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Sammanfattning 
 
 
Uppsatsens titel:  Revisionspliktens avskaffande – Hur kommer revisorns roll 

att förändras?  
 
Seminariedatum: 2009-01-16 
 
Ämne/kurs:  FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng 
 
Författare:  Ulrike Mallach 
 
Handledare:  Gunnar Wahlström 
 
Fem nyckelord:  Revisionsplikten, årsredovisning, revisor, småföretag, 

revisorns roll  
 
Syfte:  Syftet med denna studie är att ta reda på de inställningar 

revisorer och småföretag har om revisorer arbete och 
undersöka om och hur revisorns roll kommer att förändras 
av revisionspliktens avskaffande.  

 

Metod:  Jag har använt mig av en kvalitativ undersöknings metod 
samt kommer att använda mig av både sekundär data och 
primär data för denna studie. Primärdata kommer jag få 
medelst intervjuer med fem revisorer och fem småföretag.    

 
Teoretiska perspektiv:  I litteraturavsnittet tar jag upp ett teoretiskt ramverk av 

Streeck och Schmitters. Jag presenterar även revisionens 
funktion och dess intressenter, samt går igenom hur 
revisionen växt fram genom åren.   

 
Empiri:  Empirin består av de svar jag erhållit av respondenterna.  
 
Resultat: Revisorns roll som den granskande samhällspolisen 

kommer att förändras så småningom, fram kommer istället 
den rådgivande rollen allt mer att träda i kraft, som 
klienterna kan söka sig till om de är i behov av stöd.  
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Abstract 
 
Title:  The removal of the mandatory audit – How will the 

occupational role of an auditor change? 
 
Seminar date:  2009-01-16 
 
Course:   FEKK01, Degree Project Undergraduate level, Business 

Administration, Undergraduate level, 15 University Credit 
Points (UPC) or ECTS  

 
Author:  Ulrike Mallach 
 
Advisor:  Gunnar Wahlström 
 
Key words:  Mandatory audit, annual report, auditor, small limited 

companies, the occupational role of an auditor 
 
Purpose:  The purpose of this paper is to find out the different 

attitudes that auditors and small limited companies have 
about the work of auditors. I also want to find out how the 
occupational role of an accountant will change in the future 
because of the removal of the mandatory audit. 

 
Methodology:  I used a qualitative research method to investigate my 

research questions. To achieve the purpose of this paper I 
also investigated important literatur and debatearticles. For 
the empirical work I interviewed five auditors and 
respondents from five small limited companies. 

 
Theoretical perspectives: In the literature chapter I presented a framework of Streeck 

and Schmitters. I also presented the purpose of auditing and 
its stakeholder. An historical review of auditing has also 
been made.  

 
Empirical foundation:  The empirical work consists of the responses I recieved 

from the ten respondents.  
  
Conclusions:  In the future the occupational role of an auditor will slowly 

change from being a inspector of the society to become 
more of an advisory auditor.  
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund  

 

Det råder i Sverige idag en revisionsplikt för alla aktiebolag, motiven bakom denna plikt är att 

ge företagens ägare och andra intressenter viktig information samt att motverka ekonomisk 

brottslighet och spekulation (FAR SRS 2007).  

 

Sverige kommer att avskaffa revisionsplikten för små företag inom en snar framtid. I den 

utredning som regeringen givit utredaren Bo Svensson i uppdrag, föreslås det att cirka 96 % 

av aktiebolagen kommer att undantas därifrån. Enligt EG: s fjärde bolagsrättsliga direktiv, kan 

medlemsländerna undantas från plikten om två av tre gränsvärden understiges. Gränsvärdena 

är följande; en omsättning under 7,3 miljoner euro årligen, en balansomslutning under 3,65 

miljoner euro eller om antalet anställda understiger 50 personer (SOU 2008: 23). 

 

Den 7 september 2006 bestämdes det av regeringen att man skulle sätta en utredning i verket 

för att se över reglerna och bestämmelserna för revision av småföretag. Utredningen fick i 

uppdrag att föreslå de ändringar i regelverket som erfordras för att i framtiden kunna 

genomföra förändringen. Utredningens förslag ska enligt direktiven ”vara utformade så att 

företagens administrativa börda minskas så långt det är möjligt, utan att andra viktiga 

intressen eftersätts och utan att de leder till att skyddet för ägarminoriteten försämras” (SOU 

2008: 23). De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2010 och de tillämpas det 

första räkenskapsåret efter den 30 juni 2010. Enligt statens offentliga utredning som 

genomförts kommer revisionsplikten att avskaffas i mer än 300 000 registrerade aktiebolag i 

Sverige.  

 

”Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för 

moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret.” Dessa allbekanta ord finns att hitta i varje småföretags 

årsredovisning förnärvarande. Denna granskning som revisorer gör kostar småföretag nästan 

sex miljarder kronor varje år menar Bo Svensson som är regeringens utredare. Alla aktiebolag 

i Sverige är skyldiga att anlita en kvalificerad revisor, denna ska granska och kontrollera 
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styrelsens och vd: s förvaltning. Revisorn är skyldig att granska om och hur klienten uppfyller 

sina skyldigheter, samt kontrollera om det föreligger något att anmäla. Vidare ska revisorn 

anmäla missförhållanden samt förhållanden som tyder på att det förekommit brottslig 

handling i verksamheten. Dessa kontrollerande sysslor kommer att upphävas i och med 

revisionens avskaffande (SOU 2008: 32). 

 

Frågan om att slopa revisionsplikten för småföretag ifrågasattes redan år 1995 och år 1998. 

Man kom fram till att plikten skulle behållas, skälen därför var att det är en funktionell 

kontroll av företagen och att plikten tar hänsyn till det allmännas intresse. Skälet att sänka 

bolagens kostnader var inget tillräckligt skäl för att ta bort revisionsplikten. Det motiv som 

framkommer i SOU utredningen (2008: 23) är bland annat det motiv som år 1998 inte ansågs 

vara ett tillräckligt godtagbart skäl, nämligen att det ska minska kostnaderna för de små 

företagen (FAR SRS 2007). Man kan fråga sig varför det nu är ett godtagbart skäl när det tio 

år tidigare inte ansågs vara det.    

 

Sverige är inte det första europeiska land som avskaffar revisionsplikten, utan tvärtemot ett 

utav de sista. Det är bland EU/EES länderna endast Sverige, Norge och Malta som fortfarande 

har kvar revisionsplikten för småföretag. EG-rätten ger länderna tillåtelse att undanta de 

mindre bolagen från revisionsplikten och man kan i fjärde och sjunde EG direktivet utläsa 

vilka krav som ställs på revision i aktiebolag (FAR SRS 2007).  

 

Precis som i Sverige så har regeringen i Danmark bestämt att de administrativa bördorna för 

småföretag ska ha minskat med 25 % till år 2010. Man har då ansett att revisionsplikten står 

för den enskilt största administrativa bördan. I Danmark togs revisionsplikten för småbolagen 

bort den 21 mars 2006 och i Finland gäller de nya reglerna sedan den 1 januari 2007 

(Kommittédirektiv 2066: 96). I och med att man tar bort revisionsplikten för småföretag i 

Sverige ger man företagen på den svenska marknaden samma förutsättningar som de 

utländska småföretagen. Det ger de svenska småföretagen en konkurrensfördel. I de länder 

där det förekommer en begränsad revisionsplikt finns det ofta skatterådgivare eller dylikt som 

bistår vid rapporteringen till skattemyndigheten (SOU 2008: 32). 

 

Regeringen ser positivt på revisionspliktens avskaffande. Småföretagen kommer att minska 

sina kostnader, och de får möjlighet att själva bestämma vilka tjänster de behöver. Vad gäller 

kostnadsbesparingar har utredningen beräknat att småföretagens kostnader för revision 
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kommer att minska med ungefär 5,8 miljarder kr per år (SOU 2008; 32). Det finns i Sverige 

idag ungefär 70 000 vilande aktiebolag, för dem kommer revisionspliktens avskaffning att 

innebära en lättnad och en kostnadsbesparing menar regeringen. För femton år sedan 

avskaffades revisionsplikten för småföretagare i Storbritannien, och i nuläget visar oss en 

genomförd studie att tre av tio brittiska småföretagare fortfarande använder sig av en frivillig 

revision. Det verkar som om efterfrågan på revisorer kommer att sjunka i framtiden (Francke 

2008).  

 
1.2 Problemdiskussion  
 
Det gångna året har det diskuterats och debatterats mycket om slopandet av revisionsplikten, 

många har blivit berörda av denna kommande förändring. Den tredje april 2008 publicerades 

utredningen och det blev ett omtalat ämne som ledde till en hel del diskussioner mellan 

berörda parter. Parterna ser olika på införandet och på de konsekvenser som kommer att följa 

med den. Än så länge vet man inte till fullo hur konsekvenserna ser ut i framtiden, och vad 

pliktens avskaffande i realiteten kommer att föra med sig. 

 

I debatten framkommer inte vad revisorer eller företag egentligen har för uppfattning om den 

stundande förändringen. Hur kommer till exempel revisorns framtid att arta sig, vilken roll 

kommer han eller hon att spela, samt vad tycker småföretagen och revisorerna om 

förändringen? Många röster har gjort sig hörda i den debatt som följt utredningens förslag. I 

denna studies debattkapitel kommer jag att ta upp en del av dessa parters åsikter.  

 

Det finns de som tvivlar på om denna lagförändring för med sig positiva saker, medan det 

finns andra som är positivt inställda till den. Det finns både för- och nackdelar med 

borttagandet av revisionsplikten (FAR SRS 2007). Slopandet av revisionen för småföretag 

kommer att påverka Sverige, på både gott och ont. Det kommer att bli en stor omställning, 

och kontrollen som varit så traditionsbunden i Sverige kommer att lösas upp.  

 

Det kommer att bli enklare för småföretagen och de vilande bolagen i Sverige idag, de 

kommer att slippa behöva revidera när det ändå inte finns någon risk, kredit eller intressenter 

knutna till dem. Slutligen är det fördelaktigt för både revisorer och småföretag att oberoende 

och jäv problematiken kommer att försvinna, det kommer säkerligen att förbättra relationen 

samtidigt som revisorer kan ta åt sig både djup ekonomisk konsultation samt revision på 

samma gång. Andra fördelar som kan ses med att slopa revisionsplikten är att det ger staten 
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och småföretagen kostnadsbesparingar. Men man kan undra om dessa kostnader verkligen 

sparas eller om de inte istället endast vidareforslas till annan part i samhället. Enligt en studie 

gjord av FAR SRS under år 2007 kommer denna avveckling ge en välfärdsökning på ungefär 

200-300 miljoner per år. Men mot den ökande välfärden i landet måste man ställa de externa 

samhällskostnader som uppstår. Dessa är dock som sagt svårare att kvantifiera, men trots det 

betydande. Det rör sig till exempel om ökande kontrollåtgärder från de allmännas sida och 

högre transaktionskostnader för banker eller aktieägare.  

 

Baksidan av det är att småföretag utan en revisor som granskar kan komma att få sämre 

uppfattning om hur ekonomin i företaget ser ut och möjligtvis tappa i produktivitet och 

effektivitet på grund av det. Samtliga småföretags årsredovisningar kommer inte längre att 

granskas, och på det viset sker det inte längre någon kontroll av alla företagen. Man kan undra 

om det är en fara för samhället eller något som eftersträvas. De negativa konsekvenserna 

enligt utredningen (SOU 2008; 32) är ganska svåra att prognostisera. Skatteverket och 

ekobrottsmyndigheten menar att det finns risk för att skattefelen ökar samt att den 

ekonomiska brottsligheten blir mer utbredd. Utredningen (SOU 2008; 32) dementerar detta 

genom att mena att rädslorna är överdrivna, för att gardera sig läggs det fram förslag i 

skattelagstiftningen om kompensatoriska ingripanden.  

 

Det som sker är oundvikligt, eftersom det är ett led i ländernas anpassning till EU: s normer 

och regler. Sverige är på väg att anpassa sig vilket är positivt ur globaliseringssynpunkt. 

Sverige torde följa de andra länderna eftersom redovisnings- och revisionsreglerna 

internationaliseras alltmer. Utredningar görs även på andra områden i Sverige, dit kan räknas 

utredningar på redovisnings- och beskattningsområdet (FAR SRS 2007). Man kommer 

således inom kort att ändra på spelreglerna för aktiebolagen, dessa bolag som haft en stor 

betydelse för ökad välfärd och tillväxt i Sverige. Det är därför viktigt att förändringarna är väl 

genomtänkta och analyserade.  

 
1.3 Forskningsfrågor 
 
Vilka föreställningar har revisorer och småföretag om revisorers arbete, i nuläget, och i 

framtiden? På vilket sätt kommer revisorns roll att förändras efter den 1 juli, 2010? 
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1.4 Syfte  
 
Uppsatsen genomförs med intentionen att analysera de inställningar småföretag och revisorer 

har på revisorers arbete, samt hur revisorns roll kommer att förändras i framtiden. Studien har 

även gjorts med syfte att analysera de vanligaste problem som möjligtvis kommer att uppstå 

hos småföretagen/företagen och andra parter i samhället i och med förändringen. Den ska ge 

läsaren en inblick i vad revisorerna själva tror om sin framtid samt hur småföretagen/ 

företagen menar att revisorerna kommer att påverkas.  

 
1.5 Avgränsningar 
 
Från början var det tänkt att jag skulle intervjua tio småföretag i området kring Lund och 

Eslöv. Eftersom det visade sig vara tämligen svårt att få tag på småföretag som kunde ställa 

upp på en intervju, tvingades jag vidga perspektivet något. Istället för att intervjua endast 

småföretag smög sig några medelstora företag in på intervjuarlistan. De företag som på kort 

varsel var villiga att ställa upp på intervju valdes ut. Detta har inte försämrat det empiriska 

materialet, tvärtom höjt upp det en nivå, analysen kan nu göras ur ett bredare perspektiv.  
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2. Litteraturgenomgång 
 
Fokus i denna uppsats har lagts på revisorns roll, sett ur två perspektiv, dels revisorns och 

dels småföretagens. Det har även lagts fokus på hur revisorns uppgift ser ut i dagsläget och i 

framtiden. I detta kapitel granskas den forskningslitteratur och den teori som är betydelsefull 

för uppsatsämnet. 

 

Uppsatsen handlar om den stundande avskaffningen av revisionsplikten, och förändringarna 

den kommer att föra med sig för revisorerna. Det ligger därför nära till hands att gå igenom 

revisionens roll och de uppgifter revisorn utför i samhället. För att fullt kunna analysera 

empirin ska detta kapitel även identifiera revisionens intressenter. Det kommer även att ges en 

historisk tillbakablick hur redovisningen och revisionen växt fram i Sverige. Det är viktigt att 

känna till dessa företeelser, då dessa ligger till grund för att kunna tolka empirin rätt. 

 
2.1 Revision 
 
Vi börjar med att ta oss tid för att gå igenom vad revision egentligen är, och vilken roll den 

spelar. Vad innebär revision, vilka konkreta arbetsuppgifter handlar revision om och vilka 

moment i arbetet med ett företags räkenskaper faller utanför den? Vem är det som utför själva 

revisionen och vad är det som gör denna person tillförlitlig för att kunna utföra detta uppdrag. 

På vems uppdrag görs revisionen och vilken roll spelar den för dessa uppdragsgivare. Syftet 

med att gå igenom den teoretiska biten av hur revisorer arbetar och hur deras roll ser ut, samt 

hur intressenter påverkas av deras yrkesutövning görs för att kunna förstå reaktionerna utav 

revisionsslopandet i Sverige. 

 

En revisor ska enligt Thomasson et al (2003) granska ett företags årsredovisning, dess 

räkenskaper samt styrelsens och vd: s förvaltning av verksamheten, i den omfattning som god 

redovisningssed anhåller. Detta är det huvudsakliga syftet med revision och det framgår av 

det tionde kapitlet i Aktiebolagslagen (2005: 551). Även i Revisionslagen (1999: 1079) blir 

det tydligt vad en revisor ska göra, här nämns det även att kontrollen ska vara så omfångsrik 

och ingående som god redovisningssed kväver (Revision - en praktisk…2006). Målet för en 

revision är att upprätta en revisionsberättelse. Revisionen delas in i två delar, revision av 

bokföring och årsredovisning samt revision av styrelsens och vd: s förvaltning (Revision – en 

praktisk... 2006).  
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En revision innefattar en granskning av företagets bokföring, och oftast utförs det då stickprov 

i företagets bokföringsdata. Revisorn ska även granska den interna kontrollen som finns inom 

ett företag. Sedan ska revisorn utföra en kontroll av årsredovisningen, att det som tas upp i 

balansräkningen finns i verkligheten, att det upptagna är korrekt upptaget, och att det som tas 

upp tas upp till rätt värde. Detta görs för att kunna ge intressenterna en rättvisande bild. 

Revisorn ska även se över och kontrollera att avsättningar, säkerheter, skulder och 

ansvarsförbindelser finns med och stämmer i balansräkningen. Självklart utför revisorn också 

en granskning av resultaträkningen, för att se att den stämmer samt att resultaträkningen och 

balansräkningen stämmer överens med den löpande bokföringen (Thomasson et al 2003). 

 

Resultaträkningen ska ge en rättvisande bild av företagets resultat. Informationen i 

förvaltningsberättelsen ska ge en rättvisande bild av företagets resultat och dess ställning 

tillsammans med de andra ekonomiska rapporterna såsom resultaträkningen, balansräkningen, 

kassaflödesanalysen och noterna. Ansvarsfriheten ska antingen beviljas eller inte beviljas 

beroende på om någon i företagsledningen gjort sig skyldig till försummelse eller inte. En 

försummelse kan motivera att en ersättningsskyldighet mot företaget uppstår (Revision – en 

praktisk…2006). 

 

Revisorn skall även kontrollera och granska styrelsens och vd: s förvaltning av företaget. De 

ska ha utfört förvaltningen efter gällande lag och revisorn kollar därför upp om de agerat mot 

lagen eller på något annat sätt agerat på ett otillbörligt sätt som kan göra dem 

skadeståndsskyldiga gentemot företaget (Thomasson et al 2003). Klarar företaget inte av 

denna uppgift och det uppstår brister i redovisningen då ska revisorn rapportera detta i sin 

revisionsberättelse (Revision - en praktisk…2006). Revision betyder med andra ord att med 

skeptisk hållning planera, granska, bedöma och uttala sig om ett företags bokföring, 

årsredovisning och förvaltning. En revisor går igenom olika revisionsfaser i utövningen av sitt 

yrke, dessa faser är planering, granskning, och rapportering. Revisionen är huvudsakligen till 

för att företagets skilda intressenter ska kunna lita på den externa information som finns att 

tillgå. De måste kunna lita på att förvaltningen och den ekonomiska situationen företaget 

uppvisar i sina ekonomiska rapporter stämmer med verkligheten (Revision - en praktisk… 

2006).  

