i Tystberga, utanför Nyköping, och 

har för nuvarande inga anställda (Allabolag, 081216).  Merparten av JOSMAK AB:s klienter 

är små bolag. Vi genomförde en telefonintervju med Frans Kempe. 

 

Under vår intervju med Frans Kempe berättar han för oss att han anser att de 

regelförenklingar som idag har föreslagits inom redovisning i själva verket är enkla för 

företagen att administrera med de bokföringsprogram som idag finns. Detta gör att 

förenklingarna i praktiken är onödiga och bidrar inte till någon besparing för företagen. 

Vidare menar respondenten att där det egentligen hade behövts förenklingar är inom 

skatteområdet. Inom detta område anser respondenten att det finns både många och otydliga 

regler som är komplicerade för företag, och ibland redovisare, att förstå och tolka. Han anser 

att dagens föreslagna förenklingsförslag, eller som han föredrar att kalla dem 

”förändringsförslag”, lurar företag till att tro att redovisningen blir lättare medan det i själva 

verket inte blir någon större skillnad.  

 

Vidare är Frans Kempe väldigt negativt inställd till avskaffandet av revisionsplikten. 

Respondenten tror att aktiebolagens trovärdighet förmodligen kommer att urholkas utan 

revision och att personlig borgen kommer att börja krävas vid kredittagning, 

leverantörskontakter etcetera, vilket kommer att göra vardagen för små företag betydligt 

besvärligare. Han tror att de minsta bolagen kommer att avsäga sig revision eftersom de inte 

tänker på vilka negativa konsekvenser det kan medföra.  

 

Vad gäller förändringar på redovisnings- och revisionsmarknaden ser Frans Kempe två 

möjliga utfall. Det första är att revisorer kommer att börja arbeta mer med konsultation då 

små företag avstår från revision. Det andra är att de minsta företagen, de med högst 400 000-

500 000 svenska kronor i omsättning, börjar sköta sin egen redovisning, detta inte som en 

följd av de förenklingar som föreslagits utan istället på grund av den lågkonjunktur som nu 

råder. Respondenten anser vidare att om företag försöker sköta sin egen redovisning kommer 

de förmodligen att ångra sig i framtiden då det är väldigt tids- och kunskapskrävande att 

upprätta en årsredovisning.  

 

Vid diskussionen kring substitut för revision påpekar respondenten att Review definitivt inte 

är ett fullgott alternativ till revision, då det inte finns en enhetlig standard för hur dessa ska 
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utformas samt att ansvaret för att räkenskaperna är korrekta inte finns i samma utsträckning. 

Frans Kempe tror inte att leverantörer och banker kommer att godta en Review. Han menar att 

en Review inte skulle kunna ersätta en revision och säger ”varför göra om något som idag 

fungerar bra”.  

 

Vad gäller antalet företag som väljer att avsäga sig revision tror Frans Kempe att det är 

betydelselöst om man använder sig av en opt-in eller en opt-out lösning vid avskaffandet av 

revisionsplikten. Han anser inte att opt-out medför en tröghet då de flesta bolag som omfattas 

av slopandet av revisionsplikten endast har en eller två ägare.  

4.2.5 Stefan Hellström, Redovisningskonsult, Stema Ekonomigrupp KB 

Stefan Hellström har arbetat med redovisning i 20 år och driver sedan början av nittiotalet 

Stema Ekonomigrupp, som erbjuder konsulttjänster bland annat inom redovisning och 

rådgivning. Stefan Hellström har under flertalet år varit aktiv i andra branscher utöver att 

arbeta med redovisning, numera även inom fastighetsförvaltning. Stema Ekonomigrupp finns 

i Göteborg och har för närvarande inga anställda. Vi träffade Stefan Hellström för en intervju 

i Ljungby. 

 

Vid intervjun med Stefan Hellström informerar han oss om att de föreslagna 

regelförenklingarna inom redovisning egentligen inte innebär några större lättnader för de små 

företagen. Han förklarar att de uppgifter som förväntas presenteras i årsredovisningen finns 

det redan underlag för och därmed är det varken några större beräkningar eller belastningar 

för framtagande av denna information.  

 

Om regelförenklingar, inkluderat avskaffandet av revisionsplikten, genomförs tror 

respondenten att revisorer förmodligen kommer att förlora en del småföretag som kunder, 

medan redovisningskonsulterna kommer att kunna behålla sina kunder. Stefan Hellström tror 

inte att uppdragen för redovisningskonsulten kommer att ändra karaktär, utan han tror att de 

kommer att förbli desamma. Småföretag kommer, enligt respondenten, att revideras av 

skattemyndigheten istället för av en revisor om företagen avsäger sig revision. På så vis ökar 

skatteverkets roll som intressent samt att skatteverket får ett större inflytande över hur de 

finansiella rapporterna utformas. Skillnaden menar han är att dagens revisor agerar i 

företagets intresse och i viss mån skyddar företaget från att göra fel i deklarationen med mera. 

