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Sammanfattning 

Examensarbetets titel:  Revisionsbranschen i omvandling? – En studie om en eventuell 

rubbning av revisorsyrket med fokus på utbildningen av revisorer 

Seminariedatum: 12 februari 2010 

Ämne/Kurs:  FEKM01, Examensarbete Magisternivå, 15 poäng 

Författare:   Jennie Börjesson, Jennie Lind 

Handledare:  Anne Loft 

Fem nyckelord:  Revision, Revisionsplikt, Revisorstitlar, Andrew Abbott, 

Utbildning 

Syfte:  Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka rådande förhållanden 

inom revisionsbranschen i Sverige med fokus på utbildningen av 

revisorer, för att se hur förändringar inom branschen, kan få 

inverkan på revisorsyrket i framtiden, och vad detta i sin tur kan få 

för konsekvens för utbildningen av revisorer.  

Metod:  För att uppfylla studiens syfte har vi valt att göra en kvalitativ 

studie utifrån en abduktiv ansats. Primärdata har samlats in genom 

intervjuer men vi har även använt oss av sekundärdata bestående 

av litteratur, artiklar, samt elektroniska källor.    

Teoretiskt perspektiv: Den teoretiska referensramen baseras på teorier om yrken och 

framförallt på Andrew Abbotts teori om ”The System of 

Professions”. Dessa teorier kommer att ligga till grund för 

analysen av den nuvarande situationen inom branschen samt hur 

föreslagna förändringar kan påverka yrket och utbildningen av 

revisorer.  

Empiri:  Det empiriska materialet utgörs av sju intervjuer med 

representanter från Revisorsnämnden, FAR SRS, IREV samt 

medarbetare på revisionsbyråerna Ernst & Young, Deliotte, 

KPMG PricewaterhouseCoopers. Vi har även tillfrågat 

studievägledare från sex av de största universiteten i Sverige. 

Resultat:  Studien har kommit fram till ett intressant samband mellan yrkets 

roll, kunddifferentiering inom branschen, och utbildning av 

revisorer. Dessa tre faktorer påverkar varandra ömsesidigt. 

Beroende på hur yrkesrollen ser ut påverkas kunddifferentiering 

och även revisorers utbildning kan inverka på 

kunddifferentieringen, och tvärtom. Vi har kommit fram till att 

branschen kommer att påverkas av föreslagna förändringar och att 

revisorsrollen kan komma att se annorlunda ut i framtiden. Vi 

anser att utbildningen har en central roll i revisorsyrket och därför 

kommer spela en stor roll för yrkets framtid. 
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Abstract 

Title:  Auditing profession in transition? – A study on the possible 

disruption of the audit profession with a focus on audit education. 

Seminar date:  February 12, 2010 

Course:  FEKM01, Degree Project, Graduate level, Business 

Administration, 15 ECTS credits 

Authors:   Jennie Börjesson, Jennie Lind 

Advisor:   Anne Loft 

Key words:  Auditing, Legal required audit, Audit titles, Andrew Abbott, 

Education 

Purpose:  The purpose of our thesis is to study the present situation in the 

audit profession in Sweden, focusing on audit education, in order 

to see how a change of the audit business, may impact the audit 

profession, and how this will affect the audit education. 

Methodology:  To fulfil the purpose of our thesis, we have chosen to do a 

qualitative case study from an abductive point of view. Primary 

data have been assembled through interviews. We have also used 

secondary data such as literature, articles and electronic sources.  

Theoretical perspectives: The theoretical framework is based on theories regarding the 

definition of a profession, and we have chosen to analyse the 

present situation and what impact future changes may have on the 

profession as well as the education for auditors, with foundation in 

Andrew Abbott's theory about "The System of Professions." 

Empirical foundation:  The empirical part consists of material from seven interviews with 

representatives from Revisorsnämnden, FAR SRS, IREV and 

employees of the Big Four accounting firms Ernst & Young, 

Deloitte, KPMG and PricewaterhouseCoopers. We have also 

consulted counselors from six of the largest universities in 

Sweden. 