 

Revisionens konkreta mål är som nämnts tidigare att upprätta en revisionsberättelse, däri 

revisorn uttalar sig om företagets bokföring, årsredovisning och styrelsens och vd: s 
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förvaltning. Intressenternas beslutsunderlag består således av både företagets årsredovisning 

och den revisionsberättelse som revisorn upprättar. Den finansiella informationen om 

företaget ges mer tillförlitlighet efter att en revision utförts, samt tilltron till styrelsens och vd: 

s arbete ökar (Revision - en praktisk… 2006). 

  

Revisorer kvalitetssäkrar med andra ord tre olika områden, den räkenskapsenliga revisionen, 

den förvaltningsrelaterade revisionen och den verksamhetsrelaterade revisionen. Den först 

nämnda innebär granskning av räkenskapernas relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. Den 

andra av de tre områdena innebär granskning av efterlevnaden av lagar, regler och policys. 

Det tredje området innebär en granskning av hur verksamheten bedrivs effektivt och 

ändamålsenligt (Öhman 2004). 

 

Det som däremot inte ingår i en revision, är saker som att praktiskt utföra den löpande 

bokföringen, bokslutet eller årsredovisningen i det företag som revideras. Det ingår heller inte 

att ta beslut om viktiga händelser i ett företag eller att ge råd vid investeringsfrågor. Att 

diskutera med företaget om hur de ska göra med olika poster i årsbokslutet hör heller inte till 

en revision. Revisorn ska vara både opartiskt och oberoende gentemot sin uppdragsgivare och 

intressenterna, samt förplikta sig till tystnadsplikt (Thomasson et al 2003). 

 

Det är inte bara ägarna som är intresserade av att revision finns, även kreditinstitut, 

leverantörer, stat, kommun, styrelse, vd och kunder har nytta av revision. En revision ger 

också företagets finansiella information en ökad tillförlitlighet, vilket är önskvärt (Revision - 

en praktisk… 2006). 

 

Då man talar om revisorer måste man vara uppmärksam på att man vet vad som gäller, man 

ska vara medveten om i vilken mening titeln används. Alla får kalla sig revisor, det är ingen 

skyddad titel och ibland förekommer det därför fall där personer, med otillräcklig kompetens 

felaktigt benämns revisorer, då de i själva verket borde kallas för enbart redovisningskonsulter. 

Titlarna som enligt lag är skyddade inom revisionsbranschen är auktoriserad revisor och 

godkänd revisor, och det är straffbart att kalla sig för någon av dessa titlar om man inte är 

behörig (Revision - en praktisk… 2006).  

 

Det ställs specifika krav på de företagsformer där ägarna innehar ett begränsat ansvar, det 

resultat och den ekonomiska ställning som företaget redovisar utåt måste vara felfritt. Denna 
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information som presenteras utåt ansvarar vd och styrelse i ett företag för, och det är här som 

revisorns skicklighet och funktion kommer in i sammanhanget. Revisorn ska kvalitetssäkra 

denna information. Detta är viktigt för att samhället och näringslivet ska fungera smidigt, 

revisionen anses viktig och är en förutsättning därför (Revision - en praktisk… 2006).  

 
Revision är viktig för ägarna i företaget och ett stort antal av varierande intressenter. Som det 

heter i internationella sammanhang så sker revision ”in the public interest” vilket betyder att 

revision görs med bakgrund av att ge alla direkta och indirekta intressenter information om 

företaget.  

 
2.1.1 Intressenter 
 
Diamant (2004) menar att ett redovisningsförhållande leder till ett kommunikationsbehov, och 

därigenom får revisionen sin roll. Det största syftet med redovisningen är att ge intressenter 

relevant ekonomisk information om ett företag. För att intressenterna ska kunna känna sig 

säkra på att denna information är korrekt i sin presentation, är det viktigt att revisorer 

genomför revision och med detta kvalitetssäkrar informationen. 

 

Det finns enligt Diamant (2004) två synsätt vad gäller vilka intressen som ska tillgodoses när 

en revision genomförs. Det ena synsättet är brett, där alla intressenternas intressen ska 

tillgodoses. Det andra är snävt och innebär att ägarnas intresse väger mycket tyngre än de 

andra intressenternas intressen. Vidare menar Diamant (2004) att det finns två sorters 

intressenter, de direkta och de indirekta. De direkta intressenter är de som kan påverka, välja, 

avskeda och ge revisorn anvisningar. De indirekta intressenter är de som inte kan ta sig dessa 

friheter och som inte kan påverka revisorn. Eftersom revisionen är så pass viktig för 

intressenterna är det centralt att företagens olika intressenter nu identifieras i 

litteraturgenomgången. I boken Revision - en praktisk beskrivning (2006) omnämns några av 

dessa:  

 
Ägarna 

I stora företag sitter ägarna många gånger inte med i styrelsen och får på det så sätt ingen 

heltäckande inblick i verksamhetens alla delar. Detta är ofta annorlunda när man pratar om 

små företag där ägaren ofta har full insyn i allt som sker i verksamheten, ägaren är här mycket 

närmre alla besluten som tas i företaget. Ägarna i stora företag däremot måste kunna lita på att 

den information som tas fram, och de beslut som tas, av styrelse och vd stämmer med 
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företagets strategi och mål. Den bild som styrelse och vd tar fram för företaget går ägarna 

efter när de fattar viktiga beslut, och det är därför av största vikt att de är korrekta. Ägarna är 

med andra ord väldigt beroende av revisorns kontrolltjänster (Revision - en praktisk…2006). 

 
Kreditgivare 

Det finns de intressenter som måste prognostisera sin framtid, för kreditgivare är det till 

exempel viktigt att de får reda på om lån kan betalas tillbaka. För att kreditinstitut ska vara 

villiga att låna ut kapital måste de vara säkra på att det de ser i de externa rapporterna 

stämmer. Blir då en sådan rapport granskad av en opartisk och självständig revisor då kan de 

vara ännu säkrare på sin sak (Revision - en praktisk…2006). 

 
Leverantörer 

Revisionen är även viktig för företagets leverantörer, de måste veta ifall de vågar leverera 

eller ge krediter till ett företag. De vill ha tillförlitlig ekonomisk information om den 

potentiella kunden. De väljer då ofta att göra en kreditupplysning, och i den informationen 

kan de få reda på vilka de ansvariga revisorerna är och hur revisionsberättelserna från de 

senaste åren utfallit. Om de har varit felfria, innehållit anmärkningar eller andra viktiga 

upplysningar (Revision - en praktisk…2006). 

 
Kunder 
 
Precis som företagens leverantörer vill även ett företags kunder ha tillgång till tillförlitlig 

ekonomisk information om företaget i fråga. De måste vara säkra på att företaget kan leverera, 

annars väljer kunderna ett annat konkurrerande företag som leverantör (Revision - en 

praktisk…2006). 

 
Anställda 

En annan intressentgrupp som är väldigt beroende av felfri ekonomisk information är 

företagets anställda. De är personligt beroende av denna information, eftersom den kan ge 

dem upplysningar om deras kommande framtid hos företaget (Revision - en praktisk…2006).  

 
Stat och kommun 

Eftersom redovisningen ligger till grund för den skatt och de avgifter som företaget måste 

betala, är både stat och kommun därför ytterst angelägna om att företagets ekonomiska 

information är helt korrekt upprättad. Eftersom både stat och kommun ger företag olika bidrag 

beroende på olika omständigheter är det av yttersta vikt att stat och kommun kan informera 
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sig om att dessa omständigheter stämmer och att företaget har rätt till bidraget det får. Med 

hjälp av revisorn kan staten och kommunen känna sig säkrare på att företaget verkligen sköter 

sin uppgift rätt, sannolikheten för att den ekonomiska informationen är felfri ökar med 

revisorns granskning (Revision - en praktisk…2006). 

 
Styrelse och vd 

För styrelse och vd kan revisorn i många fall ge dem ett nytt perspektiv på händelser i 

företaget, och ge bedömningar eller synpunkter. Revisorn blir i vissa fall en samtalspartner för 

styrelse och vd (Revision - en praktisk…2006). 

 
2.1.2 Principal agent teorin 
 
Enligt Jönsson (1991) har redovisningen två generella syften, att skapa information för att 

undvika principal – agent asymmetri samt ge marknaden ett beslutsverktyg. Eftersom det 

förekommer en delning av ägandet och förvaltningen i ett bolag, uppstår ett behov av 

informations- och kommunikationsflöde mellan parterna. Det finns en oenighet mellan dessa 

parters intressen, detta uppstår eftersom båda parter vill maximera sin egen nytta. Ledningens 

förehavanden måste kunna legitimeras och deras lojalitet måste säkras, det är annars risk för 

att parterna börjar misstro varandra eller att ledningen utnyttjar sin position och maximerar sin 

nytta på bekostnad av ägarnas intressen (Diamant 2004). Det är här revisorns roll kommer in i 

spelet, det nämns i Diamant (2004) att det enligt anglosaxisk norm existerar tanken att 

revisorn har en funktion att fungera som en slags försäkringsgivare som ska dela 

intressenternas risktagande när de investerar kapital i ett bolag. Intressenterna får ett större 

förtroende för det företag som revideras med revisorn som garant för verksamheten. 

Revisionens funktion är således att skapa tilltro till det företag som granskas i syfte att minska 

kostnaderna.  

 

Enligt Diamant (2004) är revisorn ett verktyg som intressenter och principaler använder sig av 

för att kontrollera agenterna. De vill försäkra sig om att företagsledningen uppfyller de 

arbetsuppgifter som de blivit ålagda. Agenterna ska agera lojalt och alltid ha bolagets bästa 

för ögonen, och aldrig maximera sina egna nyttor. Övervakningskostnader sparas på detta sätt 

eftersom inte varje enskild intressent måste göra samma kontroll av agenterna som revisorn 

gör åt dem alla. Detta ökar intressenternas sammanlagda förmögenhet. Diamant (2004) anger 

även ett annat skäl till att den legala revisionen finns, nämligen för att skydda aktiebolag. 

Aktiebolag, och andra former av bolag som bedrivs med begränsat ekonomiskt ansvar för 
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ägarna, anses nämligen vara av stort samhälleligt intresse. Enligt Diamant (2004) är syftet 

med god revisors sed att den ska styra revisorns agerande när denna arbetar med enskilda 

uppdrag. Även utanför yrket ska han eller hon iaktta revisors seden, den är en måttstock för 

det godtagbara beteendet, man kan säga att det är en etisk regel som revisorn alltid ska följa.  

 
2.2 Revisorns roll 
 
I dagsläget måste revisorer särskilja på de roller som uppstår i yrket, detta för att det i lagen 

står att han ska vara oberoende. Revisorn måste ge sin klient förtroende samtidigt som denne 

måste vara oberoende för att kunna utöva sitt yrke enligt gällande lag. I och med 

revisionsplikten, har revisorer ibland funnit sig sitta på två stolar samtidigt, dels ska de vara 

klienten behjälplig i alla ekonomiskt relaterade frågor men inte bli så involverad i företagets 

angelägenheter att man kan ifrågasätta revisorns oberoende och opartiskhet. Revisorernas roll 

går ut på att utföra det arbete som är avgörande för att intressenterna ska skyddas. Det är 

intressenternas behov som ligger till grunden för revisionen och det arbete som revisorn utför, 

det förefaller logiskt att insatserna riktas på de objekt och områden som intressenterna anser 

vara viktigast (Öhman 2004). 

 

En revisor ska vara opartisk och självständig i sitt yrkesutförande, och därtill även respektera 

tystnadsplikt. Även revisorerna är underkastade olika typer av kvalitetskontroller och står 

under Revisorsnämndens kontroll (Revision - en praktisk…2006). En revisor måste bli 

betrodd med revisionsuppdraget, för att detta ska kunna ske måste han eller hon vara 

oberoende. Med oberoende menas att revisorn inte får utföra de sysslor som faller utanför ett 

revisionsuppdrag. En revisor får heller inte anses vara oberoende om han eller hon innehar 

aktieposter i det företag som revideras av honom eller henne (Diamant 2004). 

 
I revisorslagen (2001: 883) står det vad revisorn har för olika uppgifter. Beroende på vad det 

är för sysslor revisorn utför uppstår det olika roller för honom eller henne (Revision - en 

praktisk…2006). Revisorer har enligt Häckner et al (2005) en granskande roll, absolut även 

en rådgivande funktion samt fungerar som lagens förlängda arm och som en sorts moralisk 

väktare. Revisorns roll är dessutom olika, beroende vilken intressent man frågar. Frågar man 

ägarna är revisionen, det vill säga granskningen och attesten, det viktigaste revisorn gör, 

sedan kommer rådgivning och corporate governance bistånd (Häckner et al 2005). Som 

investerare ska man först och främst kunna lita på de siffror som ett företag lämnar, att 

resultaträkning och balansräkning stämmer samt att beräkningarna i årsredovisningen är 
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korrekt utförda. Revisorer ska även ge vägledning och berätta hur företaget i fråga kan bli 

bättre (Häckner 2005). I Cassel (1996) beskrivs en revisors ställning som två delad, det finns 

dels en intern och en extern sådan. Intern på det viset att revisorn är djupt involverad i 

företaget han eller hon reviderar och som extern på det viset att revisorn inte är delaktig i 

företagets förvaltning.  

 

En gång i tiden var revisorsprofessionen ett yrke som krävde starka personligheter, med 

mycket auktoritet. Enligt boken uppdrag revision (2005) är kraven på revisorerna och deras 

arbete större nu än den någonsin varit, det är inte längre tillräckligt med bra kompetens och en 

välfungerande planering. Det som enligt uppdrag revision (2005) saknas i dagens revision är 

starka personligheter med makt och auktoritet. Rollen förändras med andra ord ständigt och 

man kan inte se på revisorns roll som enbart statisk utan även som påtaglig dynamisk. De 

senaste 80 åren har revisorerna varit med om en hel del förändringar (Cassel 1996).  

 

Revisorn verkar ofta i nära samarbete med sina uppdragsgivare vilket gör att intressenter och 

andra parter i samhället stundtals tvivlar på om revisorn verkligen kan arbeta helt objektivt 

och oberoende. Det som uppdragsgivare och andra parter i samhället förväntar av sin revisor 

står inte alltid i relation till vad revisorerna förväntar sig av sitt arbete. Ett förväntningsgap 

kan därför uppstå, och revisorer förebrås lägga ner för lite tid på förvaltningsrevisionen samt 

att de inte kan garantera att fullständig moral och etik upprätthålls bland företagen och dess 

ledning (Häckner et al 2005). 

 
2.2.1 Revisorns uppdrag  
 
Uppdraget en revisor utför är styrd av lagar och bestämmelser. De viktigaste kraven en revisor 

måste uppfylla är som nämnts opartiskhet, självständighet och tystnadsplikt. Kraven regleras 

bland annat i Aktiebolagslagen, Revisorslagen, Revisionslagen, Revisorsförordningen och 

särskilda föreskrifter från Revisorsnämnden. En revisor utför ett bestyrkandeuppdrag när han 

eller hon uttalar sig om och delger sin åsikt om ett företags finansiella information. Revisorn 

delger klienterna sin utförda granskning i en revisionsberättelse, vilket är en skriftlig rapport 

däri det ska förmedlas den grad av tillit till det kontrollerade materialet som finns (Revision - 

en praktisk…2006). 

 

I boken av Häckner et al (2005) nämns att revisionen och revisionsberättelsen har kommit att 

bli mer och mer standardiserad genom åren. I samband med revisionsberättelsen och även 
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löpande under året ger revisorn företaget rapporter om förslag till förbättringar, eller 

påpekanden om funna brister och fel (Revision - en praktisk…2006).  

 
2.2.2 Oberoende 
 
För att revisorerna ska fylla den funktion de har i samhället, anser Diamant (2004) att det är 

av största vikt att revisorn är oberoende, det är en central förutsättning för revisionens 

riktighet. Revisorn ska både utföra sitt eget uppdrag opartiskt och självständigt, samt även 

uppfattas som oberoende gentemot samhället. Diamant (2004) menar vidare att det i Sverige 

hålls väldigt hårt på revisorers oberoende, och att detta i sin tur kan påverka revisorsyrkets 

tjänster negativt. Vidare menar han att revisionens syften är begränsade, vilket borde begränsa 

de krav som ställs på revisorn beträffande oberoendet, det ska stå i relation med nyttan och 

effektiviteten. Diamant (2004) har tagit upp olika synvinklar på regleringen av revisorers 

oberoende, han menar att internationaliseringen som sker i revisionsbranschen borde få ett 

större genomslag även i oberoende regleringen i Sverige. För att få en effektiv reglering på 

området bör synen på oberoendet förändras, detta med allmänna regler. 

 
Det har funnits tider när revision inte efterfrågades av alla företag och historiskt sett uppvisar 

efterfrågan en stor variation. Vid 1900-talets början när revisionen blev professionell tog det 

ett tag innan den efterfrågades av företag. Under vissa perioder har det förekommit att 

efterfrågan varit större än utbudet (Cassel 1996). Det ska bli intressant att belysa detta 

fenomen i denna studie, frågan är om framtidens förändring kommer att leda till att utbudet av 

revisorer som önskar utföra revision blir större än efterfrågan efter dem. Cassel (1996) menar 

att revision behövs i samhället men han menar vidare att förtroendet till revisorerna har 

rubbats. I hans bok den reviderade revisorsrollen kommer han fram till en slutsats som tyder 

på att revisorernas oberoende är för svagt och bör förstärkas. När oberoendet stärks då ökar 

också förtroendet igen. Han lägger fram att formerna för utseende av revisor bör ses över för 

att kunna stärka oberoendet.  

 
2.3 Styrande makter 
 
Streeck och Schmitter talar om tre krafter i en artikel av Puxty (1987) som är nödvändiga för 

redovisningsregleringen. Dessa krafter är staten, marknaden och föreningar. När man reglerar 

redovisningspraxis spelar de tre nämnda krafterna en stor roll. Den första av de tre krafterna 

är marknaden. På en marknad uppstår det aktörer som vill vinstmaximera och konsumenter 

som vill nyttomaximera, interaktion mellan dessa två skapar en styrande marknadskraft 
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(Puxty 1987). Marknaden ger oss ekonomisk effektivitet, och redovisningen påverkas av 

denna kraft i och med att kapitalmarknaden kräver en genomlysning. I marknadskraften kan 

inre slitningar förekomma mellan köpare och säljare och de olika produktionsfaktorerna. 