Om företagen endast revideras av skattemyndigheten tror inte Stefan Hellström att detta 
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skydd kommer att kvarstå, utan om fel uppdagas så blir företaget upptaxerat och får en 

skatteskuld. Detta är ett skäl till att ha kvar revisorn, men respondenten är inte övertygad om 

att speciellt många företagare inser denna problematik och därför väljer bort revision, om 

revisionsplikten avskaffas.  

 

I diskussionen kring substitut till revision påpekar Stefan Hellström att han inte anser att 

någon form av enklare granskning, som Review, skulle vara ett fullgott alternativ till revision. 

Detta eftersom kontrollen inte är speciellt noggrann och därmed inte säger de yttre 

intressenterna särskilt mycket.  

 

Vad gäller opt-in eller opt-out lösning i samband med revisionspliktens avskaffande så tror 

Stefan Hellström att betydligt fler företag kommer att avstå från revision direkt vid 

avskaffandet om en opt-in lösning väljs. Om däremot en opt-out lösning används kommer det 

att krävas ett annat ställningstagande för företagen, som talar för att företagen funderar 

igenom beslutet mer noggrant. 
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5 Analys 

 

I detta kapitel kommer vi att presentera en analys av det insamlade empiriska materialet i 
förhållande till den litteraturgenomgång som vi har gjort. Vi börjar med att analysera 
materialet land för land och diskuterar därefter hur väl det danska utfallet kan appliceras på 
svenska redovisningskonsulter.   
 

 

5.1 De danska marknadsförhållandena och konsekvenserna av de 

genomförda förenklingarna 

De redovisningsförenklingar som på senare tid har genomförts i den danska 

Årsregnskabsloven, som exempelvis att små företag får lov att slopa förvaltningsberättelsen 

samt har möjlighet att redovisa en förkortad balansräkning och resultaträkning, gjordes för att 

skapa lättnader för små företag. Den allmänna uppfattningen hos våra danska respondenter är 

dock att dessa regelförenklingar inom redovisning inte har medfört några märkbara lättnader 

för arbetet med redovisning och revision. En av våra respondenter menar att 

förenklingsbesparingarna i den statliga statistiken ser stora ut då de är ett aggregat av mycket 

små besparingar i de individuella företagen, men för de enskilda företagen innebär inte 

förenklingarna någon lättnad. Två av våra respondenter nämner att möjligheten att redovisa 

all leasing som operationell är den förändring som flest företag kan uppleva som en 

förenkling. En revisor poängterar dock att generalklausulen, i Årsregneskabsloven 11§ om en 

rättvisande bild av företagets finansiella ställning, gör att denna lättnad inte kan utnyttjas fullt 

ut, vilket vi också har konstaterat i vår litteraturgenomgång. Även våra respondenter från 

EogS informerar att det i vissa fall inte är korrekt att redovisa all leasing som operationell, 

trots att företaget klassificeras som litet och således skulle kunna utnyttja den möjligheten. 

Alla våra respondenter påpekar att redovisningsreglerna fortfarande är för komplicerade för 

att företag själva ska kunna upprätta sina finansiella rapporter. Således anser inte våra 

respondenter att de har fått en minskad marknad till följd av redovisningsförenklingarna. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de förenklingar inom redovisning som har 

genomförts inte har haft någon märkbar påverkan på företag. Inte heller har marknaden för 

redovisning och revision förändrats då de som arbetar med redovisningskonsultation upplever 

att de har samma arbetsuppgifter som innan redovisningsförenklingarna genomfördes.   
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Revisionspliktens avskaffande är den regelförenkling som våra danska respondenter främst 

diskuterar. Detta kan bero på att det dels är lätt att förstå vad den innebär, dels för att det är 

den förenkling som har medfört mest potentiella besparingar för företagen. Cirka 80 procent 

av de totala möjliga besparingarna är hänförbara till avskaffandet av revisionsplikten, enligt 

den statistik som vi har fått från EogS. Att företag potentiellt kan spara pengar på att avsäga 

sig revision innebär naturligtvis att revisorer förlorar motsvarande summa i intäkt, vilket leder 

till att ämnet blir högst relevant för dem. Våra respondenter anger, precis som den 

litteraturgenomgång vi har presenterat, att avskaffandet av revision har varit begränsad i 

Danmark. Två av revisorerna säger dessutom att ingen av deras klienter har valt att avsäga sig 

revision. En anledning till det menar de är att företag som inte undergår revision anses ha usla 

räkenskaper och får svårt att få förtroende hos exempelvis banker och leverantörer. Den 

främsta anledningen, enligt våra respondenter, till att så få företag har valt att slopa revision är 

dock att den oftast ingår i ett paket av tjänster som revisorn erbjuder. Företag har således en 

stark anknytning till sin revisor då denne utför flertalet uppgifter åt företaget, vilket 

förmodligen är den yttersta anledningen till att de flesta företag väljer att behålla revision.  

 

I vår litteraturgenomgång av Danmark presenteras Review som ett substitut till revision. 