Conclusions:  From this study we have been able to establish an interesting 

connection between the role of the profession, client differentiation 

and audit education.  These three factors interrogate 

simultaneously with each other. The role of the profession affect 

client differentiation and audit education can equally influence the 

client differentiation and the other way around. The proposed 

changes will affect the audit profession and the role of the auditor 

may be different in the future. We consider the education to be an 

essential part of the audit profession, and therefore it will also play 

a central part in the future developments of the profession. 
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Definitioner 

 

RN Revisorsnämnden, är tillsynsmyndigheten för Godkända och Auktoriserade 

revisorer samt revisionsbyråer. De handlägger Revisorsexamen och Högre 

revisorsexamen.
1
 

FAR SRS Föreningen Auktoriserade Revisorer Svenska Revisorssamfundet, 

Branschorganisation som ger ut Samlingsvolymen – redovisning som innehåller 

redovisningsreglerna från Bokföringsnämnden
2
 samt Samlingsvolymen – 

revision, som innehåller god revisionssed och god revisorssed, relevanta 

författningar samt Revisorsnämndens föreskrifter.
3
 

BFN Bokföringsnämnden, är en myndighet under regeringen och är statens 

expertorgan på redovisningsområdet med huvudansvar för utvecklandet av god 

redovisningssed vilket sker genom att de ger ut allmänna råd och 

informationsmaterial.
4
  

IREV  Utbildningsföretag, dotterbolag till FAR SRS   

RS Revisionsstandard i Sverige, används vid revision av ett företags årsredovisning 

och bokföring samt företagsledningens förvaltning. RS är baserad på ISA, 

International Standards on Auditing, som ges ut av IFAC. 

IASB International Accounting Standards Board, internationell standardsättare inom 

redovisning som utfärdar IFRS-standarderna.
5
 

IFRS International Financial Reporting Standards, internationellt regelverk som ska 

tillämpas av alla svenska börsnoterade företag sedan 2005. Regelverket används 

även av dotterbolag till svenska börsnoterade företag eller till utländska företag.
6
 

IAS International Accounting Standards, standarder för finansiell rapportering som 

utfärdades av IASC, som 2001 ersattes av IASB.
7
 

IFAC   International Federation of Accountants, den världsomfattande 

revisorsorganisationen med säte i New York. 

ISA  International Standards on Auditing, ges ut av IFAC 

FEE   Fédération des Experts Comptables Européens, den europeiska 

revisorsorganisationen med säte i Bryssel. 

                                                      
1
http://www.revisorsnamnden.se/rn/om_rn_4706.html (2010-01-12) 

2
http://www.farsrsforlag.se/E-handel/Bocker/Samlingsvolymen-2009---redovisning/ (2010-01-15) 

3
 http://www.farsrsforlag.se/E-handel/Bocker/Samlingsvolymen-2009---revision/ (2010-01-15) 

4
 http://www.bfn.se/bfn/infobfn.aspx (2010-01-15) 

5
 http://www.businessdictionary.com/definition/International-Accounting-Standards-Board-IASB.html (2010-01-

20) 
6
 http://www.iredovisning.se/regelverk/ifrs/ (2010-01-14) 

7
 http://www.businessdictionary.com/definition/International-Accounting-Standards-IAS.html (2010-01-20) 
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Big 4 De fyra stora globala revisionsbyråerna, PricewaterhouseCoopers, Ernst & 

Young, Deloitte och KPMG, är i flertalet länder starkt dominerande och tillhör 

de får revisionsbyråer som har kapacitet att revidera noterade bolag.
8
 

 

Lagstadgad revision:  revision av årsbokslut eller sammanställd redovisning, i den mån 

det föreskrivs i gemenskapslagstiftningen. 

Lagstadgad revisor: en fysisk person som en medlemsstats behöriga myndigheter har 

godkänt enligt bestämmelserna i detta direktiv för att utföra 

lagstadgad revision.
9
 

Revisorsexamen: Prov för att erhålla titeln Godkänd revisor, kan avläggas efter 3 års 

teoretisk utbildning samt tre års praktisk utbildning.
10

 

Högre revisorsexamen: Prov för att erhålla titeln Auktoriserad revisor, kan avläggas efter 4 

års teoretisk utbildning och fem års praktisk utbildning, samt 

godkänd revisorsexamen.
11

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8
http://www.farsrs.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR/NYHETSARKIV/NYHETSARKIV%202008/PRESSMEDDE

LANDE_ETAPP3%2017SEPT08.PDF (2010-01-20) 
9
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:157:0087:0107:SV:PDF (2009-01-07) 

10
 http://www.revisorsnamnden.se/rn/utb_intro/utbildning/om_revisorsexamen.html (2010-01-24) 

11
 http://www.revisorsnamnden.se/rn/utb_intro/utbildning/om_hogre_revisorsexamen.html (2010-01-24) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:157:0087:0107:SV:PDF
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1.Inledning 
 

Inledningsvis presenteras bakgrunden till vårt valda ämnesområde där vi tar upp rådande 

förhållande inom branschen vad gäller nya lagförslag och internationell utveckling. Härefter 

följer ett utdrag ur den debatt som förs inom revisorsbranschen angående utbildning av 

revisorer, för att sätta utbildningen i relation till vad som sker inom branschen. Därefter 

följer en problemdiskussion som mynnar ut i uppsatsens syfte. Kapitlet avslutas med 

avgränsningar, definitioner av viktiga begrepp samt en disposition av uppsatsen.