Staten däremot skapar regleringar med den makt den besitter. Det negativa med denna kraft är 

att den kan ge sig själv fördelar medan den tvingar andra i samhället att förhålla sig på ett 

visst sätt. Staten har lagstiftningsmonopol och en hierarkisk kontroll av samhället som är 

allmänt accepterat. När marknaden inte kan tillgodose intressenternas informationsbehov 

måste staten gripa in. Marknaden kan vara turbulent och osäker vilket staten ser till att minska. 

Den tredje kraften som nämns är föreningar, denna kraft skapar en känsla av tillhörighet 

mellan människor med samma åsikter. Redovisningen påverkas av denna kraft genom att 

redovisningsyrket bildat en samhörighet av samhälleliga ideal med en förtroendegivande 

hållning. Föreningar ger människor en kollektiv identitet som gör att de vill följa de 

värderingar som finns i detta kollektiv. Man har samma värderingar och slitningar uppstår 

med dem som inte har dessa värderingar. Den tredje kraften är dock inte lika viktig och kan 

inordnas efter de andra två.   

 

När man pratar om liberalismen då är det marknaden som styr och vid legalismen är det staten 

som styr. Puxty (1987) menar att Sverige ligger någonstans i mitten av legalism och 

liberalismen, men dock närmast legalismen eftersom staten varit inblandad och stiftat många 

detaljerade lagar på redovisning och revisionsområdet. Man kan se att det inte enbart går att 

styra redovisningspraxis med hjälp av en styrande makt, Sverige har inte kunnat styras enbart 

av staten utan det krävs även en interaktion med marknaden för att samhället ska fungera 

effektivt. När det uppstår slitningar mellan krafterna uppstår det förändringar, i denna studie 

ska jag i diskussionen analysera vilken kraft som i framtiden kan tänkas komma att dominera 

och avgöra revisorns roll. Denna teori av Streeck och Schmitters tar dock inte hänsyn till 

mänskliga, internationella eller historiska faktorer. Dessa brister i ramverket måste man vara 

uppmärksam på när man analyserar empirin utifrån denna teori. I enlighet med Streeck & 

Schmitters teori kommer redovisnings- och revisionregelförändringar till genom en blandning 

av dessa tre krafter.  

 

Vi vet att det ofta är finansiella kriser som utlöser missnöje över den rådande situationen, och 

det är kriserna som förflyttar redovisningsområdet framåt i utvecklingen. Krisen på 1930-talet 

bidrog till att staten grep in och marknaden kom i skymundan. Enligt Jönsson (1991) blev 

under 1980-talet statens finanser svagare och man lutade sig alltmer mot marknadens 
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mekanismer igen. Under finanskrisen på 1990-talet drevs denna utveckling vidare mot att bli 

ännu mer marknadsfokuserad.  

 

Enligt Puxty (1987) ligger staten, marknaden och föreningar i ständig i konflikt med varandra 

och dessa konflikter varierar över redovisningshistorian. Det är alltid en av krafterna som 

dominerar, vilken av krafterna beror på situationen och sammanhanget. Jönsson (1991) menar 

att dessa förändringar och byten mellan de styrande krafterna sker av sig själva då och då men 

att de påskyndas av skandaler och kriser i samhället. Jönsson (1991) framhäver betydelsen av 

debatt och dess förmåga att lösa potentiella problem när man går från den ena regleringen till 

den andra. Han skriver dock att det inte räcker med en artikel utan man måste få till stånd en 

debatt och hålla frågan levande under en viss tid för att man ska kunna hitta lösningar.  

 
2.4 Historik 
 
För att kunna förstå framväxten, och utvecklingen av redovisnings- och revisionsbranschen i 

Sverige måste man gå tillbaka i tiden. Redan på 1600-talet förekom det i Sverige 

revisionsliknande granskningar av hur de ansvariga i bolag skötte sig (Diamant 2004). I 

mitten på 1800-talet professionaliserades revisionsverksamheten med Skottland i spetsen 

(Öhman 2006). Det kan följaktligen konstateras att revision inte är någon ny företeelse. Då 

företagen under 1800-talet befann sig i industrialiseringen och avståndet mellan ägare och 

bolagens förvaltare ökade växte kravet på revision. Företagets behov av riskvilligt kapital 

ökade och man började vända sig till en allt vidare krets av finansiärer. Företag behövde mer 

riskkapital, vilket tidigare inte hade behövts i lika stor utsträckning då samhället bestod till 

stor del av familjeledda bolag. Företag kom nu att i större utsträckning att finansieras av 

passiva ägare vilket ökade intresset för en neutral granskare (Diamant 2004). 

 

Redan i 1895 års aktiebolagslag blev det i Sverige bestämt att ett aktiebolags räkenskaper och 

styrelsens förvaltning måste granskas av revisorer (Jönsson 1991). Men först i 1944 års 

aktiebolag ställdes det krav på auktoriserade revisorer. I förarbetena till 1944 års aktiebolag 

betonas det att företagens uppgift i samhället inte var att maximera ägarnas vinst utan även 

vara med och utveckla industri och samhälle. Revisionsplikten för alla aktiebolag i Sverige 

infördes i 1983 års aktiebolag. Den nytta man avsåg med denna regel var att den skulle 

förebygga ekonomisk brottslighet samt ge ägaren information. Sedan den tiden har det 

tillkommit ytterliggare regler och bestämmelser och man kan säga att ett ramverk för 

revisorers olika uppdrag finns att hitta i en bred flora av lagar (FAR SRS 2007).  
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Krügerkrisen var vägledande för utvecklingen i redovisnings- och revisionsbranschen. Krisen 

inträffade år 1931 när Krügerimperiet bröt samman. Företaget hade gjort sig skyldig till 

lurendrejeri och gett sina intressenter otillräcklig information om företaget. Vid denna 

tidpunkt låg revisionsprofessionen ännu i sin vagga, men i skandalen såg revisorerna sin 

framtid. Det fanns möjligheter för yrket och de tog chansen, etableringen tog fart. På grund av 

krisen kom arbetarrörelsen och staten i allt större fokus och fick en starkare position i Sverige. 

Då det visade sig att marknaden inte själv kunde sköta den nödvändiga 

informationsspridningen för att undvika skandaler, fick staten börja agera vakthund för att 

något liknande inte skulle hända igen. Vid denna tid i Sverige tog socialdemokraterna makten 

och Sverige kände av ett försämrat näringsliv. Redovisningsreglerna börjar dyka upp på allvar 

och revisorerna organiserade sig alltmer. Företagen skulle skyddas mot liknande spekulation 

som gav upphov till Krüger krisen, och företagen skulle börja ses som samhällsaktörer, inte 

enbart finnas till i syfte att maximera sin vinst (Jönsson 1991). 

 

Jönsson (1991) menar att det krävs kriser för att förändringar ska komma till stånd, flera 

händelser i Sveriges historia har föranlett att de gällande reglerna har ifrågasatts. Förändringar 

följde även efter Krüger skandalen, i själva verket kan man se krisen som en viktig del i den 

ekonomiska utvecklingen. Revisorer blev viktiga för samhället och man ordnade lagar för att 

skydda företag mot en osund spekulationsmarknad (Jönsson 1991). Man satte in en neutral 

part, eftersom man ville försäkra sig om att informationen som lämnades ut alltid skulle vara 

korrekt och fullständig och att företagsledningen inte enbart skulle ha sitt eget bästa för 

ögonen (Öhman 2006).  

 

Den ekonomiska informationen som upprättades under 1950-talet riktade sig till den breda 

massan och inte huvudsakligen till investerarna. Detta kom att ändras då man år 1968 bildade 

näringslivets börskommitté och handelskammaren. Man ville förbättra informationen till 

aktieägarna och få en mer effektiv aktiemarknad samtidigt som industrin skulle fortsätta 

utvecklas framgångsrikt. Jönsson (1991) menar att en debatt åstadkoms när det i samhället 

bildas en oordning, den tar då fart och driver på hela utvecklingen. Debatten kring 

redovisning och revision har varierat över tiden, ett exempel på en sådan utveckling är just 

den som uppstod efter Krüger krisen. På 1980-talet internationaliserades näringslivet, och 

kapitalmarknadens tillväxt ökade samtidigt som staten försvagades. När kriser och oro åter 

började uppdagas ville man skärpa reglerna inom området (Jönsson 1991). 
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2.5 Sammanfattning av litteraturgenomgången  
 
Jag har i detta kapitel använt mig av teorier och relevant litteratur för att generera en bred och 

rik faktabakgrund som ska användas för att angripa, tolka och analysera mina 

forskningsfrågor på bästa möjliga sätt. Denna litteraturgenomgång har även gjorts för att ge 

läsaren en bra kunskapsbas att stå på för att kunna fortsätta läsa studien.  

 

Jag har förklarat viktiga begrepp och gått igenom revisionens roll i samhället samt vad 

revisorn har för uppgifter. Det har även noga gåtts igenom vad revision innebär rent praktiskt 

och vad dess slutliga mål är. Viktigt var det även att ta upp de parter i samhället som direkt 

eller indirekt berörs av att revision genomförs i företag, samt i detta sammanhang även ta upp 

oberoende frågan och principal agent problematiken. 

 

Denna genomgång är viktig eftersom de företeelser och begrepp jag tagit upp ligger till grund 

för att empirin ska kunna tolkas rätt och för att man ska kunna förstå reaktionerna utav 

revisionsslopandet i Sverige. Det har även gjorts en historisk tillbakablick som beskriver hur 

revisionen växt fram. Vidare presenterade jag även Streeck och Schmitters ramverk om de tre 

styrande krafterna, staten, marknaden och föreningar. Dessa krafter är nödvändiga för att 

redovisnings- och revisionsregleringen ska kunna utvecklas och det förklarar hur förändringar 

på detta område kan komma till stånd.  
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3. Metod 

 
I detta kapitel kommer jag att beskriva den metod och det tillvägagångssätt jag valt att 

använda mig av för att genomföra denna studie. Jag berättar vilken ansats som valts, 

förklarar varför denna valts samt klargör vilken intervjuteknik som lämpar sig bäst. Slutligen 

kommer jag även att beskriva vilken data som kommer i fråga för undersökningen samt hur 

den har tagits fram.  

 
3.1 Undersökningsansats  
 
Enligt Christensen et al (2001) finns det olika undersökningsansatser att välja mellan då man 

genomför en undersökning. De fyra allmänna är fallstudie, longitudinell, tvärsnitts och 

experimentell ansats. Beroende på hur många dimensioner man vill spegla i uppsatsen 

bestämmer man sig för antingen en eller flera. För att komma fram till den eller de ansatser 

som passar bäst utgår man från den tilltänkta undersökningens omfattning och innebörd. För 

denna studie lämpar sig fallstudieansatsen bäst eftersom denna kvalitativa ansats ger mig en 

större förståelse för problemets innebörd och de tänkbara följderna kan lättare prognostiseras.  

 

En fallstudie är en studie av kvalitativ art i enlighet med Christensen et al (2001) där den 

undersökande ingående studerar ett litet antal undersökningsenheter antingen vid ett tillfälle 

eller vid flera. För studien kan kvantitativ, kvalitativ, sekundärdata samt primärdata komma i 

fråga. Enligt Bryman och Bell (2003) baseras dock den kvalitativa undersökningen oftast mer 

på ord än på kvantitativa insamlingar. Undersökningen har potential att indikera generella 

mönster och man kan som undersökande få en förståelse för problemet och dra analytiska 

slutsatser och generaliseringar av den (Christensen et al 2001).  

 

Denna studie kommer att utföras vid ett enstaka tillfälle eftersom tidsramen för 

undersökningen är begränsad och för att det är lämpligt med bara ett undersökningstillfälle. 

Tidsaspekten för undersökningen är således av ad hoc natur och studien kommer när den 

genomförts leverera en ganska djup men samtidigt övergripande bild av problemets 

komplexitet. Konsekvenserna av revisorspliktens avskaffande kommer att utvecklas med 

tiden, en undersökning i framtiden efter 2010 skulle säkerligen ge andra resultat och slutsatser 

än de som tas fram i denna undersökning (Christensen et al 2001).  
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Den rumsliga och analytiska dimensionen som används för studien är djup, intervjuerna ska 

ge undersökningen en omfångsrik bas av svar, rörande ett flertal besläktade frågor. Jag har 

som mål att tränga relativt djupt ner i problemet, för att kunna se vad revisionspliktens 

avskaffande har för någon framtida effekt på småföretag, revisorsbransch och för olika 

intressenter som har med revisionen att göra. Fokus har lagts på vad revisorer och småföretag 

har för inställning till revisorers arbete och roll, och hur förändringen kommer att påverka 

dessa omständigheter (Christensen et al 2001).  

 

I denna uppsats genomförs vidare en smal undersökning där det undersöks endast ett fåtal 

företags och revisorers inställningar om det aktuella ämnet. Då det som tidigare nämnts 

existerar en tidsram att hänsyn till har jag bestämt mig för att undersöka fem småföretag och 

fem revisorer. Att intervjua tio respondenter kommer att räcka för att ge mig en någorlunda 

tydlig bild på problemets innebörd. Med denna bild som bakgrund kan jag förhoppningsvis 

föra fram relevanta slutsatser om revisorns arbete, roll och vad förändringen kommer att 

innebära för de intervjuade parterna. Mitt mål är att hitta mönster och givande slutsatser i den 

empiriska informationen som tas fram, och jag önskar få mer insikt i problemets natur och 

dess effekter på omgivningen (Christensen et al 2001). 

 
3.2 Kvalitativ metod 
 
En kvalitativ ansats, kännetecknas av att den är ostrukturerad, explorativ, beskrivande och 

förklarande. Validiteten prioriteras ofta framför reliabiliteten och undersökarens eller 

undersökningsenhetens subjektivitet kan komma att påverka de kvalitativa data som tas fram. 

I en kvalitativ undersökning är förståelsen och helhetsperspektivet det viktigaste, utifrån dem 

bygger man teorier, hypoteser eller praktiska arbetshypoteser. Analysen som undersökaren 

kommer fram till kan vara subjektiv och beror till stor del på hur denne valt att förstå och 

tolka det kvalitativa datamaterialet. Denna studie kommer att genomföras med hjälp av den 

kvalitativa metoden. Eftersom valet av problem och forskningsfråga inverkar i allra högsta 

grad på valet av ansats och uppsatsens utformning är det således av särskilt stor vikt att arbete 

läggs ner kring dess förarbete (Christensen et al 2001). 

 

Enligt Jacobsen (2002) är den kvalitativa metoden oftast induktiv i sin utformning. Med det 

menas att ansatsen inte begränsar undersökaren i att även hitta andra slutsatser och teorier än 

de han från början varit ute efter. Undersökaren förhåller sig istället öppet till det han 



 27 

undersöker och låter sig inte begränsas av redan existerande teorier eller hypoteser. Det finns 

kritiker som säger att ingen individ kan gå ut i världen helt utan redan existerande teorier och 

modeller i medvetandet, dessa kritiker menar även att individer inte har förmågan att kunna 

samla in all betydelsefull information.  

 

Jag har valt att angripa min undersökning med hjälp av den induktiva metoden, jag vill som 

forskare gå ut i världen utan fördomar och samla in relevant information som jag sedan kan 

analysera och dra slutsatser om. Undersökningen kommer att vara deskriptiv vilket innebär att 

den ska ge mig en bild av hur verkligheten ser ut eller beskriva hur något är. Denna studie 

genomförs följaktligen med hjälp av en kvalitativ undersökningsmetod och med en vald 

induktiv forskningsansats. Det jag vill beskriva är hur revisorernas verklighet ser ut samt hur 

deras roll kommer att förändras i framtiden. Forskningsansatsen blir därför av deskriptiv 

beskaffenhet.  

 
3.2.1 Grounded theory 
 
Det finns ett metodramverk som heter grounded theory och som är knytet till den kvalitativa 

forskningsansatsen. Denna teoriskapande modell innebär att den insamlade empiriska data 

som undersökaren tar fram kan användas som grund till att bilda teorier. Man analyserar den 

data man tagit fram och upptäcker i bästa fall variabler och förhållanden som kan 

kategoriseras för att sedan sluta sig till hur, och varför dessa hänger ihop (Glaser och Strauss 

1967). Eftersom jag till denna studie inte hittat alltför många redan existerande teorier, om 

revisionens avskaffande och revisorns roll i framtiden, kommer jag i den mån jag behöver det 

använda mig av grounded theory. Det är begripligt att det ännu inte finns mycket litteratur att 

tillgå om detta tema eftersom det är mångfacetterat, och det är en framtida kunskap som är 

svår att prognostisera.  

 

Det resultat och de slutsatser jag tar fram i denna studie grundas följaktligen till största del på 

de data jag själv samlat in medelst intervjuer samt på de få befintliga teorier som presenterats 

i litteraturavsnittet. När man utgår från grounded theory gör man ingen prövning av en i 

förväg uppställd hypotes utan man tittar istället på verkligheten och ser vilka teorier som 

undersökningen genererar. Egentligen börjar man med att analysera den data man samlar in så 

fort den första intervjun är genomförd. När man så gör nästa intervju ska denna påverkas av 

den redan genomförda intervjun, och så vidare (Glaser och Strauss 1967). Detta arbetssätt har 
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jag dock inte kunnat använda mig av eftersom tiden mellan intervjuerna varit alldeles för 

knapp, jag skulle inte ha hunnit med att analysera varje enskild intervju efter dess 

genomförande utan jag fick börja analysera intervjuerna när de alla genomförts.  

 
3.3 Urval 
 
Då man genomför en primärundersökning måste man begrunda vilken målpopulation och 

vilka respondenter man vill undersöka. Man kan alltid göra en totalundersökning, men då 

måste man få tag på alla i målpopulationen. Det är kostsamt, tidskrävande och även i vissa fall 

omöjligt att genomföra. Istället för att göra ett representativt sannolikhetsurval kommer man 

med den kvalitativa ansatsen som utgångspunkt att göra ett icke sannolikhetsurval 

(Christensen et al 2001). Eftersom det för denna studie har valts ett kvalitativt angreppssätt 

kommer småföretagen och revisorerna att utses genom ett icke sannolikhetsurval. För denna 

studie har jag valt att använda mig av ett strategiskt urval där jag personligen väljer ut de olika 

småföretag och revisorer som ska ingå i undersökningen. Jag väljer de tillgängliga 

undersökningsenheter som jag tror kommer att ge mig relevant och intressant information. Då 

man väljer denna ansats kan man inte med känd sannolikhet påvisa att urvalets resultat 

kommer att överensstämma med hela målpopulationens resultat (Christensen et al 2001). 