Enligt våra respondenter är Review inte speciellt vanligt i praktiken på den danska 

marknaden. Representanterna från de små byråerna anser inte att det är någon större skillnad i 

arbetsbördan mellan Review och revision. De informerar vidare att de reviderar samtliga sina 

klienters räkenskaper eftersom de har ett ansvar för de rapporter som de avger. Alla 

respondenterna påpekar att företagens yttre intressenter inte godtar en Review som ett fullgott 

substitut till revision och att det därför används väldigt begränsat. Den främsta anledningen 

till det bör vara att det finns en högre risk för fel i räkenskaperna då en Review inte granskar 

räkenskaperna till samma grad som en revision gör (Aggestam, 2007). Vi tror även att 

Review, och andra substitut till revision, används i en mycket begränsad utsträckning på 

grund av att det är få företag som har valt att avsäga sig revision. Det finns ingen anledning att 

utveckla substitut till revision, som även yttre intressenter godtar, då nästan inga företag väljer 

bort revision. Vidare är det i Danmark få företag som omfattas av slopandet av 

revisionsplikten, och det är endast de allra minsta företagen, vilket inte skapar incitament för 

marknadens aktörer att ta fram alternativ till revision. 

 

Det råder delade meningar bland respondenterna om huruvida en opt-out lösning har bidragit 

till att endast ett fåtal företag har valt att avsäga sig revision. Respondenterna från de stora 
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byråerna tror att opt-out lösningen har bidragit till en tröghet och tror att fler hade avsagt sig 

revision om en opt-in lösning hade valts. Svaren från de mindre byråerna var däremot att opt-

out lösningen inte var en bidragande faktor till det begränsade antal företag som har slopat 

revision. Enligt vår litteraturgenomgång måste företag vid en opt-out lösning avsäga sig 

revision på årsstämman samt skriva in det i sin bolagsordning. Detta skapar merarbete för 

företag som vill avsäga sig revision. Respondenterna från EogS påpekar för oss att företag 

ofta glömmer att ange att de avsagt sig revision för det kommande året i sin årsredovisning, 

vilket gör årsstämmans beslut om avskaffandet ogiltigt. Vi tror, likt våra respondenter från de 

stora byråerna, att merarbete och glömska skapar en tröghet som kan ha påverkat det antal 

företag som har avsagt sig revision i Danmark. 

 

För att summera kan vi konstatera att de nämnda regelförenklingarna inte har medfört några 

påtagliga förändringar på den danska redovisnings- och revisionsmarknaden, och således inte 

heller för de som arbetar med redovisningskonsultation i Danmark. Vi kan dock poängtera, 

precis som våra respondenter på EogS gör, att den administrativa bördan faktiskt har 

reducerats. Den administrativa kostnaden finns förvisso kvar, men det är företagen själva, ofta 

i samråd med sin revisor, som väljer den. 

5.2 De svenska marknadsförhållandena och de möjliga 

konsekvenserna av de föreslagna förenklingarna 

De redovisningsförenklingar som idag finns föreslagna i Sverige syftar, liksom de 

förenklingar som har genomförts i Danmark, till att skapa lättnader för framförallt små 

företag. Några av de exempel som vi har tagit upp i litteraturgenomgången är att mindre 

företag kan välja att slopa förvaltningsberättelsen samt att upprätta förkortad balansräkning 

och resultaträkning. Majoriteten av våra respondenter tror inte att svenska företag kommer att 

uppleva några större lättnader till följd av dessa förenklingar. En respondent anser emellertid 

att redovisningsförenklingarna på sikt kan komma att medföra en del lättnader för företag. 

Förenklingarna anför han dels till teknikens utveckling då det tas fram enklare program för 

redovisning, dels till att statens förenklingsagenda kommer att medföra nya simplifieringar 

som tillsammans med de nuvarande förenklingarna kan komma att innebära besparingar för 

svenska företag. En annan respondent tror att redovisningsförenklingarna kommer att 

innebära att revisorers och redovisningskonsulters arbete blir lättare eftersom det skapas 

tydligare normer kring hur de finansiella rapporterna ska se ut samt vad de ska innehålla. 
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Ytterligare en förenkling, som en av våra respondenter nämner som en potentiell lättnad för 

företag, är avskaffandet av förvaltningsberättelsen i små företag. Om denna slopas reduceras 

revisorns arbete med företagets räkenskaper, vilket borde medföra en besparing för företaget i 

form av minskat revisionsarvode. I dagsläget anser alla respondenterna att regelverket är så 

pass komplicerat att företag själva inte kan sköta sin redovisning, utan behöver professionell 

hjälp. Det tror respondenterna är en bestående situation då det behövs djupa kunskaper inom 

redovisning samt att man håller sig uppdaterad med nya regler och lagar för att kunna upprätta 

en årsredovisning.  