 

 

1.1  Problembakgrund 

Revisionsbranschen står för närvarande inför omfattande förändringar, både på nationellt och 

internationellt plan. Några utvecklingslinjer är en allt snabbare internationell harmonisering 

samt en utveckling mot mycket komplexa regelsystem. Vidare utökas lagregleringen på 

området men det finns också en tendens till tudelning i regelsystemen gällande olika regler för 

små och medelstora företag, respektive stora företag.
12

   

Regleringar inom revisionsbranschen är ett omdebatterat ämne. I slutet av 2007 lämnades ett 

förslag till lagändring för att det Åttonde EG direktivet
13

 ska kunna genomföras.
14

 Direktivet 

syftar till att harmonisera kraven för lagstadgad revision i medlemsstaterna.
15

 Enligt 

regeringens planer ska revisionsplikten för mindre aktiebolag avskaffas i juli 2010.  Om 

utredningens förslag kommer att genomföras, skulle detta innebära att endast runt fyra procent 

av de svenska aktiebolagen kommer omfattas av revisionsplikten. Hur stor andel av företagen 

som kommer att välja bort revision är det ingen som vet, men att branschen kommer att 

påverkas råder det knappast några tvivel om.
16

 Revisorsutredningen, med utredare Bo 

Svensson, har lämnat in sitt slutbetänkande den 17 september 2008, vad gäller avskaffandet 

av revisionsplikten (SOU 2008:32). Bo Svensson tror definitivt att den kommer att avskaffas 

för de minsta bolagen och med 80 procents chans enligt de gränser han själv föreslagit. Det 

skulle innebära EU direktivets maximivärden: en nettoomsättning på 83 miljoner kronor, 

balansomslutning på 41,5 miljoner kronor samt 50 anställda.
17

 

                                                      
12

 http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,38300&_dad=portal&_schema=PORTAL (2010-01-13) 
13

 Även kallat revisorsdirektivet, uppkom 1984 och omarbetades 2006. För mer information se vidare s.23  
14

 Revisorsyrket i omdanande, rn 
15

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:243:0001:0004:SV:PDF Europeiska 

gemenskapernas officiella tidning (2010-01-20) 
16

 Balans nr 8-9/2009 Ökat behov av utbildning inför slopandet av revisionsplikten 
17

 http://www.tidskriftenbalans.se/mag/tidskriftenbalans.se/dircode/docs/4_article_3510.pdf (2010-01-13) 
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Under bearbetning av det Åttonde EG direktivet har det uppkommit en del frågor. En fråga 

som man har diskuterat mycket är om direktivet tillåter fler än en revisorskategori. I Sverige 

finns idag två revisorskategorier, Godkänd och Auktoriserad, och man kan fundera på om det 

är lämpligt.
 18

 Idag kan man efter tre års heltidsstudier klara de teoretiska förkunskapskraven 

för att kunna påbörja den praktiska utbildningen. Detta system motsvarar minimikraven för att 

utföra revision enligt det EU:s åttonde direktiv som framför krav på minst tre års teoretisk 

utbildning och minst tre års praktisk utbildning samt avlagd Revisorsexamen. Utredningen har 

även föreslagit att det enbart ska finnas en revisorskategori från 2015, Auktoriserade 

revisorer.
19

 Om revisionsplikten försvinner kan möjligtvis behovet av revisorer påverkas, men 

efterfrågan på kvalificerade revisorer för stora börsnoterade företag, kvarstår emellertid. 