 

För att göra undersökningen dynamisk har jag velat intervjua två olika parter, nämligen 

småföretag och revisorer. Jag kommer att intervjua fem representanter från småföretag och 

fem representanter från revisionsbyråer. Det känns angeläget att fråga båda dessa parter om 

deras åsikter och föreställningar om revisorernas uppgifter och roll i samhället. På så sätt får 

jag två olika perspektiv på undersökningsproblemet, ett ur småföretagens och ett ur 

revisorernas. En situation eller begivenhet kan alltid upplevas på annorlunda sätt, beroende på 

i vilken position man befinner sig i, hur mycket information som finns tillgänglig och hur stor 

påverkan kommer att bli för personen eller branschen i fråga.  

 

När arbetet med denna uppsats tog vid bestämdes det att tio respondenter skulle sökas upp. Då 

jakten på småföretag visade sig vara svår fick sökandet även inbegripa något större företag. I 

studien kommer företagen dock även fortsättningsvis att benämnas småföretag. Jag kom i 

kontakt med mina intervjupersoner genom att jag ringde upp dem. Jag presenterade mig och 

den undersökning som jag tänker genomföra och under dessa telefonsamtal kom det fram 

huruvida företagen i fråga var positivt eller negativt inställda till att medverka i 

undersökningen. Det kom väldigt många nekande svar, vilket försvårade urvalsarbetet. Det 
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tog tid att hitta respondenter som var villiga att ställa upp på undersökningen eftersom de 

oftast inte hade tillräckligt med tid att kunna delta eller så kände de att de hade otillräcklig 

kunskap om undersökningsområdet. De företag och revisorer som visade sig intresserade och 

kunde tänka sig bli mina respondenter fick ytterliggare information och de fick även 

intervjufrågorna e-postade till sig om de önskade det. Ett datum för intervju bestämdes under 

telefonsamtalen och intervjuerna utfördes därefter under en vecka, i mitten på december.  

 
3.4 Datainsamling 
 
Man kan dela in data i kvantitativ och kvalitativ data. Kvantitativ data utrycks i siffror, antal 

och mängd medan kvalitativ data uttrycks i ord, text och bilder. Data delas även in i sekundär 

och primär data. Sekundär data och primärdata särskiljs beroende på när, hur och varför data 

samlades in (Christensen et al 2001). 

 
3.4.1 Primärdata 
 
En insamlingsmetod för primär data är att genomföra intervjuer. Då man samlar in primär  

data samlar man in ny information. När så ett undersökningsproblem kräver mer information 

än som finns tillgänglig, eller om det ännu inte finns någon sekundärinformation kan det vara 

erforderligt att samla in primär data (Christensen et al 2001). Primärdata för denna studie tar 

jag fram medelst en kvalitativ fallstudie av ett strategiskt urval av småföretag och revisorer i 

Lund och omnejd. Fallstudien kommer att genomföras genom personliga intervjuer där 

strukturerade intervjufrågor kommer att användas för utfrågning av respondenterna.  

 
3.4.2 Sekundärdata 
 
Sekundärdata är data som redan samlats in i ett annat sammanhang och med ett annat syfte, 

den är redan sammanställd och finns att tillgå när en undersökning görs (Christensen et al 

2001). De sekundärdata som jag kommer att använda mig av i denna uppsats har jag hittat i 

böcker, tidskrifter, vetenskaplig litteratur och på Internet. Den i litteraturgenomgången 

presenterade sekundärdata, tog jag fram främst genom att leta i böcker och i tidningar. Ämnet 

har lett till en debatt under året vilket man kunnat följa i facktidningar och på Internet, där det 

finns artiklar och debattartiklar om ämnet sett ur olika perspektiv. Jag har valt ut de jag tyckt 

varit mest relevanta för debattkapitlet i undersökningen. En tidning som användes frekvent 

var FAR SRS tidning Balans, många viktiga artiklar hittades däri. I debattkapitlet förekommer 

det således sekundärdata, som kommer ifrån tidskrifter och från tidskrifts hemsidor på nätet. 
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Vidare har jag tittat mycket i SOU utredningen (2008: 23) och i andra offentliga tryck samt 

rapporter. En databas jag använde mig av under studiens gång är databasen FAR Komplett, 

som tillhandahålls av Föreningen Auktoriserade revisorer.  

 
3.5 Intervjuerna 
 
I den kvalitativa undersökningsmetoden är intervjutekniken den vanligast förekommande 

tekniken. Det finns en rad olika intervjumetoder man kan använda sig av, såsom 

panelintervjuer, fokusgrupp, telefon eller besöksintervjuer. Den personliga intervjun är dock 

den vanligaste intervjumetoden. Intervjuer kan sedan delas in i hur intervjuaren går tillväga, 

det finns de strukturerade, de semistrukturerade och de ostrukturerade intervjuerna. En 

grundregel är att desto mer standardiserad en intervju är desto mindre fel uppstår det i det 

empiriska materialet. Det kan dock uppstå systematiska fel vid själva intervjun, det vill säga 

vid interaktionen mellan undersökare och respondent. Systematiska fel kan även uppstå när 

undersökaren uppfattar eller tolkar respondenten på fel sätt (Christensen et al 2001). 

 

Intervjun i denna studie kommer att vara strukturerad och formaliserad. Vid en strukturerad 

intervju används det enligt Christensen et al (2001) frågor eller frågeteman som blivit 

bestämda i förväg. De frågor jag kommer att ställa till mina respondenter har jag i förväg 

förberett utefter vad jag eftersträvar att ta reda på, och de bygger huvudsakligen på 

debattkapitlet. Jag har gått igenom artiklar och analyserat dem för att få fram de viktigaste 

aspekterna. Under intervjuerna kommer jag att ställa tio i förväg valda och nedskrivna, 

strukturerade intervjufrågor till var och en av de tio respondenterna. Förfaringssättet kommer 

vara följande, jag som intervjuare kommer att läsa upp varje fråga högt och respondenten får 

efter varje ställd fråga lämna sitt svar, medan jag antecknar.  

 
3.5.1 Personlig besöksintervju  
 
Jag har för denna studie valt att använda mig av personliga besöksintervjuer eftersom det 

framkommer av Jacobsen (2002) att vid känslosamma ämnen är det lättast att genomföra 

besöksintervjuer. Att sitta ansikte mot ansikte med respondenten kan framkalla en känsla av 

förtrolighet vilket underlättar utfrågningen och intervjuaren kan även se och analysera 

kroppsspråk och ansiktsutryck. Denna sortens närhet som kan byggas upp vid personliga 

intervjuer är svår att bygga upp via andra former av intervjuer, såsom e-post- eller telefon 

intervjuer. En personlig besöksintervju kan ge mig som forskare en djupare och bättre 
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förståelse för vad småföretag och revisorer har för inställningar till revisorns arbete och roll. 

Andra fördelar med dessa intervjuer är att det är intervjuaren som leder samtalet och det kan 

ställas följdfrågor om det behövs, samt vid komplicerade frågor kan man omedelbart reda ut 

tänkbara oklarheter. En nackdel med att genomföra en besöksintervju är att den ofta kräver en 

hög kontaktkostnad, är tämligen tidskrävande, samt kan framtvinga en så kallad intervjuar 

effekt. Det krävs således en viss kompetens av intervjuaren, så att en intervjuareffekt inte 

uppstår (Christensen et al 2001). Fördelarna överväger dock för denna undersökning, genom 

den kommer det att presenteras aktuell empirisk information anpassad till mina 

forskningsfrågor. Insamlingen av informationen kommer att genomföras via de frågor som jag 

strukturerat upp och formulerat för att passa studiens behov. 

 
3.5.2 Intervjuareffekt 
 
När man i en studie tar fram empiriskt material kan man använda sig av personliga intervjuer, 

och det är då inte sällan att en så kallad intervjuareffekt uppstår. När en intervju genomförs 

och ett samtal förs skapas detta samtal efter de medverkande parterna. På vilket sätt samtalen 

formas kan ingen prognostisera i förväg eftersom det är många faktorer som kan spela in. 

Några av dessa faktorer är till exempel parternas stil, utseende, röst, betoning, talesätt, 

uppträdande eller engagemang. I och med att forskaren deltar i intervjun kan respondenten 

påverkas och uppträda på ett sätt som han i normalfallet inte skulle ha gjort (Jacobsen 2002). 

Det är av största vikt att man som forskare är medveten om att en intervjuareffekt kan uppstå 

under en intervju och att man då försöker att hålla den på en acceptabel nivå. I denna studie 

har det lagts stor vikt vid att alltid uppträda på samma neutrala vis vid samtliga intervjuer.  

 
3.5.3 Anonyma respondenter 
 
Undersökningens respondenter kommer att hållas anonyma, eftersom inte alla de tillfrågade 

velat ge sitt medgivande till att namn och företag/byrå uppges i uppsatsen. Det kommer 

således inte att presenteras någon uppställning över de respondenter som deltagit i denna 

undersökning. Istället kommer varje småföretag och revisor/byrå i undersökningen att få en 

individuell beteckning som ska representera dem genom hela uppsatsens gång. De fem 

småföretagen har fått benämningen 1, 2, 3, 4 och 5 efter den ordningen intervjuerna 

genomförts på. De fem intervjuade revisorerna har fått benämningen A, B, C, D och E även 

de efter den ordningen intervjuerna genomförts på.   
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3.6 Undersökningens kvalitet  
 
När man tar sig an arbetet med att fastställa kvaliteten på en företagsekonomisk undersökning 

använder man sig ofta av begreppen validitet och reliabilitet. Dessa begrepp är ytterst 

betydelsefulla vid kvantitativa undersökningar men något mer ovidkommande för kvalitativa 

sådana. De två begreppen har emellertid genomgått en anpassning till att också kunna bedöma 

en kvalitativ studie. Det kvittar om man genomför en kvantitativ eller en kvalitativ 

undersökning, den måste fortfarande alltid vara både pålitlig och trovärdig (Christensen et al 

2001). De resultat och slutsatser jag tar fram med hjälp av undersökningen ska vara praktiska 

och användbara. Framtagandet av kvalitativ data är till stor del avhängigt av dess 

sammanhang, och man kan inte studera ett kvalitativt fenomen utan dess sammanhang. Vid 

analys av kvalitativ data är det jag, undersökaren som är mätinstrumentet, och inte en 

statistisk metod som vid en kvantitativ dataanalys (Christensen et al 2001).  

 
3.6.1 Validitet 
 
Validitet handlar om trovärdighet och hur pass bra undersökningens resultat stämmer överens 

med verkligheten. En annan fråga som besvaras med validiteten är hur bra det går att 

generalisera resultatet i undersökningen (Christensen et al 2001). I en kvalitativ studie är det 

således inte det viktigaste att mäta ett fenomen, vilket gör att validiteten inte heller är särskilt 

central för denna studie (Bryman och Bell 2003). Man försöker, till skillnad från en 

kvantitativ studie, lägga tonvikten på de bakomliggande faktorerna och strukturerna. De 

strukturer som påverkar och styr fenomenet som undersöks (Christensen et al 2001). I och 

med att jag genomför en studie med en kvalitativ ansats undersöker jag endast ett mindre antal 

enheter och det går därför inte att försöka finna någon statistisk representativitet. 

Undersökningsprocessen har varit öppen och systematisk, det är viktigt enligt Christensen et 

al (2001) för att studien ska kunna klassas som ändamålsenlig och användbar.  

 

Det jag kan genomföra är en kvalitativ generalisering, men en sådan kan aldrig kvantifieras 

eller vara till 100 % tillförlitlig. Genom denna studie kan jag med stor sannolikhet ta fram en 

bra helhetsbild men således aldrig en absolut sanning. De flesta revisorer och småföretag som 

jag kommer att intervjua till denna studie tänker säkerligen i samma tankebanor men jag kan 

aldrig dra dem alla över en kam. Jag kan inte med absolut sanning generalisera deras 

uttalanden och applicera dem på samtliga Sveriges småföretagare och revisorer.  
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3.6.2 Reliabilitet 
 
Reliabiliteten är ett begrepp som är nära besläktat med mätinstrument och den kvantitativa 

undersökningsmetoden. Reliabiliteten handlar om hur pass bra ett undersökningsresultat kan 

upprepas en gång till, i ytterliggare en undersökning. Vid nästan alla samhällsvetenskapliga 

studier är det praktiskt taget omöjligt att i absoluta termer samla in likalydande data som på 

liknande sätt kan mätas (Christensen et al 2001). Enligt samma författare är det egentligen 

ganska irrelevant att klargöra värdet av en kvalitativ analys. I en kvalitativ undersökning är 

nämligen reliabiliteten tätt sammankopplad med undersökaren själv och eftersom denna 

person är unik och skiljer sig från andra undersökare kan en undersökning aldrig bli identisk. 

Därtill kommer det att även verkligheten är under ständig förändring vilket ytterligare 

försvårar en jämförelse mellan undersökningar. Jag kommer som bekant använda mig av en 

kvalitativ metod och genomföra intervjuer där det möjligtvis kan uppstå en intervjuar effekt, 

som i sin tur påverkar reliabilitetens betydelse.  

 

3.7 Sammanfattning av metodkapitlet  

 
För denna studie har jag valt en kvalitativ fallstudieansats för att få en djup förståelse för 

undersökningsområdets innebörd. Undersökningen kommer att vara deskriptiv och med en 

vald induktiv forskningsansats. Denna sortens kvalitativa undersökningsmetod kan antyda 

mönster och man kan därigenom dra analytiska slutsatser och generaliseringar av den.   

 

Undersökningen som kommer att genomföras är av ad hoc natur, och det är en smal 

undersökning där det endast undersöks ett fåtal företags och revisorers attityder. Primärdata 

kommer i denna studie att tas fram genom att jag kommer att intervjua fem representanter från 

småföretag och fem representanter från revisionsbyråer. Detta kommer att genomföras 

medelst personliga besöksintervjuer och intervjun kommer att utföras strukturerad och 

formaliserad. Respondenterna kommer att utses genom ett icke sannolikhetsurval, via ett 

strategiskt urval där jag på egen hand väljer ut de olika småföretag och revisorer som ska ingå 

i undersökningen. De sekundärdata jag kommer att nyttja för denna studie kommer främst 

från böcker, tidskrifter, vetenskaplig litteratur och från Internet. 

 

Jag presenterar i metodkapitlet även ett metodramverk som heter grounded theory och som 

jag i viss mån kommer att använda mig av i denna studie. Det är en teoriskapande modell som 
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innebär att den insamlade empiriska data kan användas som grund till att bilda teorier när det 

finns för lite existerande teorier om ett ämne. Jag tar även upp begreppen validitet och 

reliabilitet och förklarar att dessa måste handskas något annorlunda när man genomför en 

kvalitativ studie i jämförelse med en kvantitativ.  
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4. Debatt 
 
I detta kapitel kommer det att tas upp olika parters tankar, reflektioner och åsikter gällande 

avskaffningen av revisionsplikten. Det är intressant att gräva lite i det omdebatterade ämnet 

och få fram några av de negativa och de positiva uttalandena kring avregleringen. Genom 

denna genomgång av olika parters ställningstaganden ska de viktigaste intervjufrågorna 

utkristallisera sig som jag kommer att använda mig av under intervjuerna.   

 

19 av 20 företag kommer snart att befrias från revisionsplikten och Jan Birgerson, som är Vd 

på Ernst & Young är av den uppfattningen att småföretagen inte kommer att klara sig utan 

revisorer. Anna- Stina Nordmark, vd på Företagarna tror istället tvärtom, att småföretagen 

kommer att klara sig bra utan revisorer (Hej då, revisionsplikt! 2008). Dessa två parter kan ses 

som träffande representanter för de olika uppfattningar som finns om revisionspliktens 

avskaffande.  

 

4.1 Negativt om slopandet av revisionsplikten 
 
En röst som gör sig hörd i debatten är Dan Brännströms, som i sin debattartikel ”Vem vinner 

på ett kaos a la big bang” lägger fram att han tycker att hela processen med avskaffningen har 

gått alldeles för fort. Han är mycket kritisk inställd till utredaren Bo Svenssons förslag att 

införa EU: s maximivärden på en gång, kaos a la big bang, enligt hans egna ord. Då 

revisionsplikten blivit slopat i andra länder har den genomförts i flera steg medan man i 

Sverige vill införa hela förändringen på en gång. Brännström menar att det skulle vara bäst för 

alla berörda parter om förändringen skulle gå i en mjukare takt så att alla skulle kunna 

anpassa sig till den nya situationen. Istället för förenklingar kan oönskade kostnader och en 

oordning uppstå om avskaffningen genomförs på en enda gång (Brännström 2008).  

 

Även Lennart Francke, som är rådgivare i Handelsbanken och bankföreningens expert i 

utredningen, anser att utredningen borde genomföras i två steg, i det första steget ska bara de 

minsta företagen beröras så att företagen och dess intressenter ska kunna förbereda sig 

(Börsvik 2008).  

 

Brännström (2008) för fram att avskaffningen av den svenska traditionella 

förvaltningsrevisionen kan komma att urholka värdet på ansvarsfriheten när revisorn inte 

längre lämnar någon rekommendation om ansvarsfriheten. Denna värdeurholkning kan 
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komma att påverka vd och styrelseledamöters ansvar och riskexponering på ett negativt sätt. 

Han undrar också i sin debattartikel om lagändringen verkligen är så pass noga genomtänkt 

som en sådan borde vara och med alla följder tillräckligt noga analyserade. Utredningen har 

pågått i sju månader och han tycker att det är en alldeles för kort tid för att kunna utreda 

konsekvenserna av ett revisorsborttagande för de mindre aktiebolagen. Vidare påstår han att 

utredningsuppdraget Bo Svensson fick av regeringen innebar att revisorsplikten skulle tas bort 

för små företag, i nuläget har man dock tagit i för mycket och tagit bort den för så många som 

96-97 % av bolagen i Sverige. Han menar att utredningen missförståtts och förstorats upp. 

Man har inte tagit hänsyn till den svenska marknadens villkor i den utsträckning som man 

borde ha gjort (Brännström 2008).   

 

I denna studie vill jag få fram vad revisorerna och småföretagarna anser om den stundande 

förändringen, tycker de precis som Brännström (2008) att utredningen inte är genomtänkt nog 

och vad har de för uppfattningar om revisionspliktens avskaffande rent allmänt. 

 

De auktoriserade revisorerna har länge suttit på en monopolställning, som inom kort kommer 

att upphöra (Hej då, revisionsplikt! 2008) och många företag ser revisorn, som den som bara 

skriver under. En kostnad som de gott kan klara sig utan (Ribbestam 2008). En uträkning 

gjord av regeringen visar att företagarna kommer att spara ungefär 5,8 miljarder på att slippa 

genomföra revision. Men att företagen kommer att spara så pass mycket pengar, det tror inte 

revisorernas intresseorganisation FAR SRS på. De tror inte att företagarna kommer att spara 

mycket på förändringen eftersom de totala kostnaderna för företagen kommer att vara på 

samma nivå som innan eftersom de i alla fall måste ge sina intressenter en klanderfri 

årsredovisning (Ribbestam 2008).  