 

För att sammanfatta redovisningsförenklingar kan vi konstatera att företag förmodligen inte 

kommer att uppleva omedelbara lättnader till följd av dessa, men att det kan komma att 

underlätta revisorers och redovisningskonsulters arbete till en viss grad. Det finns således en 

möjlighet att företag kan få något minskade arvoden att betala till redovisningskonsulter och 

revisorer, vilket utgör en besparing för företaget. Hur stor en sådan besparing skulle kunna 

vara är det ingen av våra respondenter som vågat sia om. Inte heller den litteraturgenomgång 

som vi har genomfört har visat på några sådana uppskattningar. Genom att förenkla 

regelverket reduceras dock den administrativa bördan för företagen, även om den 

administrativa kostnaden består.  

 

Även de svenska respondenterna diskuterar främst avskaffandet av revisionsplikten för de 

små företagen utav de regelförenklingar som idag föreslås. Två av de svenska respondenterna 

tror att merparten av berörda företag i ett inledande skede kommer att välja att behålla sin 

revisor. Vidare anser fyra av de vi har intervjuat att det är de minsta företagen som kommer 

att vara först med att välja bort revision, vilket överensstämmer med den bedömning som 

presenteras i ”Avskaffande av revisionsplikten för små företag” (2008). En av våra 

respondenter tror att om företag väljer att slopa revision kan de komma att ångra sig senare. 

Detta på grund av att det kan medföra negativa konsekvenser vid till exempel extern 

finansiering eftersom trovärdigheten för bolaget minskar utan revision. ”Avskaffande av 

revisionsplikten för små företag” (2008) anger inte som mål att alla små företag ska avsäga 

sig revision, utan förespråkar att små företag frivillig väljer revision av sina räkenskaper. 

Målet med att ta bort revisionsplikten för små företag är istället att minska den administrativa 

bördan, vilket uppnås om lagförslaget går igenom.  
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Våra respondenter verkar inte särskilt oroade över att avskaffandet av revisionsplikten för små 

företag kan komma att leda till ändrade arbetsuppgifter eller färre kunder, men samtliga 

påtalar att det kommer att ske förändringar på marknaden. Detta har redan nu börjat 

observeras enligt ”Avskaffande av revisionsplikten för små företag” (2008), som uppger att 

revisionsbyråer har börjat köpa upp redovisningsbyråer. Denna trend påtalar även en av våra 

respondenter, men säger mer precist att det är de stora revisionsfirmorna som har börjat göra 

uppköp av de mindre redovisningsbyråerna. Fyra av våra respondenter anser att revisorer 

kommer att börja arbeta mer med konsultation än vad de tidigare har gjort. En av våra 

respondenter påpekar att det är framförallt inom rådgivning som revisorer kommer att börja 

konkurrera med redovisningskonsulter då det inte är troligt att revisorer börjar ägna sig åt 

enklare redovisningstjänster. Svanström (2008) anser, liksom respondenterna, att det är troligt 

att vissa revisorer kommer att gå över till att arbeta mer med redovisningskonsultation. De 

konsulter vi har talat med, som arbetar vid mindre redovisningsbyråer, uttrycker dock ingen 

oro över att få ökad konkurrens från revisorer. Detta kan bero på att revisorer förmodligen 

kommer att ägna sig åt mer avancerad konsultation, till skillnad från dem som arbetar vid 

mindre redovisningsföretag som erbjuder mer traditionella redovisningstjänster. Denna 

tolkning gör vi utifrån en av våra respondenters uttalande om att det idag är större efterfråga 

än utbud på avancerade rådgivningstjänster. Glappet mellan efterfrågan och utbudet anser han 

att revisorer skulle kunna fylla. 

 

Revisorer skulle även kunna ägna sig åt någon form av substitut till revision om 

revisionsplikten avskaffas. Ett sådant kan enligt en revisor vara en begränsad revision på 

utvalda områden i företaget som tas fram till en viss intressent vid en viss tidpunkt, 

exempelvis vid en lånesituation. Istället för en årlig revision av företagets räkenskaper 

används detta alternativ endast vid behov. En av de redovisningskonsulter vi talade med anser 

att en bokslutsberättelse, kompletterad med punktmarkerad revision av vissa poster, skulle 

kunna fungera som ett substitut till en årlig revision. Respondenten menar att det 

grundläggande är att den som upprättar bokslutsberättelsen är trovärdig och därför är det 

endast auktoriserade redovisningskonsulter som ska ha rätt att avge en bokslutsberättelse. De 

övriga tre personerna som vi intervjuade, i Sverige, är mer negativt inställda till substitut till 

revision och anser att det idag inte är känt vad en begränsad granskning, som till exempel en 

Review, egentligen innebär. Vidare är de tveksamma till att ersätta revision med en Review, 

då den inte säkerställer räkenskapernas riktighet till samma grad som en revision gör.   
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Det är, enligt ”Avskaffande av revisionsplikten för små företag” (2008), föreslaget att Sverige 

ska tillämpa en opt-in lösning om revisionsplikten avskaffas. En av våra respondenter, som 

representerar en organisation som har skickat in ett remissvar till utredningen, påpekar dock 

att det nu är en opt-out lösning som diskuteras i utredningsgruppen. Merparten av våra 

respondenter anser att en opt-out lösning skulle bidra till att färre företag kommer att välja att 

avskaffa revision, i alla fall på kort sikt. Detta kan vara positivt, enligt två av respondenterna, 

då ett långsammare förfarande skulle ge revisions- och redovisningsbranschen tid att anpassa 

sig till de nya förhållanden som kommer att råda på marknaden.  