Skulle det ske en förändring i Sverige till att bara ha en revisorskategori måste frågan om 

vilka utbildnings- och praktikkrav som skall ställas på revisorerna diskuteras.
20

 

I enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1606/2002, om tillämpning 

av internationella redovisningsstandarder, ska noterade företag i medlemsländerna från 2005 

upprätta sin koncernredovisning i enlighet med av EU antagna internationella 

redovisningsstandarder. Dessa standarder avser IAS- och IFRS-standarder som utfärdats eller 

antagits av International Accounting Standards Board (IASB)
21

. Syftet är att harmonisera den 

finansiella informationen som presenteras av företag, att öka graden av insyn i 

redovisningarna samt att öka jämförbarheten för att garantera att gemenskapens 

kapitalmarknad och den inre marknaden kan fungera på ett ändamålsenligt sätt.
22

   

I Sverige tillämpas idag IFRS, utöver noterade bolag, av de flesta företag som står under 

Finansinspektionen, statligt ägda företag som vägleds att följa regelverket samt av företag 

som tillämpar IFRS på frivillig basis. Den största fördelen med tillämpningen av IFRS är att 

kvaliteten och jämförbarheten mellan årsredovisningar från företag ökar internationellt, 

tillämpningen fordrar emellertid stora resurser vilket är kostsamt för företagen. Det 

internationella regelverket har medfört en maktförskjutning från nationell till internationell 

nivå i och med att huvudansvaret för normgivningen på redovisningsområdet har förflyttats 

till IASB
23

. Den största påtryckningen vad gäller att lämna kommentarer till IASB på utkast 

till nya standarder utövas av revisionsbyråerna. IFRS är ett mycket komplext och föränderligt 

regelverk, som ställer stora krav på företag och revisionsbyråer, och kan anses vara 

konkurrenshämmande då det är svårt för mindre revisionsbyråer att revidera företag som 

tillämpar IFRS. För att bygga upp den expertis som krävs och sätta sig in i regelverket samt 

                                                      
18

 Revisorsyrket i omdanande, rn 
19

 Balans nr 1/2009 Förslaget om yrkesförbud för godkända revisorer från 2015 bryter mot EG-rätten 
20

 Revisorsyrket i omdanande, rn 
21

 Se definitioner vidare s. 13 
22

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:243:0001:0004:SV:PDF Europeiska 

gemenskapernas officiella tidning (2010-01-20) 
23

 Se definitioner vidare s. 13 
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hålla sig uppdaterad på förändringar fordras en större grupp medarbetare, enligt de större 

revisionsbyråerna. Där har medarbetare som arbetar med IFRS-uppdrag fått genomgå 

omfattande grundutbildningar på området.
24

 

Samtidigt sker förändringar inom det svenska universitets- och högskoleväsendet, den så 

kallade Bolognaprocessen
25

. Bolognaprocessens syfte är att harmonisera den högre 

utbildningen inom Europeiska Unionen samt underlätta rörligheten mellan medlemsstaterna 

för studenterna. Från och med hösten 2007 ska den nya utbildnings– och examensstrukturen 

tillämpas. Såväl nya regler inom revisionsbranschen, förändringar inom universitets- och 

högskoleväsendet kan innebära förändringar av den teoretiska och praktiska utbildningen 

inför revisorsexamen.
26

  

 

1.2  Debatten 

Under de senaste åren har det förts en livlig debatt om utbildningen av revisorer samt de 

förslag på förändringar som föreligger. Med den rådande situationen inom branschen i 

åtanke, är det mycket intressant att fundera på utbildningen av revisorer i förhållande till 

utvecklingen inom branschen. Nedan följer några utdrag från FAR SRS branschtidning 

Balans. 

Eftersom en stor del av ekonomistudenterna väljer att gå vidare till yrken inom revisions- 

och rådgivningsbranschen bör FAR SRS arbeta mer aktivt med att influera utbildningen, 

menar Svante Forsberg, ordförande i FAR SRS.
27

 

”Branschen är en stor ”köpare” av ekonomistudenter och vi måste bli bättre på att ställa 

krav. Vi måste fråga oss; vad är viktigt för vår bransch och vilka kunskaper efterfrågar vi?”  