 

Känner småföretagare verkligen att de kan vara utan revisorer i framtiden och vad har de för 

inställningar till revisorernas utförda arbete, i nuläget och inför framtiden? Samma frågor vore 

intressanta att ställa till revisorer. Genom att intervjua ett flertal småföretagare och revisorer 

ska jag försöka finna svar på dessa frågor.  

 

Även FAR SRS är skeptiska mot den framtida förändringen, de menar att revisionens positiva 

effekter kommer att försvinna när plikten tas bort, och i en studie från 2007 i uppdrag av FAR 

SRS har man försökt att beräkna välfärseffekten av förändringen. Man anser i studien att 

avskaffningen endast kommer att ge en omfördelning av kostnaderna för revisionen, från att 
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ha belastat småföretagare till att istället förflytta dem till skattebetalare (FAR SRS 2007). 

Andra remissinstanser som inte heller tycker att förändringen är bra är Rikspolisstyrelsen, 

Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten (Hej då, revisionsplikt 2008).  

 

Jan Birgerson vd på Ernst & Young tror inte att Ernst & Young byråerna kommer förlora 

några kunder alls förutom kanske de allra minsta av dem. Tvärtemot tror Anna-Stina 

Nordmark Nilsson, vd på Företagarna, att revisionsbyråernas framtid ser dyster ut. Hon tror 

att företagen kommer att behålla sin revisor till en början men att de sedan kommer att söka 

ekonomisk hjälp av andra samhälls aktörer. Det kommer att uppstå nya krav menar Jan 

Birgerson och han tycker vidare att hans byrå garderat sig bra inför förändringen genom att 

bland annat utvidga rådgivningstjänsterna.  

 

Jag vill i denna studie få fram vad småföretagare och revisorer har för inställningar om 

revisorns roll i samhället, nu och i framtiden. Kommer revisorernas tjänsteutbud att förändras 

och vad tror parterna om revisorernas framtid?  

 

Det stämmer att småföretagen i och med förändringen slipper att betala de dyra 

granskningsarvodena men samtidigt kommer de att lämna ifrån sig årsredovisningar och 

förvaltningsberättelser som är av varierande kvalitet. Man kan inte vara säker på att 

informationen är riktig och att den skildrar den verkliga ekonomiska ställningen (Hej då, 

revisionsplikt 2008). 

 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) menar att revisorn och revisionen betyder mycket för 

förebyggandet av ekobrott, de är rädda att revisionspliktens avskaffande kan leda Sverige ett 

steg tillbaka i utvecklingen (Hej då, revisionsplikt! 2008). Den svenska ordning och redan kan 

komma att skakas i sina grundmurar, betonar Brännström (2008), företagen får inga riskavlyft 

längre och redovisningen får ingen kvalitetsstämpel på sig.  

 

När den i debatten omtalade kvalitetsstämpeln försvinner kommer samhället att i viss mån var 

tvungen att förlita sig på att småföretagare arbetar seriöst, men hur kommer det att fungera 

rent praktiskt och hur tror respondenterna att moralen i framtiden kommer att påverkas av 

förändringen?  
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4.2 Positivt om slopandet av revisionsplikten 
 
Steve Ribbestam, styrelseordförande i Matrisen AB, f.d. Nordenchef och f.d. vd i Ernst & 

Young i Sverige, har en positiv inställning till slopandet av revisionsplikten, det framför han i 

sin artikel ”Slopad revisionsplikt en lättnad för branschen”. Han tycker inte att förändringen 

går för snabbt fram och menar att frågan om ett eventuellt borttagande av revisionsplikten har 

diskuterats de senaste 6-7 åren. Huruvida småföretagen verkligen har någon nytta av en 

revisor har diskuterats ännu längre än så.  

 

Ribbestam (2008) anser att revisorer kommer att dra nytta av revisionspliktens avskaffning, 

de behöver inte längre agera både som granskare och rådgivare utan kan börja fokusera på 

bara rådgivning. Deras arbetssituation kommer att förbättras när de snart kan syssla med båda 

rollerna samtidigt. Enligt nu gällande lag får en revisor inte revidera och samtidigt ge 

företaget råd i andra redovisningsfrågor. Revisorer slipper att försätta sig i situationer där de 

antingen bryter mot gällande lagstiftning, när de ger råd samtidigt som de utför revision, eller 

där de måste avbryta sitt arbete så fort de kommer in på rådgivningsområdet. Detta kommer 

att göra både företagen och revisorerna gott, parterna slipper att känna sig obekväma när de 

arbetar ihop och man slipper komplicerade jäv- och oberoendesituationer. 

 

En annan röst som är mer positiv än negativ laddad är den av Monica Lindstedt. Hon har en 

bakgrund som entreprenör, är grundare till städ- och serviceföretaget Hemfrid och 

styrelseledamot i ett flertal aktiebolag. Hon anser att revisorn har spelat en viktig roll för 

hennes företags tillväxt, hon har alltid velat ha och kommer att fortsätta ha revision av 

företaget. Monica Lindstedt menar i sin artikel att hon i nuläget inte enbart har kontakt med 

revisorer i samband med revisionen utan även kontaktar honom för att få råd beträffande 

moms- och skattefrågor. Det ger hennes företag konkurrensfördelar menar hon och visar att 

det är ett seriöst företag som månar om kvalitet (Lindstedt 2008). Det kommer enligt 

Ribbestam (2008) att uppstå ett kunskapsbortfall, då revisorer försvinner från företagen men 

samtidigt är han säker på att förändringen kommer att få revisors branschen att må bättre.  

 

Lindstedt (2008) har en känsla av att revisorer ibland debiterar för mycket och att kostnaden 

för revision och tjänsten som utförs i samband med denna inte står i relation till varandra. 

Vidare tror hon att revisionsbranschen står inför en ny fas som kan liknas vid Ryanair, att 

revisorer kommer att upptäcka nya sätt att leverera tjänster på, men till ett lägre pris. Revisorn 
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måste i framtiden satsa ytterliggare på att anpassa sitt utbud av tjänster till företagen, och inte 

tvärtom.  

 

I utredningen (SOU 2008: 32) som gjorts i uppdrag av regeringen bedöms det att 

begränsningen i revisionsplikten inte kommer att leda till en märkbar ökad ekonomisk 

brottslighet och de anser därför att det inte finns någon anledning till ökade anslag till berörda 

institutioner såsom skatteverket, ekobrottmyndigheten, bolagsverket eller finansinspektionen. 

Farhågorna för ökade ekobrott och annat fusk ska enligt utredningen inte heller behöva finnas, 

de tror att de företag som berörs av slopandet av revisionsplikten helt naturligt kommer att 

lockas till att fortsätta köpa redovisnings- och revisionstjänster för att upprätthålla den höga 

redovisningsstandard som för närvarande finns i Sverige.  

 

I artikel författad av Börsvik (2008) framgår att han är till största delen är positivt inställd till 

en efterfrågestyrd revision. Revisionsklienterna kommer nu själva kunna välja att anlita en 

revisor, de är inte längre tvungna vilket kommer att förbättra kundrelationerna. Han tycker 

inte att revisionen behöver vara lagstyrd, det värde som revisionen för med sig till företagen 

kommer alltid att prioriteras högst. Klienten får råd och tips av sin revisor om viktiga 

företagsrelaterade ämnen som kapitalbindning, kostnadseffektivitet och prissättning. 

Intresseorganisationen Företagarna menar att ökad frihet är bra för småföretagen, och det är 

även bra att de 70 000 vilande företag som finns i Sverige ska få slippa betala för att få en 

stämpel på sin årsredovisning (Hej då, revisionsplikt! 2008). 

 

Enligt en studie, genomförd av Tobias Svanström vid Umeå universitet, kommer 77 % av de 

av honom tillfrågade småföretagen utföra en frivillig revision även efter det att slopningen 

genomförts. De tillfrågade företagen i Svanströms studie menar att revisionen ger företaget 

kunskap, och är viktig för dess intressenter och till hjälp vid intern styrning och kontroll. 

Studien visar heller inte att revisionen i nuläget är en ekonomisk börda för företagen eller att 

den tar upp onödigt mycket med tid (Börsvik 2008).  

 

Men Börsvik (2008) som är auktoriserad revisor, är inte enbart positiv inställd till 

avskaffningen, han ställer sig den komplexa frågan vad som i framtiden kan väntas hända om 

företag plötsligt börjar släppa på kvalitén och den interna kontrollen. Skattemyndighet, 

ekobrottsmyndighet och kronofogden har även de framfört en viss oro inför slopandet av 

revisionsplikten varför man inte enbart kan se bara positivt på förslaget, riskerna måste även 
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de beaktas. Skatteverkets representanter skriver i sitt yttrande till revisorsutredningen att de 

tror att en slopad revisionsplikt kommer att medföra en ökning av medvetna och omedvetna 

fel i företagets redovisningar (Börsvik 2008). 

 

I Lennart Franckes debattartikel tar han upp att redovisningskvalitén bland företagen i Sverige 

riskerar att sjunka när revisionsplikten slopas. Men han tycker att utredningen förslag till hur 

förändringen kommer att genomföras är väl avvägt till skillnad från vad jag tagit upp i detta 

kapitel hitintills. Francke ser inga skäl till att Sveriges småföretag ska ha kvar den lagstadgade 

revisionen när andra länder i EU inte har kvar den, och Sverige bör följa globaliseringen och 

anpassa sig till andra länders redovisningsregler (Francke 2008). Han menar även att 

avregleringen kommer att vara bra eftersom den kommer leda till bättre flexibilitet och en 

ökad kundtillvändhet, samt att revisorerna kan sadla om till att bli antingen 

redovisningskonsulter eller förbli revisorer för sina kunder (Francke 2008). 

 

Francke (2008) anser att det dock kommer att uppstå problem i och med själva ikraftträdandet. 

Om företag låter bli att informera bolagsverket om att de avskaffat sin revisor kommer det att 

under en övergångsperiod leda till fel information i registerutdragen. Det kan komma att stå 

att företaget använder sig av en revisor men att de i själva verket inte anmält att de avskaffat 

den. Det är särskilt viktigt för intressenterna att de kan förlita sig på vad som står i 

bolagsregistret vilket gjort att ett särkilt yttrande lagts till utredningen. 

 

Svenskt näringslivs utsagor angående förslaget är positivt, eftersom Sverige då kommer i 

samma nivå som andra länder inom EU. Carl-Gustaf Burén, Svenskt näringslivs expert i 

utredningen, tycker att utredningens förslag på det stora hela är bra, revisionens betydelse för 

ekonomisk brottslighet och skattekontroll har varit överskattat menar han (Mindre aktiebolag 

slipper revisionsplikt 2008). Revisionsplikten avskaffades i Danmark under året 2006 och 

man har inte i nuläget drabbats av några nämnvärda konsekvenser av genomförandet (Börsvik 

2008). 

 

Revisorernas organisation FAR SRS menar att revisorerna de tillfrågat är ganska positiva till 

förändringen, de är inte rädda att mista sina jobb utan tycker det är bra att småföretagen får en 

sådan frihet de nu får. Organisationen tror att företagarna kommer att fortsätta ha revisorer, 

utan dem kommer småföretagen eventuellt att utsättas för strängare skattekontroll (Mindre 

aktiebolag slipper revisionsplikt 2008). 
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Ur dessa olika åsikter som nu har presenterats har det växt fram tankar och frågeställningar i 

mig som kommer att användas till intervjuerna. Genom undersökningen vill jag få mer 

information om den nya rollen som revisorn kommer att få i samhället. Vilka sysslor kommer 

revisorer att arbeta med när han eller hon inte sysslar med lagstadgad revision i större 

aktiebolag eller med frivillig revision i småföretag? 

 

4.3 Sammanfattning av debatten 

 
Debattkapitlet har avslöjat att det finns delade meningar om vad som väntar oss i framtiden, i 

samband med revisionspliktens avskaffande. Debatten ger oss en bild av hur framtiden kan 

komma att se ut, både farhågor och förhoppningar presenterades. Det som dock är en röd tråd 

genom detta kapitel är att framtiden verkar ganska osäker och man vet helt enkelt inte vad 

som rent praktiskt kommer att hända efter 1 juli, 2010. Det kan endast ges prognoser och 

förutsägelser tills vi om några år vet mer om förändringens konsekvenser.  

 
Det har kommit fram mycket i debatten, och jag har försökt att presentera både negativa 

uttalanden och positiva uttalanden för att spegla situationen så verkligt som möjligt. I denna 

studies empiri kommer debattkapitlet således att utvidgas med nya och betydelsefulla åsikter 

och funderingar angående detta tema.  

 
Revisorernas organisation FAR SRS är skeptiska mot den framtida förändringen. Oro har 

även Rikspolisstyrelsen, Finansinspektionen, Ekobrottsmyndigheten och Brottsförebyggande 

rådet utryckt gentemot revisionspliktens avskaffande. De revisorer som FAR SRS frågat hyser 

inte någon större oro, det gör heller inte Svenskt näringsliv som tycker förslaget är positivt. I 

regeringens utredning bedöms det att begränsningen i revisionsplikten inte kommer att ge 

någon påtaglig ökad ekonomisk brottslighet och det finns ingen anledning till oro. Ur dessa 

för- och nackdelar som presenterats i kapitlet har det växt fram frågeställningar som kommer 

väl till pass när intervjufrågorna ska formuleras. 
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5. Resultatredovisning 
 
I detta kapitel har jag för avsikt att presentera den insamlade empirin. Den kommer jag att 

hålla så objektiv som möjlig. Först i nästa kapitel kommer jag att presentera de slutsatser, 

tankar och reflektioner som uppstått under uppsatsens gång. Varje delkapitel i detta kapitel 

representerar en intervjufråga för att underlätta förståelsen för läsaren. Det är endast fråga 

tio som inte representeras av någon egen rubrik eftersom svaren delvis redan tagits upp i de 

föregående svaren.  Jag inleder redogörelsen med att presenterna småföretagen ståndpunkter 

för att sedan fortsätta med revisorernas.  

 

Empirin i studien är en sammanställning av de svar som samlats in under intervjuerna. Då 

flertalet respondenter haft anonymitet som önskemål redovisas inte vilken företags 

representant eller revisor som sagt vad, utan åsikterna presenteras anonymt med i förväg 

givna beteckningar.  

 
5.1 Småföretagare/företagare 
 
5.1.1 Uppfattningar om revisionspliktens avskaffande   
 
Respondenten från företag 1 menar att ur ett företagare perspektiv bör alla småföretag ha en 

så liten kostnad som möjligt, det de slipper göra borde de heller inte längre behöva göra. Ur 

ett personligt perspektiv menar respondenten i företag 1 dock att det som händer inte alls är 

något positivt, för de skulle gärna vilja ha någon som även fortsättningsvis kontrollerar 

företagets papper. Man betonar att man känner sig trygg med nuvarande regler. Rent allmänt 

tycker företag 2 att det är bra att revisionen för småföretag avskaffas, det finns i nuläget 

tillräckligt med tvingande regler anses det. Det finns ett stort antal småföretag där det inte är 

nödvändigt med någon revision och revisorer debiterar så mycket de vill av sina kunder, 

vilket företagen inte kan ha något inflytande över. Företag 2 är ett tillräckligt stort företag för 

att inte beröras av revisionsavskaffandet, och kommer att ha kvar revisionen som den regleras 

i lagen i nuläget. Man menar därför att det inte kommer ske någon större förändring för dem 

själva.  

 

Respondenten från företag 3 säger att det är vettig att ta bort revisionsplikten för de mindre 

bolagen, revisionen kan vara väldigt betungande för dem.  Företag 3 är ett så pass stort företag 

att det måste fortsätta ha revisor, för dem är revisionen fortfarande lagstadgad. För deras del 
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behövs revisorn tycker respondenten, det är en kvalitetsstämpel på företaget.  Respondenten i 

företag 4 anser att det som händer är bra för mindre företag. Företaget är så pass stort att det 

inte kommer att omfattas av revisionsavskaffandet. Respondenten menar att företag kommer 

att förlora sin kvalitetsstämpel. Personligen tycker respondenten att det känns tryggt att ha en 

revisor, det kommer att finnas företag som kommer att anlita en revisor trots att det inte är 

skyldiga att göra det. Representanten från företag 5 hade inte satt sig in i temat än vid 

intervjutidpunkten, respondenten menade själv att hon eller han inte har så mycket kunskap 

om ekonomi och redovisning. 

 
5.1.2 Revisorns uppdrag och roll i dagsläget 
 
Respondenten i företag 1 berättar att den löpande redovisningen och stora delar av bokslutet 

görs inom företaget. De gör grunden och revisorer kommer sedan in och reviderar efter att 

företaget upprättat sitt bokslut. Revisorerna kommer förbi mellan april och maj, men de har 

kontakt med revisorn hela tiden om det skulle vara något. Respondenten känner att 

revisorerna agerar bollplank åt dem och även har en rådgivande roll. Företag 2 anser att de 

har ett bra samarbete med sin revisor, revisorn hjälper dem framförallt vid skatterättsliga 

frågor. I nuläget ringer de dem ifall de behöver ta reda på vilka redovisningsregler som gäller. 

Företag 2 ser sin revisor inte som ett bollplank och samarbetet känns heller inte rådgivande.  

 

Företag 3 meddelar att deras revisor går igenom räkenskaperna och att de emellanåt tar 

stickprov. Revisorn kommer ut till företag 2 ungefär två gånger om året, och de anser att 

revisorn fungerar som ett bollplank för dem i dagsläget. Chefen i företag 4 har ett förflutet 

som revisor, och han besitter därför stor kunskap inom området. Detta faktum är en stor 

förmån för alla anställda i företag 4. De frågar inte revisorn om lika mycket, eftersom de har 

en chef med mycket relevant kompetens inom området. I företag 5 är det mest påskriften som 

behövs av revisorn.  

 
5.1.3 Föreställningar om revisorns förändrade uppdrag och roll 
 
Företag 1 kommer att behålla sin revisor, fast på konsultbasis tror man. Eftersom företaget 

ingår i en koncern, och man har många koncernöverföringar mellan bolagen så har de ett 

behov av en revisor. De tror att revisorn kommer att finnas kvar i bakgrunden, genom honom 

eller henne kan de få nyheter då de inom företaget inte går på många internutbildningar. 

Företag 2 tror att det i framtiden kan komma att bli så att revisorer ger mer rådgivning, och 
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de kommer att få anpassa sig till en ny roll. Eftersom företag 3 inte kommer att beröras av 

revisionspliktens avskaffande kommer det inte att ske någon förändring, de kommer att köra 

på som vanligt. Den revisor som företag 3 anlitat har stor erfarenhet av den bransch företaget 

verkar inom, han reviderar åt liknande företag som företag 3. I framtiden kommer kanske 

revisorer att marknadsföra sig mot olika branscher tror respondenten. De kan bli experter på 

en viss sorts företag, respondenten menar att det kan vara en möjlig strategi för framtidens 

revisorer.  