 

För att sammanfatta kan det väntas att de föreslagna redovisningsförenklingarna inte kommer 

att leda till någon märkbar förändring. Däremot kommer förslaget om att avskaffa 

revisionsplikten för små företag troligen att leda till förändrade förhållanden på den svenska 

redovisnings- och revisionsmarknaden. Det medför även att de svenska 

redovisningskonsulterna kommer att påverkas, främst i form av ökad konkurrens från 

revisorer. 

5.3 Hur det danska utfallet kan appliceras på redovisningskonsulter i 

Sverige 

I Danmark har utfallet av redovisningsförenklingarna inte blivit speciellt stort, vilket 

överensstämmer med vad de danska respondenterna har uppgett. Även de svenska 

respondenterna uttrycker att redovisningsförenklingarna kommer att vara obetydliga för 

företag, revisorer och redovisningskonsulter. Däremot anser de svenska respondenterna att 

avskaffandet av revisionsplikten kommer att påverka marknaden för redovisning och revision. 

De danska respondenterna uppger att det i Danmark inte har blivit någon större skillnad efter 

avskaffandet av revisionsplikten, vilket överensstämmer med den litteratur som vi har 

presenterat. Även om det i Danmark före avskaffandet av revisionsplikten fanns en tro på att 

utfallet skulle bli större än vad det blev anser vi att det finns en del skillnader mellan länderna 

som kan bidra till att slopandet får större genomslagskraft i Sverige. De skillnaderna vi har 

beaktat är; olikheter i hur avskaffandet av revision ska ske (där en del är opt-in eller opt-out 

lösning), olika gränsvärden för små företag samt att länderna har olika strikta lagar som 

reglerar revisorns självständighet och opartiskhet.  

 



 

52 
 

Opt-out lösningen valdes i samband med att revisionsplikten avskaffades i Danmark. Den 

statliga utredningen ”Avskaffande av revisionsplikten för små företag” (2008), förslår att man 

i Sverige tillämpar en opt-in lösning. Vi har under intervjuer med svenska respondenter 

förstått att det inte är helt klart vilken lösning som kommer att väljas då remissvar till 

utredningen har yrkat på en opt-out lösning. På lång sikt, mer än tio år, anser vi att den 

lösning som väljs vid ett eventuellt slopande av revisionsplikten inte spelar någon större roll. 

Belägg för detta finns i bland annat Storbritannien, där en opt-out lösning valdes när 

revisionsplikten avskaffades år 1994. Initialt var det få brittiska företag som avsade sig 

revision, men cirka tio år senare var det 60-70 procent som hade avsagt sig revision. Detta 

stödjer även att det på kort sikt bör vara på det viset att opt-out lösningen leder till att färre 

företag avsäger sig revision, än om en opt-in lösning väljs. Om revisionsplikten slopas med en 

opt-out lösning, i enlighet med vad som har skett i Danmark, innebär det att företag måste 

vänta med att avsäga sig revision tills det att årsstämman infaller. Vidare medför opt-out 

lösningen att företag varje år, i sin årsredovisning, måste uppge att de har valt bort revision 

inför nästkommande år, om så är fallet. Dessa faktorer skapar en tröghet som, åtminstone 

initialt, leder till att färre företag avsäger sig revision än om en opt-in lösning hade valts i 

samband med slopandet av revisionsplikten. Valet av en opt-in lösning i Sverige skulle initialt 

leda till att fler svenska företag väljer bort revision. Om en opt-in lösning väljs blir det svårare 

att dra slutsatser utifrån Danmarks erfarenheter om vad som kan tänkas hända i Sverige och 

hur svenska redovisningskonsulter kan komma att påverkas.  

 

I Danmark är 41 procent av företagen undantagna revisionsplikt, medan det i Sverige är 

föreslaget att 97 procent av företagen ska omfattas av avskaffandet av revisionsplikten. Här 

föreligger skillnaden mellan länderna i att det i Sverige berör betydligt fler företag och även 

bolag med högre omsättning, balansomslutning och antal anställda. Vi anser att denna 

skillnad kan vara betydande, trots att vi, i likhet med ”Avskaffande av revisionsplikten för 

små företag” (2008), tror att det i första hand är de minsta företagen, samt vilande bolag, som 

kommer att välja bort revision. Vi tror att större företag, med mer än tio anställda, är mer 

benägna, än mindre företag, att behålla revisorn då de dels oftast har direkt kontakt med 

denna, dels ofta har mer kontakt med yttre intressenter som kräver revision. Vi anser 

samtidigt att detta kan komma att ändras efter en tid då substitut till revision har tillkommit på 