(Svante Forsberg, Balans nr 8-9 (2009), s 27) 

De nyutexaminerade ekonomistudenterna har i många avseenden en hög kompetens men det 

finns vissa brister inom redovisning och finansiering. Det är främst en ojämn nivå när det 

gäller basala redovisningskunskaper. En av orsakerna till detta, enligt Forsberg, är bristen på 

kvalificerade lärare i redovisning vilket orsakar en ojämn nivå på undervisningen. Forsberg 

anser inte att hela ansvaret ligger på högskolorna utan att branschen också måste ta sitt ansvar 

genom att ställa upp med lärare då det är hos dem en stor del av kompetensen finns.
28

 

                                                      
24

 http://www.tidskriftenbalans.se/mag/tidskriftenbalans.se/dircode/docs/4_article_3510.pdf  (2010-01-13) 
25

 För mer information se vidare s. 25 
26

 Revisorsyrket i omdanande, RN 
27

 Balans nr 8-9/2009 Dags att ställa krav! 
28

 Balans nr 8-9/2009 Dags att ställa krav! 
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Svante Forsberg är även kritisk till att antalet högskolor som får utfärda civilekonomexamen 

har utökats till elva eftersom det kommer bli svårt att upprätthålla en hög kvalitet på samtliga 

utbildningar med tanke på de bristande lärarresurserna. Han menar att det vore bättre att samla 

resurserna på färre utbildningar för att uppnå en högre och jämnare kvalitet.  FAR SRS skulle 

enligt Forsberg kunna påverka ekonomiutbildningen genom att etablera goda kontakter med 

utbildningsdepartementet, och även föra en dialog med de ansvariga för 

ekonomiutbildningarna vid landets högskolor och universitet. Han anser även att en del av de 

resurser byråerna lägger på utbildning borde gå att få tidigare i utbildningen under 

högskoletiden.
29

    

Aktuella frågor som utreddes i FAR SRS utbildningskommitté under 2007 var hur många 

revisorskategorier som är lämpligt, samt hur ekonomiutbildningarna på landets universitet och 

högskolor anpassas till Bolognamodellen. Vidare diskuterades vad som kommer att hända 

med utbildningen av revisorer när revisionsplikten avskaffas för mindre företag och om 

kvaliteten riskerar att sjunka.
 

Slopandet av revisionsplikten kommer innebära stora 

utmaningar vad gäller att värna om kvalitén inom branschen, oavsett om man är revisor eller 

rådgivare. Kommer många företag att undantas från revisionsplikten finns det olika vägar att 

gå för branschen, exempelvis kan man bli rågivare eller redovisningskonsult.
 30

 

 

Längden på ekonomiutbildningen är ytterligare ett hett ämne som diskuteras inom 

utbildningskommittén. I nuläget är det ingen skillnad i behörighet för revisionsuppdrag 

mellan Godkänd revisor, som kan avläggas efter 180 högskolepoäng, och Auktoriserad 

revisor som fordrar 240 högskolepoäng. Enligt Agneta Strandberg från FAR SRS 

utbildningskommitté, så finns det de som avstår från att skriva provet för Högre 

revisorsexamen eftersom ”det inte gör någon skillnad”. Det skulle kunna vara mer 

meningsfullt att ackreditera andra kompetenser som krävs i framtidens revisorsbransch. Det 

har förts långa diskussioner om detta i utbildningskommittén. Man har även resonerat kring 

fördelarna med en utbildning som omfattar fler ämnen såsom filosofi och språk. I Sverige har 

studenterna, när de kommer till revisionsbyråerna, många års fackutbildning och likväl 

behöver de mer utbildning. Utbildningskommittén har fått i uppdrag att försöka komma fram 

till den optimala utbildningslängden genom att undersöka fördelarna med krav på tre, fyra 

eller fem års högskolestudier. Enligt Strandberg finns det ett samband mellan kraven på 

längre grundutbildning och hur revisorn uppfattas i jämförelse med advokater och andra 

kvalificerade rådgivare, och hon tror att det är en fråga om förtroende och att få en gedigen 

utbildning.
31

   

  

                                                      
29

 Balans nr 8-9/2009 Dags att ställa krav! 
30

 Balans nr 6-7/2007 Problem med grunda kunskaper i redovisning 
31

 Balans nr 6-7/2007 Problem med grunda kunskaper i redovisning 
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I utbildningsbranschen kan man se tre nya tydliga trender växa fram, enligt Lena Lind, 

nytillträdd VD på IREV
32

. Dessa innefattar: Specialisering, smalare och djupare utbildning är 

att föredra eftersom deltagarna då får större behållning av utbildningen. Därför måste IREV 

bli skickligare på att nischa sina utbildningar. Vidare kan man se en ökad förändringstakt, och 

då omvärlden förändras i en allt snabbare takt, exempelvis nya lagförslag, är det viktigt att bli 

snabbare med ny utbildning. En större tillgänglighet ger deltagarna större frihet och det 

kommer komma fler nya former av utbildningar, exempelvis streamade kurser och 

distanskurser. Det är oerhört viktigt att snabbt kunna reagera på omvärldsförändringar som 

kräver ny kunskap.
33

 

  

”Våra utbildningar ska vara effektiva, aktuella och tillgängliga. Och det är viktigt att man 

konsekvent utvärderar utbildningen”.    