 

I företag 4 kommer det enligt respondenten inte att förändras så mycket, företaget kommer 

ändå att revideras eftersom de inte faller in i kategorin småföretag. Ifall den nuvarande chefen, 

som har ett förflutet som revisor skulle sluta sin anställning i företaget, och företaget skulle 

förlora denna viktiga kompetens, då skulle förmodligen revisorn spela en större roll för 

företaget än vad fallet är idag. Respondenten i företag 5 har inte satt sig in i denna fråga än. 

 
5.1.4 Vad efterfrågas av revisorn? 
 
Företag 1 efterfrågar hjälp och stöd inom ekonomiområdet, även guidning och rådgivning om 

hur saker och ting ska göras på ett korrekt sätt efterfrågas. I företag 2 önskar man att revisorn 

vore mer som en medspelare istället för en rådgivare, och man anser att revisorns roll kommer 

att förändras till det positiva i framtiden. Det är revisorns som ska vara experten, den man 

frågar, och fungera som ett bollplank anser företag 3. Istället för att ringa runt till andra 

instanser, till exempel skatteverket för att fråga en skattefråga, så ringer företag 3 hellre sin 

revisor, det sparar tid och nerver.  

 

Företag 4 efterfrågar den smala kompetensen, det vill säga spetskunskapen av sin revisor. 

Respondenten vill gärna se revisorn som en sparringpartner, och vill gärna ha de små 

detaljkunskaperna av revisorn så att alla poster hamnar på rätt ställe och blir korrekta. 

Respondenten vill vidare av revisorn veta hur man hanterar de icke löpande 

redovisningsreglerna och få råd av denne. Respondenten i företag 5 skulle kunna tänka sig att 

få mer hjälp med skatte, juridik och ekonomifrågor. I skattetekniska frågor vill respondenten 

gärna att revisorn agerar bollplank.  
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5.1.5 Förhållandet mellan klienten och revisorn, nu och i framtiden 
 
Företag 1 menar att förhållandet med revisorn inte kommer att förändras. Vid bokslutet 

kommer nog revisorn ändå alltid att kopplas in. Det som företagen behöver, de tjänster som de 

i framtiden kommer att efterfråga av sina revisorer kommer de fortfarande att få av dem. 

Företag 2 tycker att samarbetet med revisorn är bra i nuläget, man har telefonkontakt och 

man tar lunch ihop ibland. I framtiden kommer revisorer att få svårare att marknadsföra sig 

tror respondenten från företag 2.  

 

Företag 3 har haft ett långt arbetsförhållande med sin revisor, de är vana vid varandra och 

känner att de har en nära relation till sin revisor. Företag 4 har ingen löpande kontakt med sin 

revisor. Chefen i företaget är som redan nämnts insatt i ämnet. Vår respondent ifrågasätter 

dock ibland saker som revisorn föreslår, och respondenten tycker det är viktigt att göra detta, 

man ska inte bara blint acceptera allt revisorn talar om att man ska göra. Företag 5 berättar att 

de har mer löpande kontakt med sin redovisningskonsult än med revisorn. Respondenten får 

av redovisningskonsulten den hjälp som behövs och det fungerar bra.  

 
5.1.6 Småföretagarnas inställning till att revisionsplikten avskaffas, enligt 
småföretagen   
 
I företag 1 har det inte diskuterats något om vad de tror om andra småföretags inställningar. 

Men respondenten tror att det kommer att uppstå mindre kostnader för de företag som arbetar 

utan revision. Respondenten tror att när revisionen är avskaffad kommer andra papper och 

blanketter att behöva fyllas i och då kommer revisorerna fortfarande att behövas. Företag 2 

berättar att de tror att småföretag kommer att börja förhandla mer i framtiden, vilket är 

positivt för företagen. Kostnadsdebiteringen kommer därför att bli annorlunda. Respondenten 

tycker att det är ett stort steg att nästan alla företagen kan komma att bli utan revisor i 

framtiden. Något respondenten tycker är bra är att vilande bolag slipper att genomföra 

revision.  

 

Respondenten från företag 3 tror att vissa företagare kommer att tycka att det är en bra sak 

som händer, andra företagare kommer att tycka att revisionen är en kvalitetsstämpel på 

företaget och vilja ha kvar sin revisor. Företag 4 menar att många småföretag säkerligen har 

andra småbolag till företagspartners, och det kan skapa problem i framtiden, när de inte längre 

kan vara 100 % säkra på att årsredovisningar stämmer. Vidare menar företag 4 att 
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kreditupplysningsinformationen kan komma att bli fel om årsredovisningarna är felaktiga. 

Företag i allmänhet kommer nog enligt denna representant att bli mer försiktiga, man kommer 

att gå mer på tidigare erfarenheter när man gör affärer med småföretag. Företag 5 tycker att 

det nog kan kännas bra, kan vara en lättnad för småföretagen, ett allmänt intryck respondenten 

fått. 

 
5.1.7 Småföretagens uppfattning om hur diskussionen går bland revisorerna 
 
Företag 1 berättar att deras revisor inte nämnt något speciellt. Revisorn är nöjd med 

företagets förarbete och de får ibland höra att de skulle kunna klara sig utan revisor. Det är så 

lite revisorn måste justera i bokslutet då företagets interna förarbete har så pass hög kvalité. 

Respondenten menar att revisorer kommer att få mindre att göra i framtiden, de kommer att 

behöva rikta in sina tjänster på annat. Respondenten från företag 2 har ingen uppfattning om 

hur diskussionerna bland revisorerna gått, det kan bara spekuleras om att arbetsmarknaden 

säkerligen kommer att förändras för revisorerna. Respondenten menar att han redan har märkt 

att revisionsbyråernas marknadsföring har förändrats, en stor revisionsbyrå till exempel har 

redan ändrat sin marknadsföringsstrategi, de vill vara ”medspelare” istället för att vara den 

kontrollerande parten.  

 

I företag 3 har revisorn inte heller nämnt något och inom företaget har det inte förts någon 

diskussion om det. Respondenten tror att revisorer nog kommer att få ett mindre antal uppdrag 

i framtiden. Representanten från företag 4 har inte hört något om det alls, och har därför 

ingen uppfattning om det. Det tros bli så att revisorer kommer att gå en tuffare tid till mötes, 

de kommer att behöva sälja in sig med andra tjänster i framtiden. Detta tema har inte 

diskuterats inom företaget, men det kommer att diskuteras i framtiden enligt respondenten 

från företag 5. Revisorn själv har inte nämnt något alls, vilket respondenten tycker är 

underligt. 

 
5.1.8 Förväntningar på förändrad moral och etik 
 
Företag 1 antar att vissa företag inte kommer att vara lika noggranna längre. Detta kommer 

dock inte vara fallet för respondentens företag betonar denne. Moralen och etiken kommer att 

förändras, det är representanten från företag 2 säker på. Företag kan komma att börja ta 

genvägar när ingen längre kontrollerar dem, och speciellt de mindre företagen kommer att 

utnyttja situationen. Företag som har kontakt med tredje part kan dock bli tvingade att ändå 
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genomföra revision för att påvisa att de har kvar ett visst mått av kvalité. Revisionen är ju en 

kvalitetskontroll av företaget menar företag 3, det kan uppstå bieffekter när somliga företag 

inte längre reviderar och det kan bli lättare att fuska.  

 

Moralen kommer att bli sämre, det menar också företag 4. Det finns enligt denna respondent 

företag som är ögontjänare, kan de fiffla med siffror då gör de det eftersom de känner sig 

friare att utnyttja situationen när de vet att ingen kommer att kolla upp dem. Men 

respondenten menar även att det är svårt att förutsäga, respondenten känner en viss oro inför 

framtiden eftersom det kommer att inbjudas till mer fusk. Kanske kommer olika instanser som 

banker att kräva revision trots allt, eller att ”god sed” kommer att gälla mer, för då kommer 

revision ändå att ske indirekt. Respondenten från företag 5 tror att vissa småföretagare 

kommer att utnyttja situationen om det gynnar dem ekonomiskt. Kan man hitta ett sätt att 

fuska på då görs det vilket inte är bra för företagen i längden menar respondenten vidare. 

Företagen urholkas och den ekonomiska kontrollen kan förloras. Respondenten säger att 

många småföretag tycker att skattetrycket i Sverige är för högt, vilket motiverar att vissa 

småföretag kanske kommer att fuska när tillfälle till det ges, för att spara pengar. 

 
5.1.9 Kunskapsnivån bland småföretagare och dess framtidspåverkan 
 
Representanten från företag 1 tror att revisionstjänsterna i framtiden kommer att ersättas av 

redovisningstjänster, vilka i sin tur kommer att öka. Revisionsföretagen kommer att enligt 

respondenten att behöva omorganisera sig och tillhandahålla ett större antal 

redovisningstjänster. Vidare tros det att ett större antal företag kommer att använda sig av 

revisorer för olika redovisningstjänster, istället för revisionstjänster. Företag 2 tycker att 

småföretag kanske inte är direkt kunniga, och att de säkerligen behöver hjälp med 

redovisningen även fortsättningsvis. Vidare tros det att småföretagen inte kommer att anlita 

revisorer om de istället kan anlita redovisningskonsulter för samma jobb. Respondenten är 

inte säker på om revisionskostnaden är en betungande kostnad för företagen men att de för 

pengarna som de lägger på sin revisor kan göra annat för, till exempel satsa på 

internutbildning.  

 

Det är svårt att säga något om detta menar respondenten från företag 3, skatteverket får åka ut 

och kolla mer på vad småföretagarna sysslar med. Det är fifty-fifty, vissa har bra kunskap 

andra inte, det menar företag 4: s representant. Några företagsledare i småföretag är bara 

visionärer, förhoppningsvis kommer de att lämna in sitt bokslut till en redovisningskonsult för 
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kontroll. Många av företag 5: s kunder är andra småföretag, och enligt respondenten finns det 

i dessa företag oftast inte den behövliga ekonomiska kunskapen. Respondenten tvivlar på att 

många klarar den ekonomiska biten själv och många småföretag kommer att lämna över hela 

sitt redovisningsarbete till redovisningskonsulter.  

 
5.2 Revisorer 
 
5.2.1 Uppfattningar om revisionspliktens avskaffande   
 
Revisor A som arbetar på en stor revisionsbyrå anser att de i framtiden kommer att inrikta sig 

på de företag som fortfarande enligt lag måste revidera, 30-35 % av revisionsbyråns kunder är 

sådana företag. Revisorn säger att de kommer att jobba på samma plan som tidigare, med den 

enda skillnaden att den lagstadgade revisionen övergår till att bli en efterfrågestyrd revision. 

Respondenten är inte orolig för att bli arbetslös utan ser istället affärsmöjligheterna öka i 

framtiden. Det kommer att ske en omstrukturering av affärerna tror respondenten, och betonar 

att byråjäv kommer att kunna undvikas i framtiden och även oberoendeproblematiken 

kommer att försvinna.  

 

Revisorn från byrå B menar att förändringen ger honom existentiellt bekymmer, 

respondenten är orolig för hur det kommer att gå för honom, och för alla andra revisorer inom 

branschen. Efter ett tag ändrar sig revisorn igen och menar att han i grunden är positivt 

inställd till förändringen, företag ska ju inte bli tvingade till revision, och det är ju egentligen 

ägarna som ska efterfråga revisionen och inte tvärtom. Det kommer att ske en förändring på 

tillvaron anser respondenten vidare och en förändring på de tjänster de utför. Framtiden 

kommer att bli spännande att se.  

 

Revisorn i revisionsbyrå C gillar inte att revisionen kommer att tas bort för så pass många 

företag, eftersom det kan komma att drabba byrån. På ett personligt plan är respondenten dock 

inte orolig, i byrån kommer man att ha att göra även i framtiden men han understryker att han 

inte tycker att det är bra att plikten försvinner. Respondenten menar att småföretag i många 

fall fortfarande kommer att behöva revisorer. Representanten från revisionsbyrå D tycker att 

det personligen är jobbigt och tråkigt det som kommer att hända, den tuffa utbildningen man 

genomgått under flera år är nu plötsligt ingenting värd. Många företag kommer att göra sig av 

med sina revisorer och många revisorer kommer att behöva byta ner sig, och förlora sin status 
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när de tvingas in i andra yrkesroller. Respondenten menar att det känns som om bara de stora 

revisionsbyråerna kan komma att hålla sig kvar på marknaden i framtiden.  

 

Representanten kan inte prognostisera framtiden men tror att om de varit en något större byrå 

skulle man inte vara lika orolig. I det stora perspektivet är det bra för de mindre bolagen 

eftersom det för vissa är onödigt att behöva ha revisor. Småföretag tar ofta inte lika stora 

risker eller har lika många intressenter som större företag och då känns det inte lika viktigt 

med en revisor. På det hela taget tycker respondenten ifrån revisionsbyrå E att förändringen 

är bra eftersom kundrelationerna kommer att förbättras. Han betonar att många 

företagskunder i nuläget ser revisionen som en belastning. Revisorn funderar lite om var man 

lämpligen skulle ha satt gränsen för revisionspliktens avskaffande och kommer fram till att 

det är lika bra med en big bang. Av praktiska skäl tycker dock revisorn att man borde ha kvar 

revisionsplikten, eftersom man i och med genomförandet kommer att få sämre information 

om företagen. Bankerna kommer att vilja ha en större säkerhet och komma att begära en 

högre ränta för ett högre risktagande.  

 
5.2.2 Revisorns uppdrag och roll i dagsläget 
 
I revisionsbyrå A sköter revisorn rådgivningen, skattefrågor, successionsfrågor och agerar 

bollplank åt kunden. Respondenten betonar att ur ett småföretagarperspektiv är det viktigt att 

anlita en revisor, för att kunna sätta en kvalitetsstämpel på sitt företag. Det finns flera roller en 

revisor tar på sig i nuläget menar revisionsbyrå B. Den rollen revisorn helst ser är den som 

skapar mervärde genom rådgivning inom revisionsområdet. Revisorn fungerar även i denna 

byrå som bollplank åt kunderna, och genom revisionen ser han till att allt blir rätt hos kunden. 

Den minst uppskattade rollen är den som fungerar som lagens förlängda arm, respondenten 

från denna byrå känner sig då som en skattepolis.  

 

Revisionsbyrå C har helkunder, det vill säga redovisningskonsulter genomför bokslut och 

årsredovisning och revisorer hjälper sedan till med i princip allt därutöver. Man hjälper i 

denna revisionsbyrå till vid köp, försäljning och rådgivning. De drar gränden vid 

beslutstagande, det måste kunden göra själv. Revisorerna på byrån gör ofta ”för mycket” för 

kunden, och de måste hela tiden komma ihåg att inte kliva fel eftersom en revisor ska vara 

oberoende. Oberoendeproblematiken kommer sannolikt att luckras upp kring 2010 menar 

respondenten från denna byrå.  
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Respondenten från revisionsbyrå D berättar att de är en kombiuppdragsbyrå, där redovisare 

hjälper till vid bokslut och revisorer därefter reviderar dessa bokslut. Många av kunderna är så 

pass små att de får in allt material till byrån, och de åker inte ut till kunden särskilt ofta. 

Uppdragen är väldigt varierande enligt respondenten i revisionsbyrå E, men en stor andel av 

uppdragen som utförs handlar enbart om revision. Det förekommer dock tidvis även 

konsultuppdrag och de hjälper till med bokslut, skattefrågor, rådgivning och deklaration.  

 
5.2.3 Föreställningar om revisorns förändrade uppdrag och roll, efter 1 juli, 2010 
                       
Rollen kommer inte att förändras mycket menar revisorn från revisionsbyrå A, de företag 

som väljer att ta bort revisionen kommer att få problem med sina leverantörer, kunder och 

med banken. Vidare menar denna revisor att rådgivningstjänsten kommer att bli större i 

framtiden och de räknar med att utvidga ekonomiservice rådgivningen. Revisorn från 

revisionsbyrå B tror att rollen som skattepolis kommer att försvinna och det kommer i största 

allmänhet ske en förändring av revisorns roll. Respondenten menar att man som revisor 

kommer att arbeta mer med konsultativa tjänster och oberoende problematiken kommer att 

försvinna. Revisorn tror på mera uppdragsanpassade revisioner i framtiden och man kommer 

att plocka ut poster ur årsredovisningen för att granska dem mera ingående, ”revision light” 

kallar respondenten detta för. 

 

I revisionsbyrån C är man ganska positiv till förändringen som infinner sig år 2010, man tror 

att de befintliga revisionsuppdragen man gör åt helkunderna, och som görs i nuläget inte 

kommer att förändras. Men revisorn tror att de i framtiden kommer att arbeta mycket mer med 

rådgivning, respondenten betonar att revisorerna måste inse att affärsmöjligheterna ökar 

istället för minskar. Enligt revisorn från byrå D kommer revisorerna att ligga risigt till i 

framtiden, de flesta småföretag kommer att anlita bara redovisningskonsulter i framtiden. 

Respondenten menar att revisorerna kommer att få in mer konsultuppdrag än tidigare och det 

kan hända att klienterna hädanefter bara kommer att efterfråga punktvisa kontroller och 

punktvisa värderingar.  

 

Revisorn i byrå E har på känn att de kommer att förlora de små familjeföretagskunderna i 

framtiden. Men eftersom nästan alla företag behöver stöd och hjälp så är revisorn inte orolig 

över att byråns kombiuppdrag kommer att förändras något. Istället för att fokusera på 
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revisionen kommer de att fokusera på rådgivning i framtiden, och revisorer kommer att 

erbjuda klienterna ett bredare spektrum av tjänster.  

 
5.2.4 Vad efterfrågas av revisorn?  

 
Enligt revisionsbyrå A: s representant efterfrågas det olika från olika klienter. Löpande 

kommer det förfrågningar av klienterna om hur man gör olika saker och de vill ha råd. 

Revisionsbyrån använder sig av uppdragsbrev med ansvarsbegränsningar, då är det klart vem 

som har ansvar för vad och det förtydligar revisorns roll i uppdraget. I byrå B efterfrågar 

klienterna de vanligt förekommande revisionssysslorna, samt även budget- och 

prognosframtagande. De efterfrågar tjänster som är förknippade med att kunna gå till banken, 

eftersom revisorn fungerar som stöd. Revisorer behövs till den argumentationen som krävs 

vid möte med banken. Klienterna efterfrågar även rådgivning vid skattefrågor och 

utdelningsfrågor. Revisorn från byrå B kan i framtiden tänka sig att hjälpa till vid 

företagsförsäljningar, eller genomföra due diligence.   