marknaden och yttre intressenter har börjat acceptera dessa.  
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Då fler företag omfattas tror vi att det skapar större incitament för marknadens aktörer att 

anpassa sig till nya förhållanden som kommer att råda. En anpassning skulle exempelvis 

kunna vara att revisorer förändrar sina arbetsuppgifter till mer rådgivning, vilket skulle 

innebära en ökad konkurrens för dagens redovisningskonsulter. Även att substitut till revision 

kan uppstå är en form av marknadsanpassning mot nya förhållanden som kan komma att råda 

efter regelförenklingarnas införande i Sverige. Exempel på substitut är en bokslutsberättelse 

som FAR SRS och SRF gemensamt håller på att arbeta fram inom ramen för en förnyad 

standard för redovisningskonsulter. Denna bokslutsberättelse skulle kunna utgöra ett 

alternativ till revision då den innebär att den som upprättat redovisningen avger ett intyg på att 

den är korrekt. En bokslutsberättelse skulle enbart få avges av en auktoriserad 

redovisningskonsult för att öka trovärdigheten i intyget.  

 

Vi, och många av våra respondenter, bedömer att den största skillnaden mellan den danska 

och svenska redovisnings- och revisionsbranschen är att revisorer har en starkare ställning 

bland företag i Danmark. Detta beror på att revisorer i Danmark får utföra fler uppgifter till 

samma bolag än vad revisorer i Sverige får. Detta är i sin tur relaterat till skillnader i 

ländernas lagstiftning kring revisorns självständighet och opartiskhet. I utredningen 

”Avskaffande av revisionsplikten för små företag” (2008) redogörs för att det i Danmark inte 

finns någon motsvarighet till de svenska reglerna gällande jäv. Revisorer i Danmark arbetar, 

förutom med att revidera företag, även med att ställa upp finansiella rapporter till företag, med 

undantag för bolag av speciellt allmänt intresse. I Sverige får revisorn inte ställa upp 

finansiella rapporter och sedan utföra revision på dessa då lagarna kring revisorns oberoende 

är striktare i Sverige än i Danmark. De hårdare lagarna i Sverige har lett till att det har 

utvecklats en separat yrkesgrupp som arbetar med redovisningskonsultation. Denna 

yrkesgrupp finns inte i lika stor utsträckning i Danmark då revisorn kan utföra dessa 

uppgifter.  

 

Till skillnad från Danmark finns det i Sverige en auktorisation och branschorganisationer för 

redovisningskonsulter. Redovisningskonsulter har en starkare ställning i Sverige och små 

företag har oftast enbart kontakt med sin redovisningskonsult och inte direkt med sin revisor. 

Då kontakten med revisorn sköts av redovisningskonsulten tror vi inte att företag förstår vad 

revisorn egentligen gör för företaget. Företag, som inte har direkt kontakt med sin revisor, 

anser vi och en av våra respondenter, är mest benägna att avsäga sig revision. Däremot tror vi 

att merparten av dessa företag kommer att välja att behålla sin redovisningskonsult. Vidare 
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bedömer vi den begränsade omfattningen av antal företag som har slopat revision i Danmark 

som starkt relaterad till att företagen har en frekvent och god kontakt med sin revisor. Oftast 

köper företag ett kombipaket av tjänster av revisorn, vilket gör att kontakten med denne blir 

mer regelbunden än om revisorn enbart hade skött revision av räkenskaperna. Revision i 

Danmark blir således endast en liten del av vad revisorn gör och det blir enklare för bolaget 

att behålla revisionen än att avsäga sig den. Naturligtvis finns det en viss nytta i revision som 

gör att danska företag har behållit den, men vi tror att svenska företag har svårt att se denna 

nytta, speciellt om de inte har någon direkt kontakt med sin revisor.  

 

Skillnaderna mellan Sverige och Danmark vad gäller gränsvärden för att definiera små 

företag, opt-in alternativt opt-out lösning samt jävsregler gör det svårt att direkt applicera de 

danska erfarenheterna på den svenska marknaden för redovisningskonsultation. Trots detta 

kan Sverige ta lärdom av hur Danmark valde att genomföra regelförenklingarna, inom 

redovisning och revision, och vilka konsekvenser som de har fått. Vi kan studera de skillnader 

som finns mellan länderna för att på så vis se hur dessa kan leda till ett annorlunda utfall i 

Sverige. Det kan konstateras att revisorn har en svagare ställning i Sverige, vilket bör leda till 

att fler avsäger sig revision i Sverige än i Danmark. Att fler företag avsäger sig revision bör 

innebära att revisorer i Sverige måste ändra sina arbetsuppgifter och börja arbeta mer med 

konsultation, vilket i sin tur påverkar redovisningskonsulter som kommer att uppleva en ökad 

konkurrens på marknaden. Detta överensstämmer med de konsekvenser som ”Avskaffande av 

revisionsplikten för små företag” (2008) lyfter fram. Då vår litteraturgenomgång samt vår 

empiri visar på att konkurrensen på marknaden för redovisningskonsultation kommer att öka 

till följd av att revisorer börjar arbeta mer med rådgivning, är även vår uppfattning att så är 

fallet.  
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6 Slutsats  

 

Nedan följer de slutsatser som vi kan dra utifrån vår genomförda undersökning. Kapitlet 
avser att svara på de frågeställningar som vi presenterade i inledningen samt att uppfylla 
vårt syfte med uppsatsen. 
 