(Lena Lind, Balans nr 3 (2009), s 25-27) 

 

1.3  Problemdiskussion 

Som tidigare nämnts står revisionsbranschen inför en rad olika förändringar som med största 

sannolikhet kommer att påverka revisorsyrkets framtid. Det föreligger förslag på slopande av 

revisionsplikten vilket skulle innebära att endast runt fyra procent av Sveriges företag skulle 

omfattas av revisionsplikten, om förslaget genomförs i sin nuvarande form. Yrkets framtid 

påverkas i stor utsträckning av internationella influenser från EU och internationella regelverk 

som IFRS som sedan 2005 ska tillämpas av alla svenska börsnoterade bolag
34

. Genomförs 

slopandet av revisionsplikten enligt förslaget skulle detta innebära att de flesta företag som 

fortfarande kommer omfattas av revisionsplikt kommer tillämpa internationella regelverk.  

Bland Revisorsnämndens uppgifter enligt 1 § i Förordningen (2007:1077) finns handläggning 

av frågor om godkännande och auktorisation av revisorer med syfte att tillgodose samhällets 

behov av kvalificerade och oberoende externa revisorer. Revisorsnämnden har även i uppgift 

att följa utvecklingen inom revisionsbranschen genom att beakta nya nationella och 

internationella förhållanden som har eller kan få betydelse av tillsynen över revisorer samt för 

tolkningen och utvecklingen av god revisors- och revisionssed. De ska även se till att 

revisorer driver revisionsverksamhet av hög kvalitet samt att de uppfyller etiska krav. Vidare 

ansvarar Revisorsnämnden att de normer som kvalificerade revisorer använder utvecklas på 

ett ändamålsenligt sätt.
 35

  

                                                      
32

 Dotterbolag till FAR SRS som tillhandahåller utbildningar för revisorer. För mer information se vidare s. 30 
33

 Balans nr 3/2009 Ökad förändringstakt utmanar sättet att utbilda 
34

 http://www.iredovisning.se/regelverk/ifrs/ (2010-01-14) 
35

 http://www.revisorsnamnden.se/rn/om_rn/1_instruktionen.html (2010-01-12) 
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En problematik som framträder om förslaget om slopande av revisionsplikten vinner laga 

kraft är huruvida utbildningskraven för revisorer borde bli mer internationellt inriktade. Med 

hänvisning till föregående stycke är det Revisorsnämndens uppgift att ”tillgodose samhällets 

behov av kvalificerade och oberoende externa revisorer”. Kommer behovet av revisorer 

främst komma från börsnoterade företag som tillämpar internationella regler i form av IFRS, 

om förslaget genomförs i sin nuvarande form, skulle således behovet av revisorer främst 

utgöras av revisorer med hög kompetens inom internationella regelverk. Mycket tyder 

emellertid på att många mindre företag kommer att välja att ha kvar sin revisor, och många 

inom branschen tror inte att behovet av kvalificerade revisorer kommer att minska. 

Revisorsnämnden handlägger proven för Godkänd revisor samt för Auktoriserad revisor och 

upprättar utbildningsföreskrifter. Hur skulle föreliggande förslag kunna påverka dessa 

föreskrifter om 96 procent av Sveriges företag undantas från revisionsplikt?  

Utgångspunkten för vår uppsats kommer att vara de förslag och förändringar som sker på 

revisorsområdet genom förslaget på avskaffande av revisorsplikten, samt förslaget på att 

endast ha en revisorstitel. Som vi ser det så måste dessa förändringar på något sätt påverka 

revisorsyrket, och kan det bli så att utbildningen kommer att få en mer internationell 

inriktning? Skulle detta i förlängningen kunna leda till att utbildningen på det nationella 

regelverket blir lidande? Detta skulle rimligtvis även kunna få konsekvenser för mindre 

företag som inte omfattas av revisorsplikten men som fortfarande önskar att behålla revisorn. 