 

Kunder vill gärna ha ett bollplank, som analyserar företagets siffror, det säger revisorn från 

byrå C. Revisionsbyrån har många småföretag som klienter vilka efterfrågar mycket, de vill 

att revisorn ger dem råd och hjälp med det mesta, även ibland vid skilsmässor eller 

anställningsintervjuer. Respondenten menar att den traditionella rollen, det vill säga den 

kontrollerande rollen inte alltid har gillats av klienterna, denna roll slipper klienterna efter år 

2010. Respondenten från byrå D berättar att klienterna först och främst vill ha en snabb 

revision.  Det är väldigt varierande berättar revisorn från revisionsbyrå E för mig under 

intervjun, vissa kunder behöver mer hjälp än andra. Det finns företagare med låg kompetens 

eller med lågt intresse inom redovisningsområdet, och de vill att revisorn ska organisera och 

revidera företagets papper. Några klienter vill ha hjälp med bokslut eller deklaration, andra 

vill ha en extern rådgivare som svarar på frågor om skatt, EU eller moms. Revisorn känner sig 

ibland som en kurator, när klienterna verkligen ringer om allt.  

 
5.2.5 Förhållandet mellan klienten och revisorn, nu och i framtiden 
 
Respondenten från revisionsbyrå A har haft vissa klienter i över 20 år, men respondenten är 

aldrig privat med någon av dem för det. Det ska finnas ett förtroligt förhållande mellan 

respondenten och klienten men det ska inte vara tal om något personligt förhållande dem 

emellan. Förhållandet mellan revisor och klient ska präglas av en professionalism och av ett 
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förtroende men ska för det inte vara någon djup vänskap, det tycker revisionsbyrå B: 

representant. Klienterna kan vara allt från barndomsvänner, bekanta, någon man känner sedan 

innan eller vara helt obekanta, det finns ett stort spann däremellan. Nära vänner ska man inte 

vara påpekar revisorn, men klienten ska känna att revisorn bryr sig och det ska finnas ett 

förtroende dem emellan. Revisionsbyrå C har en löpande relation med klienten, revisorn kan 

ringa upp klienten och bara prata om hur läget ser ut. I byrån visas intresse för klienterna 

vilket binder dem hårdare till dem. Revisorn tycker det är viktigt med kundvård och betonar 

att byrån inte kommer att förändras på detta område.  

 

Av respondenten från byrå D får vi reda på att klienterna kan höra av sig om de behöver hjälp, 

eller om de säljer bolag eller gå till banken. Kunden har ett stort förtroende för revisorn, det är 

viktigt eftersom revisorn har stor insyn i företaget, det menar revisorn från byrå E. Relationen, 

till de kunder som fortfarande kommer att ha kvar revision, kommer inte att förändras tror 

denna respondent.  Respondenten tror att vissa revisorer kommer att få byta sin attityd i 

framtiden, de som är väldigt bossiga får börja tänka om, revisorn vi intervjuat tycker att 

förändringen är nyttig för branschen. 

 
5.2.6 Småföretagarnas inställning till att revisionsplikten avskaffas, enligt 
revisorerna  
 
Småföretagarnas inställning är lite blandad tror respondenten från revisionsbyrå B. Vissa 

företagare kommer att tycka att det är bra, eftersom det ger dem mer frihet. Samtidigt får 

småföretagare det svårare att lita på andra småföretagare när färre använder sig av en revisor. 

Respondenten tror att somliga företagare kommer att fortsätta med att ha revisor då det är 

tryggt, de tycker att det är bra att någon med ekonomisk kompetens går igenom räkenskaperna. 

De småföretag som minst anser sig behöva en revisor lär behöva revisorn allra mest, det är de 

som har sämst kompetens.  

 

Revisorn från revisionsbyrå C menar att det är väldigt olika, det är många småföretagare som 

tycker att revisionen är en kvalitetsstämpel och som kommer att behålla den. Representanten 

från byrå D tror att småföretagarna tycker det är bra det som händer, och att de vill att det ska 

träda i kraft så fort som möjligt. De småföretag som kommer att fortsätta att revidera är de 

företag som verkar i känsliga branscher, och de som enligt lag måste fortsätta, samt de som 

måste visa att de är trovärdiga inför sina intressenter. Småföretagare är väldigt okunniga, och 

även vissa redovisningskonsulter är okunniga tycker respondenten från revisionsbyrå E. En 
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del småföretagare är väldigt styrda av sin plånbok och kollar sina kostnader, de är intresserade 

av hur det går för företaget men kollar inte sin bokföring så som de borde. 

 
5.2.7 Revisorernas uppfattning om hur diskussionen går bland revisorerna  
 
I revisionsbyrå A har man fört diskussioner med banker vilka menat att de inte kan tänka sig 

att låna ut till företag som vägrar en revisionsgranskning. Respondenten menar vidare att det 

är kostnadseffektivast för småföretagen att behålla sin revisor. Revisorn från byrå A menar att 

ekobrottsmyndigheten och skatteverket har yttrat sig i frågan, men att fackföreningar inte alls 

har yttrat sig om revisionspliktens avskaffande. Många utredningar är på gång menar 

respondenten, till exempel på redovisnings- och beskattningsområdet.  

 

Många revisorer har existentiella problem, det är revisionsbyrå B: s revisors känsla av det 

hela. Revisionsbranschen har haft det väldigt bra de senaste åren och nu har många hamnat i 

en självförtroendekris där de frågar sig om de överhuvudtaget längre behövs. Det är mest de 

yngre kvalificerade revisorerna som är nervösa, de äldre är mer säkra på framtiden menar 

respondenten. De som är negativt inställda till förändringen tror att förändringen kommer att 

bli radikal med mindre antal arbetstimmar och uppdrag som resultat. Sedan finns det de 

revisorer som inte tror att något kommer att hända och som tror att tjänsterna kommer att 

produktifieras och både utvecklas och utvidgas i framtiden. Revisionen kommer att ersättas av 

en ”revision light” där viktiga poster i räkenskaperna kommer att förstoras och gås igenom 

mera noggrant av revisorn.  

 

Det har pågått diskussioner om ämnet berättar revisionsbyrå C: s representant. 

Representanten har hört att vissa revisorer vill lägga av, då rör det sig oftast om äldre 

revisorer som i nuläget bara utför revision. Vissa revisorer är oroliga, men respondenten 

menar att det finns fler som ser affärsmöjligheterna i det hela. En del revisionsbyråer kommer 

att satsa mer på redovisning i framtiden tror respondenten. Alla funderar på hur de ska göra 

berättar respondenten från revisionsbyrå D, några vill byta till ett annat yrke eller bli 

redovisningskonsulter. Revisor E har diskuterat med kolleger om att det är de stora 

revisionsbyråerna som driver på utvecklingen. De stora revisionsbyråerna är nämligen 

positiva till lagförslaget eftersom de inte behöver oroa sig för framtiden lika mycket som de 

små revisionsföretagen. Revisor E tror att revisionen i framtiden kommer att ses som något 

exklusivt.  
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5.2.8 Förväntningar på förändrad moral och etik 
 
Revisorn från revisionsbyrå A anser att det i själva verket bara är revisorn som kan se om det 

finns fifflade värden i redovisningar och bokslut. Respondenten från denna byrå tror att det 

kommer att göras både medvetna och omedvetna fel i framtiden. Intressenter kommer att 

påverkas menar revisorn, och de kommer att vilja se en kvalitetsgenomgång. Revisorn som 

intervjuats från revisionsbyrå B hoppas på att den moraliska och etiska aspekten ska förbli 

densamma. Det finns alltid de företagare som inte har några som helst hämningar, men det 

finns även de som alltid vill göra rätt för sig.  

 

Det kommer definitivt inte att bli bättre, eftersom det öppnas upp möjligheter för dem som 

spelar fult, menar revisorn från revisionsbyrå C. Revisorn hoppas på att skatteverket inför 

någon slags kontroll för de småföretag som väljer att inte anlita revisor och hoppas samtidigt 

på att bankerna fortsätter att sätta kvalité i första rummet. Det kommer absolut att bli negativt, 

det anser revisor D, och förändringen kommer att följas av negativa konsekvenser, det går 

inte att undvika.  

 

De företagare som har moral kommer att ha kvar sin revisor förutspår revisor E, men det 

finns de företagare som vill slippa skatter och som förmodligen kommer att fuska. De riktiga 

förbrytarna, de oseriösa företagarna som finns därute fuskar redan i nuläget anser han vidare 

och betonar att för de företag som vill göra rätt för sig kommer det inte att ske någon 

nämndvärd förändring. Det han dock tror kommer att hända är att kvalitén i 

årsredovisningarna kommer att bli sämre i framtiden, informationen i dem kommer att 

urholkas och de småföretagare som får negativa påpekanden från sina revisorer kommer 

förmodligen i ren protest välja bort revisorn. 

 
5.2.9 Kunskapsnivån bland småföretagare och dess framtidspåverkan 
 
De flesta småföretagare är duktiga, hjälpsamma och delaktiga i revisionsarbetet, det menar 

revisor A, men det finns även undantag. Småföretagarna är ibland inte medvetna om sina 

egna begränsningar, och de överbedömer lätt sin kunskap. Det kommer att uppstå både 

omedvetna och medvetna fel i de årsredovisningar som företag utan medverkan av en revisor 

upprättar. De företag som inte kommer att anlita en revisor längre kommer få problem, så 

tänker revisorn från revisionsbyrå B om framtiden, vidare menar denna respondent att 

skatteverket nog kommer att reagera om det plötsligt uppstår fel i småföretagens 



 55 

redovisningar. Fel kommer att speglas i deklarationer, besynnerliga bruttovinster och andra 

uppenbara bokföringstabbar kommer att väcka tvivel bland intressenter. I framtiden tror 

revisor B att framförallt värderings fel kommer att bli vanliga, till exempel svårvärderade 

tillgångsposter i balansräkningar. De företag som ger sig på arbetet, utan stöd av en revisor, 

och som inte besitter någon kunskap om redovisning och bokslut kommer förmodligen att 

bränna sig och bli tvungna att ändå anlita en revisor i slutänden.  

 

Revisor C menar att nästan ingen klient har tillräcklig med kunskap för att kunna upprätta 

felfria årsredovisningar, de kommer fortfarande att bli hänvisade till i varje fall 

redovisningskonsulter. Det är bara själva kontrollen, utförd av revisorn som faller bort år 2010. 

Många klienter kan bokföra själva men bokslut klarar många inte av på egen hand tror revisor 

C. Revisor C sammanfattar att det nog inte kommer att förändras mycket i framtiden, det enda 

negativa respondenten ser är att dåliga redovisningskonsulter snart får fria händer. 

 

Även revisor D pratar precis som revisor C om att det finns skrämmande många 

redovisningskonsulter som är dåliga på det de gör, vilket kommer att leda till problem i den 

framtida branschen. I denna byrå där det arbetar båda redovisningskonsulter och revisorer, 

oroar sig byråns redovisningskonsulter för hur det kommer att bli i framtiden. De tycker det är 

obehagligt att de snart kommer att få göra det jobb revisorerna gjort. Revisor E menar att 

småföretagen inte kommer att klara sig utan revisorer i framtiden eftersom de har för lite 

kunskap om ämnet. Revisor E menar dessutom att bara för att kvalitetskontrollen försvinner, 

kommer inte redovisningsreglerna att göra det, företagen måste ändå fortsätta att bokföra, 

upprätta bokslut och årsredovisning.  

 
5.3 Sammanfattning av resultatredovisningen 

 

Jag har i resultatredovisningen presenterat den insamlade empirin som är basen för denna 

undersökning. De svar jag fick in vid intervjuerna var omfångsrika och har uppvisat både 

likartade såväl som olikartade uppfattningar. Majoriteten av småföretagen/företagen tycker att 

det är positivt att revisionsplikten tas bort men de utrycker ändå en viss oro inför förändringen 

av samhället i stort. Hos revisorerna råder det delade meningar angående samma tema, de 

flesta hyser båda hopp och oro på samma gång men det lyser igenom en osäkerhet inför 

framtiden. Revisorerna tycker dock att det ur småföretagens sikt är positivt att plikten tas bort. 
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Samarbetet i nuläget är bra enligt småföretagen/företagen, de träffar sin revisor några gånger 

per år, eller så tas det stickprov emellanåt. De nämner också att revisorerna fungerar som 

bollplank åt dem och majoriteten tycker att de fungerar som en rådgivande part. Revisorerna 

berättar ungefär samma sak, och att de i nuläget hjälper till lite överallt hos klienterna, ger 

dem råd och utför de vanligt förekommande granskande sysslorna.  

 
Revisorerna uppfyller sin funktion i samhället, det är nästan alla respondenter eniga om. 

Småföretagen/företagen och revisorernas uppfattningar om revisorns arbete i dagsläget 

stämmer överens. Småföretagen/företagen tror att revisorernas tjänster kommer att förändras i 

framtiden, och majoritet tror att den kommer att innebära en förändrad roll för dem. 

Revisorerna tror att de kommer att börja ge mer råd till framtidens klienter och förmodligen 

komma att förlora en del kunder på grund av förändringen. Båda parterna tror att moralen i 

framtiden kommer att förändras, och att den inte kommer att förändras i någon positiv 

riktning.  
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6. Slutdiskussion 

 

I detta kapitel kommer forskningsfrågorna att besvaras med utgångspunkt i litteratur 

genomgången, debattkapitlet och det empiriska materialet från de genomförda intervjuerna. 

Kapitlet fortsätter med att studiens teoretiska bidrag lämnas. Slutligen kommer jag även att 

reflektera över undersökningens slutsatser och komma med förslag till fortsatta studier. 

 
6.1 Forskningsfrågorna besvaras 
 
 
Vilka föreställningar har revisorer och småföretag om revisorers arbete nu och i framtiden? 

På vilket sätt kommer revisorns roll att förändras efter den 1 juli 2010? 

 

För att det ska bli lättare för läsaren att följa presentationen av resultatet kommer 

forskningsfrågorna först besvaras ur småföretagens/företagens synvinkel för att sedan 

besvaras ur revisorernas synvinkel. 

  
6.1.1 Småföretag/Företag 
 
På det stora hela har företagen i denna studie en bra kontakt med sin revisor. I dagsläget 

agerar revisorer bollplank till majoriteten av de tillfrågade företagen, samt besitter en 

rådgivande roll för dem. Några av företagen vill till och med gärna se sin revisor som 

medspelare eller sparringpartner. Företagarna rådfrågar sin revisor om det mesta, det kan 

handla om frågor av varierande natur. Det som företagen efterfrågar av revisorn förutom 

granskning och kontrolluppgifter är stöd, guidning och rådgivning. Revisorn ska för dem 

fungera som en expert, ett bollplank och hjälpa till vid ekonomiska problem. Enligt en 

tillfrågad revisor sparas det både tid och nerver i och med att den samlade kunskapen finns att 

efterfråga i en och samma person, och som företagare slipper man ringa runt till olika 

instanser för att få svar på frågor.  

 

Företagen är ganska eniga om hur framtiden för revisorerna kommer att se ut, de tror att 

revisorns roll kommer att förändras, flera företag tror att revisorer kommer få mindre antal 

uppdrag, och att det kommer att bli en tuffare tid för revisorerna, ett av företagen menar att 

revisionsbyråerna kommer att bli tvingade att byta sin marknadsföringsstrategi, och rikta in 

sig på andra tjänster. De måste börja marknadsföra sig skickligare, vissa byråer har till och 

med redan börjat sälja in sig som medspelare istället för att vara den kontrollerande instansen. 
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Ett av småföretagen som tillfrågades hade inte satt sig in i denna fråga ännu, vilket säkerligen 

representerar många småföretags inblick i det debatterade ämnet. Många småföretag har ännu 

inte funderat över vilken roll revisorn spelar för dem och hur rollen kommer att förändras i 

framtiden. I majoriteten av företagen har revisorn inte nämnt något om framtiden för dem, och 

därför har företagen inte heller någon klar uppfattning om hur diskussionerna har gått bland 

revisorer på senare tid. Det verkar som om företagen i framtiden fortfarande kommer att få 

användning för revisorernas tjänster men inte i lika stor omfattning och bredd som lagen 

föreskrivit. Fortsätter således småföretagen att anlita revisorer i framtiden kommer revisorerna 

att förbli viktiga för småföretagen, först när majoriteten av företagen väljer att strunta i att 

anlita revisorer kommer de att stå inför ett problem. 

 

Revisorns roll kommer att förändras och utbudet av tjänster bli annorlunda än idag. Ett företag 

tror på att revisorer i framtiden möjligen kommer att marknadsföra sig mot olika branscher, så 

att de blir experter på en slags bransch eller ett slags företag. Ett av företagen tror att 

småföretagen kommer att börja förhandla mer i framtiden och det kommer att bli klienterna 

som sätter priserna på revisionstjänsterna och de redovisningstjänster revisorer eventuellt 

kommer att genomföra.  

 
6.1.2 Revisorer 
 
I dagsläget ger samtliga deltagande revisionsbyråer sina klienter rådgivning i kombination 

med de vanligt förekommande granskande sysslorna en revisor utför. Revisorerna hjälper till 

vid allehanda frågor. De fungerar även i majoriteten av företagen som ett bollplank, som man 

har kontakt med och får hjälp av. Revisorerna anser att det som efterfrågas av klienterna är 

olika från fall till fall men de flesta intervjuade kommer fram till att de vanligt förekommande 

revisionssysslorna efterfrågas samt råd och stöd. En del klienter vill till och med ha stöd av 

sin revisor när de går till banken, eller stöd vid skilsmässa och anställningsintervjuer. Det 

visar sig att revisorn i vissa företag nästan fungerar som en slags terapeut.  

 

Alla de tillfrågade revisorerna är eniga om att det kommer att ske en omorganisering av 

affärerna och revisorerna tror att de i framtiden kommer att införa punktvisa kontroller och 

punktvisa värderingar som alternativ för revision. Alla är sig eniga om att byråjäv och 

oberoende problematiken kommer att undvikas i och med lagändringen. Istället för att fokus 

läggs på revision kommer fokus läggas på rådgivning i framtiden, utbudet av tjänster kommer 
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att breddas. Några av revisorerna betonar att affärsmöjligheterna kan komma att öka istället 

för att minska. Flertalet av dem tror att det kommer att bli mer uppdragsanpassade revisioner, 

där man plockar ut speciella poster ur revisionen och går igenom dem mer utförligt samt att 

rådgivningstjänsten kommer att bli större i framtiden. 