 
 

Som det redogörs för i analysen finns det en hel del skillnader mellan Sverige och Danmark 

och därmed kan vi inte utgå från att förenklingsarbetet får samma utfall i de båda länderna. I 

Danmark har det inte skett någon förändring för dem som arbetar med 

redovisningskonsultation eftersom inga större förändringar har skett på den danska 

marknaden för redovisning och revision. Vad gäller redovisningsförenklingar menar vi att 

dessa verkar vara relativt verkningslösa i de båda länderna, trots skillnader mellan Sverige 

och Danmark. Således kommer inte redovisningslättnaderna att leda till en minskad marknad 

för redovisningskonsulter, då reglerna fortfarande är för komplicerade för att små företag 

själva ska kunna sköta sin redovisning. Detta bör innebära att den konsekvens, som 

presenteras i ”Utredningen om enklare redovisning” (2008), om att redovisningskonsulter får 

en minskad marknad till följd av förenklingarna inom redovisning, inte verkar överensstämma 

med de förväntningar som finns på marknaden inför de stundande förenklingarna. 

 

Till följd av avskaffandet av revisionsplikten har det i Danmark inte skett någon förändring på 

redovisnings- och revisionsmarknaden. Vår bedömning är att det kommer att ske större 

förändringar på den svenska marknaden då det i Sverige är föreslaget en opt-in lösning, fler 

företag klassificeras som små samt att den svenska lagstiftningen som reglerar revisorns 

oberoende är striktare än den danska. Detta sammantaget leder troligtvis till att fler avsäger 

sig revision i Sverige än vad vi har upplevt i Danmark, vilket i sin tur leder till att den svenska 

marknaden kommer att behöva förändras i större utsträckning. Den förändring som vi ser som 

mest trolig är att revisorer går över till att arbeta mer med rådgivning, vilket ökar 

konkurrensen om uppdrag inom redovisningskonsultation. De som idag arbetar som 

redovisningskonsulter kommer att uppleva en ökad konkurrens och eventuellt få svårare att 

etablera nya klientkontakter samt att utöka sina befintliga uppdrag. På så vis kommer det att 

ställas högre krav på redovisningskonsulter gällande marknadsföring, kundrelationer och 

flexibilitet. Som en av våra respondenter upplyste oss om finns det ett efterfrågeöverskott på 



 

56 
 

mer avancerad konsultation som revisorer kan tänkas gå in och täcka upp. Det skulle innebära 

att marknaden ökar och att det kanske finns plats för både dagens redovisningskonsulter och 

de revisorer som går över till att arbeta med konsultation. Vidare kan det tänkas att företag 

väljer att lägga mer resurser på redovisningskonsultation då de avsäger sig revision. Detta för 

att säkerställa att de finansiella rapporterna är korrekta innan de lämnas in till Skatteverket för 

granskning. Om marknaden växer i lika stor utsträckning som konkurrensen om uppdragen, 

påverkas redovisningskonsulterna inte i samma grad som om konkurrensen ökar mer än vad 

marknaden gör.  

 

Sammanfattningsvis kan vi sluta oss till att de föreslagna redovisningsförenklingarna inte 

kommer att medföra att de svenska redovisningskonsulternas marknad minskar. Den 

regelförenkling som i första hand kommer att påverka de svenska redovisningskonsulterna är 

avskaffandet av revisionsplikten för små företag. Vi anser att det kommer att leda till att 

redovisningskonsulter utsätts för ökad konkurrens från revisorer som går över till att arbeta 

mer med konsultation efter att revisionsplikten avskaffas. I den hårdare konkurrensen som de 

svenska redovisningskonsulterna nu står inför är det allt viktigare att de blir bättre på att skapa 

kundrelationer samt på att marknadsföra sig själva och sina tjänster. De redovisningskonsulter 

som idag har lyckats skapa ett förtroende hos sina klienter har de bästa möjligheterna till att 

kunna hävda sig på den framtida marknaden. 
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7 Förslag till fortsatt forskning 

 

Med detta kapitel vill vi belysa en del intressanta aspekter som vi tyvärr inte har kunnat ta 
upp i vår uppsats, då de faller utanför vårt syfte, men som vi anser skulle vara värda att 
forska vidare i.  
 

 
 

Under vårt uppsatsskrivande har vi utgått från de förenklingsförslag som idag finns i Sverige, 

men som ännu inte har genomförts. Det skulle därför vara av stort intresse att, efter att 

förenklingarna har trätt i kraft, läsa en utredning om de faktiska konsekvenserna. Vi tror även 

att detta skulle vara intressant för många andra, såsom redovisningskonsulter, revisorer, 

företagsledare med flera.  