Man skulle kanske till och med kunna tänka ett steg längre, att om kunskap inom IFRS 

prioriteras inom de stora revisionsbyråerna, kan detta än leda till att den teoretiska 

utbildningen kommer att i ännu större utsträckning inrikta sig på IFRS. Om många mindre 

företag ändå väljer att behålla revisorn, kan det då bli så att i förlängningen kommer vi att få 

en del av revisorskåren som enbart arbetar med större uppdrag (Big 4) och en del som arbetar 

med nationella uppdrag (mindre byråer)? Finns det med andra ord en risk för att vi i framtiden 

kommer att se en uppdelning av revisorsyrket? Hur ser olika intressenter inom branschen på 

de förslag om förändringar som föreligger och kan dessa få effekter på utbildningen av 

revisorer i framtiden? En förändring av utbildningen borde även rimligtvis påverka revisorns 

kompetens. Vilken är utbildningens roll i de förändringar som kan komma att ske? 

 

1.4  Syfte 

 

Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka rådande förhållanden inom revisionsbranschen i 

Sverige med fokus på utbildningen av revisorer, för att se hur förändringar inom branschen, 

kan få inverkan på revisorsyrket i framtiden, och vad detta i sin tur kan få för konsekvens för 

utbildningen av revisorer.  
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1.5  Avgränsningar 

I vår undersökning kommer vi att redogöra för den teoretiska utbildningen vid universiteten 

samt den praktiska utbildningen som tillhandahålls av revisionsbyråerna eller IREV, men 

fokus kommer att vara på de förändringar som sker inom revisionsbranschen. Uppsatsen 

kommer endast att behandla Sverige och de förändringar som sker av yrket inom landet, men 

influenser från EU och andra organ kommer självklart att finnas med i vårt resonemang. De 

förändringar vi kommer att grunda vårt resonemang på är enbart slopande av revisorsplikten 

samt sammanslagning av titlarna Godkänd- och Auktoriserad revisor och till viss del 

Bolognaprocessen. Naturligtvis finns det fler faktorer som kan vara av betydelse för 

branschens utveckling men vi har enbart valt att ta med dessa. Vidare syftar inte studien till att 

avgöra hur det kommer att bli i framtiden, utan vi kommer genom att analysera nuvarande 

situation, utifrån både teoretiskt och empiriskt material, försöka finna kritiska faktorer som 

kan få konsekvenser för yrket i framtiden.  

Intervjuerna av representanter från Revisorsnämnden, FAR SRS samt representanter från 

respektive revisionsbyrå som ingår i Big 4, består av information som kommer att användas i 

sektionen för empirin, viktigt att påpeka är att det som framgår i intervjuerna är 

respondenternas personliga åsikter och representerar inte hela revisionsbyrån. Vi har valt att 

fokusera oss på Big 4, Revisorsnämnden, FAR SRS samt IREV, då vi är intresserade av de 

största aktörerna i branschen, då vi anser att det är dessa aktörer som har det största 

influenserna på yrket. Vi valde inte någon mindre revisionsbyrå, då vi anser att de mindre 

byråerna anpassar sig efter marknaden och tar de konsekvenser som uppstår samt att de inte 

utövar lika stort inflytande inom branschen. Vi gör i uppsatsen skillnad på Big 4 och små. 

Men självklart finns det medelstora revisionsbyråer också. Men vi har valt att göra denna 

distinktion för att ta fram extremerna och för att förtydliga vårt resonemang. 

Kapitel 3, Aktörer inom revisionsbranschen, syftar till att skapa en överskådlig bild av 

branschen och de aktörer som vi anser ha störst betydelse för uppsatsens syfte. Det är ett 

medvetet val att vi inte redogör för innehållet i specifika standarder, vi kommer hädanefter 

enbart att göra en distinktion mellan nationella och internationella regelverk och inte gå in 

djupare på dessa och specifika standarder då vi inte anser att det är viktigt för vårt 

resonemang. Den viktiga poängen är att beroende på storleken på företagen tillämpas olika 

regelverk. 
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1.6  Disposition 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 3 

Aktörer inom 

branschen 

 

Kapitel 2 

Metod 

 

I detta kapitel presenteras vårt tillvägagångssätt och vår 

undersökningsmetod, samt motiveringar av de val som gjorts. 

Därefter följer en diskussion om validitet och reliabilitet och 

kapitlet avslutas med källkritik. 

I detta kapitel presenteras viktiga aktörer inom 

revisionsbranschen som har betydelse för yrkets utveckling. 

Inledningsvis redogör vi för hur branschen ser ut idag och 

därefter följer en presentation av viktiga aktörer och 

avslutningsvis presenteras aktuella förslag om förändringar. 