 

En revisor menar att det i yrket som revisor finns flera roller, en som fungerar bollplank och 

skapar mervärde genom rådgivning samt en som fungerar som lagens förlängda arm. Rollen 

som revisorn har i dagsläget kommer inte att förändras enligt en stor revisionsbyrå som 

intervjuats, det är endast småföretagen som måste se upp så de inte får problem. Rollen som 

den kontrollerande samhällspolisen kommer att försvinna menar en revisor, i största 

allmänhet tror majoriteten av revisorer att revisorns roll kommer att förändras.  

 

Det förväntas, enligt litteraturgenomgången (Häckner et al 2005), en hel del av revisorerna, 

vilket de inte alltid helt kan leva upp till. Det finns ett förväntningsgap mellan vad revisorerna 

och allmänheten förväntar sig att revisorerna ska klara av. I den genomförda studien finns 

inga bevis för att företagen och revisorernas uppfattning går isär och det verkar inte finnas 

något förväntningsgap dem emellan. Båda grupper som jag intervjuat tycker att revisorn utför 

de granskande och kontrollerande sysslorna som gåtts igenom i studiens litteraturgenomgång 

som de ska samt att de fungerar som bollplank och som bistånd vid ekonomiska frågor.  

 

Revisorn har länge funnits till för att kontrollera och granska företags externa rapporter. Men 

de har inte bara haft den rollen utan även fått agera som rådgivare. Detta är egentligen 

oförenligt, revisorn har inte varit fri att båda genomföra revision och samtidigt ge råd om 

redovisningsfrågor i samma företag. När förändringen genomförs kommer denna oförenliga 

roll att kunna undvikas och revisorn roll kommer att förändras. Revisorernas roll som 

moralisk polis kommer att minska, och man kommer att använda sig av revisorn till andra 

ekonomiska sysslor än bara revision. De tjänster som revisorn erbjuder marknaden kommer 

att förändras.  

 

Revisorns rådgivande roll kommer att öka, samtidigt som de kommer att behöva anpassa sig 

mer till klienternas behov, vi kommer i framtiden att se en ”buyers market” där klienterna styr 

vad som ska levereras av revisorn och inte tvärtom. Det handlar mycket om att marknadsföra 

sig i framtiden, revisorernas roll kommer att i framtiden kretsa mycket kring den egna 

marknadsföringen och den egna förmågan till att kunna attrahera och binda klienter till sig. 
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Det kan komma att uppstå slitning mellan uppdraget en revisor uppfyller och revisions 

byråernas egna affärsdrivande nyttomaximering. 

 

Som det uttrycktes i Häckner et al (2005) står revisorsrollen aldrig riktigt still, utan är under 

ständig omdaning. Från att ha varit ett yrke bestående av auktoritära revisorer, har yrket 

formerats till att bli ett passande yrke för alla personlighetstyper. Nu står man inför en 

förändring och kommer möjligtvis att återgå till en revisionsroll där auktoritet och makt 

återigen spelar en viktig roll. Ty revisorer kommer att i framtiden behöva sälja in sig själva 

för att överleva i branschen. För att lyckas med det krävs det oftast en stark och redbar 

personlighet. Enligt denna studie kom det fram att flera av de tillfrågade revisorerna känner en 

viss oro inför framtidens yrkesidentitet och att deras nuvarande betydelsefulla roll kommer att 

ifrågasättas.  

 

Det som kommit fram under intervjuerna tyder på att det nog kommer att finnas vissa företag 

som väljer bort sin revisor i utbyte mot en medveten eller omedveten inkorrekthet i den 

ekonomiska informationen.  Införs det inga dylika kontrollinstanser eller kontrollintyg som 

övervakar småföretag kommer en viss mån av kvalitet gå förlorad. Enligt Diamant (2004) 

skall intressenternas intressen tillgodoses genom revision. Men det är svårt att förutspå hur 

intressenter i framtiden verkligen kommer att påverkas av lagändringen, inte heller 

småföretagens representanter eller revisorerna kunde upplysa mig utförligare om detta. Men 

eftersom revision är betydelsefullt för att samhället och näringslivet ska fungera smidigt, 

kommer avskaffandet av revisionen medföra problem inte bara för revisorerna utan även för 

intressenter och samhället i stort.  Intressenterna kan förlora tilliten till småföretagen och 

komma att ta fel beslut på grund av att de tagit till sig inkorrekt information som 

småföretagen medvetet eller omedvetet gett ut. 

 
6.2 Studiens teoretiska bidrag 
 
På det hela taget är alla revisorer sig eniga om att det ur de små företagens perspektiv är bra 

att slopa revisionsplikten. De slipper då att revidera, de sparar pengar och det blir enklare för 

dem. När det kommer till att se avskaffningen av revisionsplikten ur revisorernas egna 

perspektiv är de sig inte lika eniga längre. Jag får en känsla av att revisorerna är både positivt 

och negativt inställda inför lagändringen, dels är de positiva för att oberoende problematiken 

kommer att försvinna och småbolagen får det bättre, dels är de negativa eftersom deras 
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framtid, uppdragen samt klienterna kan komma att sina och informationen om företagen 

kommer att bli sämre. Enligt de företag som tillfrågats är det både är vettigt och bra att slopa 

revisionsplikten. De kommer då att spara på kostnader, företagen slipper det praktiska med att 

revidera, vilket för vissa småbolag och vilande bolag varit en betungande syssla.    

 

Medan några revisorer nämner att de kommer att få existentiella problem i framtiden, nämner 

andra att de är ganska positiva till förändringen, de tror att revisorer alltid kommer att behövas. 

En revisor tror att kundrelationerna blir bättre när småföretagen inte längre blir tvingade till 

revision utan väljer den frivilligt. Det som framkommit av denna studie är att revisorn roll 

med all säkerhet kommer att förändras i och med revisionspliktens avskaffande för 

småföretag. Det förmodar både revisorerna själva och företagens representanter. Diamant 

(2004) nämnde att revisorn fungerar som en garant och som ett styrverktyg för intressenter 

och principaler i ett företag. Många revisorer och företag som intervjuats i denna studie tror 

att revisorer fortsättningsvis kommer att behövas men är sig inte helt eniga om alla 

småföretag kommer att fortsätta att använda sig av en. Man kan bara ge prognoser om 

framtiden, och frågan man ställer sig är om ägarna verkligen kan avstå från sin revisor. De 

måste i så fall ha fullt förtroende för att agenterna styr företaget rätt riktning.  

 

I litteraturgenomgången berördes att Cassel (1996) har såsom åsikt att efterfrågan på revision 

varierat över tiden, denna studie har kommit fram till att i framtiden kommer troligtvis 

efterfrågan på revisorer att minska i förhållande till utbudet, eftersom det inte kommer att 

behövas ett lika stort antal revisorer som innan. Flera revisorer anser att småföretag inte alltid 

har den kunskapen som krävs för att själv sköta sin ekonomi och vissa är därför inte så oroade 

över den framtida situationen. I framtiden kommer småföretagen alltjämt behöva hjälp inom 

ekonomiområdet, om inte av revisorer så av redovisningskonsulter. På frågan vad småföretag 

har för föreställningar om revisorers arbete stämmer deras föreställning förhållandevis bra 

överens med det revisorerna själva anser utföra i sitt arbete.  Precis som Cassel (1996) berörde 

i litteraturavsnittet tycker majoriteten av de tillfrågade revisorerna att det även i framtiden 

kommer att behövas revisorer. De fyller en funktion och är viktiga för alla inblandade parter. 

Även en stor del av småföretagen/företagen anser detta om revisorerna. I framtiden är det upp 

till företagen själva att välja om de vill anses som seriösa eller inte beroende på om de väljer 

att anlita en revisor eller inte. Den kvalitetsstämpel som majoriteten av respondenterna pratat 

om kommer dessa småföretag att sakna och måhända kommer denna avsaknad att bidra till 

allehanda nackdelar.  
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I denna studie lutade jag mig mot Streeck och Schmitters teori om de tre styrande makterna 

som påverkar regleringar. Revisionspliktens avskaffande kan ses med bakgrund av de 

styrande makterna som Puxty (1987) lägger fram. Samhället står inför en förändring av 

redovisning och revisionsregleringen. Den förändring som närmar sig kan ses som ett 

fenomen som återkommer med jämna mellanrum i historian. Sverige rör sig avseende 

revisionen, detta har denna studie lyft fram, från att ha styrts av staten mot att återigen styras 

till stor del av marknaden. Revisionen är på väg att liberaliseras.  

 

Det har framkommit av studien att det kan uppstå problem när revisioner i småföretag inte 

längre genomförs, alla parter i samhället kommer att få svårare att lita på att småföretagens 

ekonomiska information verkligen är oklanderligt upprättad. Finns det fel i årsredovisningen 

kommer dessa att återspeglas i till exempel kreditupplysningsinformationen och parter i 

samhället kommer att bli mer försiktiga och gå mer på tidigare erfarenheter när det kommer 

till samarbete med ett småföretag. Oro för att moralen kan komma att svikta i framtiden 

kommer fram i denna studie men ändå tror parterna på att många företag kommer att vilja 

göra rätt för sig och försöka upprätthålla sin existerande redovisningskvalité.  

 

Genom intervjuerna har det kommit fram att revisorn idag fyller sin funktion som rådgivande 

part utmärkt men för att i framtiden överleva måste fokus än mer läggas på de konsultativa 

tjänsterna. Företag som väljer att arbeta utan revisor kommer inte att vara lika noggranna 

längre, eftersom kontrollen försvinner, och vissa företag kommer att utnyttja situationen och 

fuska där det går. Det är inte bra för samhället i längden eftersom förtroendet och kvaliteten 

kan komma att minska.  

 

Priset på revision kan sjunka i samband med avskaffandet av revisionen, detta på grund av att 

efterfrågan på revisorns tjänster sjunker och konkurrensen mellan revisorerna kommer att 

trycka ner priserna. Denna konkurrens mellan revisionsbyråer driver fram ett 

kostnadstänkande som göra att revisorer tvingas leverera tjänster till ett för lågt pris. När detta 

händer kan revisorer börja känna sig omotiverade att genomföra ett arbete med 

tillfredställande kvalitet. Revisorer kommer att behöva söka sig till en bredare marknad och 

det kommer mer eller mindre att uppstå en ”buyers market”, klienternas är de som sätter 

spelreglerna, deras behov ska täckas och revisorerna kommer att bli forcerade att anpassa sig 

till dessa behov.  
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Revisionstjänster kommer förmodligen att ersättas av redovisningstjänster i framtiden och 

revisionsbyråer kommer att omstrukturera sig. Många revisorer kommer att byta sin 

yrkesbana, de kan tänkas bli redovisningskonsulter i framtiden eller byta till ett annat 

ekonomirelaterat yrke. Några av revisorerna nämnde att de dock ogärna kommer att vilja ta 

detta steg eftersom det är att byta ner sig till ett yrke med lägre status. Det kan tänkas att 

revisorer kommer att nudda vid helt nya marknadssegment, kanske klienterna kommer att 

vilja ha punktvisa revisioner eller så kommer revisorerna att marknadsföra sig mot branscher 

istället för till enskilda företag.  

 

Precis som det togs upp i litteraturgenomgången, har revisionens efterfråga enligt Cassel 

(1996) varierat med tiden. När revisionen återigen kommer att bli nästintill frivillig och 

marknadsstyrd kommer efterfrågan att bli mindre än utbudet. Med hjälp av 

marknadsekonomins jämviktsteori kommer emellertid efterfråga och utbud jämna till sig och 

förhoppningsvis i framtiden uppnå en nivå av jämvikt. Vissa företag och majoriteten av 

revisorerna har förhoppningen om att staten kommer att införa nya sätt att kontrollera 

småföretag på, istället för de i dagsläget existerande. Vissa tror på att det kommer etableras 

nya instanser, andra tror att det kommer att formas nya intyg som kommer att överta 

kontrollen. De nya kontrollerna skulle kunna utföras av skatteverket eller bankerna, även 

kryssrutor i deklarationen är ett alternativ. Banker i framtiden kanske kräver revision för att gå 

med på framtida samarbete. Men å andra sidan konkurrerar även banker om klienter vilket 

kan göra att revision inte heller längre efterfrågas av dem i konkurrenskampen med andra 

banker. Det verkar som om både småföretagen/företagen och revisorerna förväntar sig att 

staten kompenserar för revisorernas kontrollarbete. På vilket sätt det rent praktiskt kommer att 

se ut i framtiden kan det bara ges prognoser om, och tiden får utgöra om och hur nya 

kontrollinstanser kommer att växa fram. 

 
6.3 Reflektioner över studiens slutsatser 
 
Under intervjun var revisorerna förvånansvärt optimistiska inför förändringen, studiens 

resultat kan ha påverkats av revisorernas önskan att inte visa upp en alltför negativ syn på 

framtiden. Men de kommer onekligen att påverkas av en efterfrågeomställning. Trots detta 

har vissa revisorer klart utryckt att de är oroliga över framtidens arbetssituation med färre 

uppdrag, dåligare betalning och en anpassning till klienterna behov, vilket kan komma att bli 

till deras nackdel.  
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De flesta revisorer hyser en tendens till oro inför framtiden, det kan förklaras med att de inte 

kan förutse konsekvenserna helt och hållet. De är osäkra eftersom de inte riktigt vet vad som 

väntar dem. Några av de tillfrågade företagen säger att de kommer känna sig otrygga utan 

revisor, och tycka att kvalitetsstämpeln försvinner, och alla har de rädslor inför framtiden trots 

att majoriteten tycker att det är positivt med revisionspliktens avskaffande. Sedan kommer 

självklart den aktuella finanskrisen att inverka på revisorernas framtid. När denna studie 

påbörjades hade finanskrisen ännu inte fått ett riktigt grepp om landet men kort därefter 

började man känna av den. En del potentiella respondenter tackade nej till intervjuer just på 

grund av att hösten 2008 visade sig bli en turbulent och osäker tid för både revisorer och 

företagare.  

 

Det är som sagt svårt att prognostisera revisorns framtida roll eftersom det helt riktig ligger i 

framtiden och man inte kan skåda in i den. Genom denna studie har jag bara kunnat föra fram 

de tankar, funderingar och åsikter de olika representanterna har om framtiden, samt de egna 

funderingarna som dykt upp under tiden som jag arbetat med studien. Det är likaså viktigt att 

ha klart för sig att det är företaget och dess ledning som har ansvaret för att företaget sköts 

enligt lagreglerna och opererar seriöst, det inte revisorns uppgift. Den rollen borde de aldrig 

ha haft och aldrig få heller, inte heller efter att revisionsplikten för små bolag tagits bort. 

 
6.4 Förslag till fortsatta studier 
 
Konsekvenserna av revisorspliktens avskaffande kommer att utvecklas med tiden, en 

undersökning i framtiden, efter år 2010 kommer med stor sannolikhet förevisa andra resultat 

och slutsatser än de som tagits fram i denna ad hoc undersökning. Det är alltså av intresse att i 

framtiden genomföra en liknande studie som den jag genomfört idag. Eftersom avskaffningen 

ännu inte ägt rum kommer det självklart att bli intressant att utöka studien om några år för att 

se hur förändringen rent praktiskt fungerade och om lagändringen bidrog till de positiva eller 

negativa konsekvenserna som förutspåddes. Kommer efterfrågan på revisorns tjänster att 

förändras och kommer småföretag att behålla sin revisor efter revisionspliktens borttagande? 

 

En fråga som ofta dök upp under arbetets gång var på vilket sätt universitet och högskolor 

kommer att hantera revisionspliktens borttagande. Hur kommer utbildningar att påverkas, och 

finns det enligt dem en framtid för revisorsyrket? Vidare skulle man kunna genomföra studien 

ur andra samhällsaktörers synvinklar, man skulle i en kommande studie kunna intervjua 
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skatteverket, ekobrottsmyndigheten, banker eller fackföreningar för att erfara deras åsikter 

och på så sätt utarbeta en bredare och mer mångfacetterad studie.  
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor till småföretag/företag 
 
Fråga 1.  

Vad tycker du om att revisionsplikten avskaffas från och med 1 juli, 2010 – allmänt och ur 

ditt företags perspektiv? 

 

Fråga 2.  

Hur ser er revisors uppdrag ut hos er? Vilken roll spelar revisorn för er? 

 

Fråga 3. Hur tror du att er revisors uppdrag hos er kommer att se ut efter 2010? Hur tror du att 

hans eller hennes roll kommer att förändras hos er? 

 

Fråga 4. Vad efterfrågar ni från er revisor? 

 

Fråga 5. Hur brukar förhållandet mellan er och er revisor se ut, och tror du att det kommer att 

förändras när revisionsplikten avskaffas? 

 

Fråga 6. Hur uppfattar du att småföretagare/företagare ställer sig till att revisionsplikten 

avskaffas? 

 

Fråga 7. Hur uppfattar du att diskussionen kring avskaffat av revisionsplikten går bland 

revisorer? Vad säger er revisor om det till er?  

 

Fråga 8. Tror du att den moraliska och etiska aspekten av redovisning och bokslut kommer att 

förändras på något sätt efter 2010? Hur? 

 

Fråga 9. Hur ser du på kunskapsnivån bland småföretagare/företagare – hur tror du att utfallet 

av slopad revisionsplikt kommer att se ut – i alla fall de fem första åren efter 2010?    

 

Fråga 10. Finns det något du vill tillägga? Någon frågeställning som du tycker är viktig här 

som jag inte tagit upp? 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor till revisorer  
 
Fråga 1.  

Vad tycker du om att revisionsplikten avskaffas? – allmänt och ur ett småföretagare 

perspektiv? 

 

Fråga 2.  

Hur ser era uppdrag ut nu ute hos en småföretagarkund? Vilken roll spelar ni för dem? 

 

Fråga 3.  

Hur tror du att era uppdrag hos småföretagare kommer att se ut efter 2010? Hur tror du att er 

roll kommer att förändras? 

 

Fråga 4.  

Vad efterfrågar småföretagare från sin revisor? 

 

Fråga 5.  

Hur brukar förhållandet mellan småföretagare/företagare och revisor se ut och hur tror du att 

det kommer att förändras när revisionsplikten avskaffas? 

 

Fråga 6.  

Hur uppfattar du att småföretagare ställer sig till att revisionsplikten avskaffas? 

 

Fråga 7.  

Hur uppfattar du att diskussionen kring avskaffandet av revisionsplikten går bland revisorer 

och på revisionsbyråer? 

 

Fråga 8. 

Tror du att den moraliska och etiska aspekten av redovisning och bokslut kommer att 

förändras på något sätt efter 2010? Hur? 
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Fråga 9.  

Hur ser du på kunskapsnivån bland småföretagare – hur tror du att utfallet av slopad 

revisionsplikt kommer att se ut – i alla fall de fem första åren efter 2010? 

 

Fråga 10.  

Finns det något du vill tillägga? Någon frågeställning som du tycker är viktig här som jag inte 

tagit upp? 

 