 

I den statliga utredningen ”Revisorers skadeståndsansvar” (2008) föreslås lättnader i reglerna 

om revisorns självständighet och opartiskhet. Några av våra respondenter har vid 

intervjutillfällena talat en del om vad detta skulle kunna innebära, men då vi inte har kunnat 

relatera det till vårt syfte har vi valt att utesluta denna information. En undersökning om vilka 

konsekvenser regellättnader om revisorns oberoende skulle medföra för redovisnings- och 

revisionsbranschens aktörer finner vi därför intressant och uppenbarligen några av våra 

respondenter likaså. Speciellt intressant skulle vi finna en rapport som behandlar vilken effekt 

mindre strikta regler om revisorns oberoende i kombination med avskaffandet av 

revisionsplikten för små företag skulle få. Detta då vi i vår slutsats finner att lagstiftningen 

gällande revisorns oberoende är den främsta anledningen till varför slopandet av 

revisionsplikten för små företag förmodligen får större effekter i Sverige än vad det har fått i 

Danmark.  
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Dahlberg Fredrik, Auktoriserad redovisningskonsult samt vice ordförande i SRF:s 
förbundsstyrelse, Malmö (telefonintervju), 090102 
 
Hellström Stefan, Redovisningskonsult, Stema Ekonomigrupp, Ljungby, 081225 
 
Jensen Elisabeth, administratör och bokförare, Elisabeth Jensen Administration & Bogföring, 
Köpenhamn, 081210 
 
Jensen Lykke, Chefskonsulent, Erhvervscentret, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Köpenhamn, 
081217 
 
Jørgensen Ole Steen, Avdelningschef för ”Faglig Afdeling” (cand.merc.), FSR, Köpenhamn 
(telefonkontakt), 081202 
 
Kempe Frans, managementkonsult samt styrelseledamot, JOSMAK AB, Malmö 
(telefonintervju), 081216  
 
Laursen Jan Björn, Registreret revisor, NymarkLaursen A/S, Köpenhamn, 081210 
 
Mahrt Poul, Statsautoriseret revisor, Revico, Köpenhamn, 081210  
 
Pettersson Per-Arne, Auktoriserad revisor, Deloitte, Malmö, 081222 
 
Skough Bengt, Godkänd revisor ansvarig för SME/SMP-frågor, FAR SRS, Malmö 
(telefonintervju), 081208  
 
Tellefsen Ken, Statsautoriseret revisor, Ernst & Young, Malmö (telefonintervju), 081208 
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Vestergaard Allan, Fuldmægtig, Erhvervscentret, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 
Köpenhamn, 081217 
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Bilaga 1 – Underlag vid intervjuer med danska respondenter 

 
1. Anser du att de redovisningsförenklingar, som har genomförts i Årsregnskabsloven, 

har inneburit lättnader för danska företag? 

 

2. Efter att regelförenklingarna, inklusive slopandet av revisionsplikten, genomförts, 

anser du att dina uppdrag har ändrat karaktär? Har ni exempelvis kvar kunder som valt 

att slopa revision men som använder någon eller några andra tjänster som ni erbjuder? 

 

3. Upplever du att konkurrensen på revisions- och redovisningsmarknaden har förändrats 

efter regelförenklingarna inom redovisning, inklusive avskaffandet av revisionsplikten 

för små företag, och i så fall på vilket sätt? 

 

4. Anser du att opt-out lösningen spelat roll för huruvida danska företag valt att avsäga 

sig revision? Hade utfallet blivit annorlunda, tror du, om en opt-in lösning valts? 

 

5. Finns det andra faktorer, än valet av opt-in alternativt opt-out, som påverkat utfallet av 

det antal som valt att slopa revision, enligt din mening? 

 

6. Anser du att det finns substitut till revision, till exempel Review, som även yttre 

intressenter accepterar? 
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Bilaga 2 – Underlag vid intervjuer med svenska respondenter 

 
1. Tror du att de redovisningsförenklingar, som finns föreslagna gällande 

Årsredovisningslagen, kommer att leda till lättnader för svenska företag? 

 

2. Hur, om på något vis, tror du att dina uppdrag kommer att förändras om de föreslagna 

förenklingarna, inom redovisning och revision, genomförs? 

 

3. Anser du att konkurrensen på revisions- och redovisningsmarknaden kommer att 

förändras om de föreslagna redovisningsförenklingar, inklusive slopandet av 

revisionsplikten för små företag, realiseras? 

 

4. Vilken roll, tror du, att valet av opt-in lösning, alternativt opt-out lösning, kommer att 

spela för hur många som avsäger sig revision? 

 

5. Vilka andra faktorer tror du kan påverka antalet företag som avskaffar revision? 

 

6. Anser du att det finns, eller kommer att finnas efter avskaffandet av revisionsplikten 

för små företag, goda substitut till revision, exempelvis Review, som även yttre 

intressenter accepterar? 

 