Kapitel 4 

Teoretiskt perspektiv 

 

I detta kapitel presenteras vår teoretiska referensram som kommer 

ligga till grund för efterföljande analys. Den grundar sig dels på 

R.W. Perks beskrivning vad ett yrke är och yrkets roll i samhället, 

men till största del på Andrew Abbotts teori ”The System of 

Professions”. 

I denna del redovisas den information vi har fått fram genom våra 

intervjuer med representanter från Revisorsnämnden, FAR SRS, 

IREV samt en representant från respektive revisionsbyrå som 

ingår i Big 4. För att kartlägga vad universiteten erbjuder 

blivande revisorer har vi även tillfrågat studievägledare från sex 

av de största universiteten i Sverige.  

Analysen har sin utgångspunkt i Perks och Andrew Abbots teorier 

om yrken, vilka kommer sammanvävas med respondenternas 

uppfattningar och aktörerna inom revisionsbranschen, i vårt 

resonemang. Analysen är uppdelad i två delar eftersom detta faller 

sig naturligt utifrån uppsatsens syfte. Inledningsvis kommer vi 

analysera den rådande situationen inom revisionsbranschen för att 

kartlägga faktorer som kan påverka revisorsyrkets framtid. 

Fortsättningsvis kommer vi analysera en eventuell påverkan på 

yrket av föreliggande förändringar och vad detta kan få för 

konsekvenser för utbildningen. Kapitlet avslutas med  slutsatser. 

 

 

 

Kapitel 5 

Empiri 

 

Kapitel 6 

Analys & Slutsatser 

 

Kapitel 7 

Resultatdiskussion 

 

I detta kapitel kommer vi diskutera vad vi kommit fram till i vår 

studie i relation till de förväntningar vi hade vid arbetets start. 

Vidare kommer vi kommentera huruvida studien uppfyllt sitt syfte. 

Vi kommer även att ge synpunkter på studiens utförande och om 

det hade varit möjligt att utföra studien på något annorlunda sätt 

för att uppnå ett bättre resultat. Avslutningsvis kommer vi ge 

förslag till vidare forskning. 
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2. Metod 
 

I detta kapitel presenteras vårt tillvägagångssätt och vår undersökningsmetod, samt 

motiveringar av de val som gjorts. Därefter följer en diskussion om validitet och reliabilitet 

och avslutningsvis tas källkritik upp. 

 

2.1  Val av forskningsansats 

Vi har valt att undersöka vårt ämnesområde utifrån en abduktiv ansats som innebär att man 

under uppsatsens gång pendlar mellan induktiv och deduktiv metod. Vi anser att denna ansats 

är mycket lämplig för vårt syfte då teori och empiri kommer att användas parallellt, samt att vi 

kontinuerligt kommer omtolka våra slutsatser under arbetets gång.
36

  

I vårt fall innebär detta att vi i inledningsskedet kommer att utgå från sekundära källor för att 

få de grundkunskaper som krävs. Utifrån dessa källor tillsammans med EU direktiv, 

lagförslag, och teorier kommer vi skapa hypoteser som sedan kommer att testas mot empirin 

och som slutligen kommer att resultera i en analys och slutsatser.
37

 Vi anser det emellertid 

nödvändigt att samla in empiri, teori samt kunskaper om viktiga aktörer inom branschen 

parallellt, då det är ett mycket stort och komplext ämnesområde. En stor fördel med detta 

tillvägagångssätt är att vi successivt kommer att få bättre kunskap inom ämnet, vilket kommer 

att förbättra insamlingen av primärdata. Detta tillvägagångssätt ger oss samtidigt möjlighet att 

utveckla nya frågeställningar som kan leda till nya slutsatser allteftersom arbetet framskrider. 

Vidare minimeras risken att man tenderar att enbart söka information som man anser vara 

relevant för undersökningen, och som stödjer de förväntningar som fanns i inledningsskedet, 

eftersom våra förväntningar kommer att utvecklas och förändras under arbetets gång.
38

 Vi 

hoppas genom att bibehålla ett öppet förhållningssätt till våra källor och slutsatser kunna 

återge en rättvisande bild.  

 

2.2  Val av metodansats 

Vi kommer att utföra studien med en kvalitativ metodansats då vi söker klarhet, en 

underliggande förståelse och en nyanserad beskrivning av hur nya lagar och regleringar på 

revisionsområdet kan komma att påverka revisorsyrket samt vad detta kan få för inverkan på 

utbildningen för revisorer. Vidare anser vi att den kvalitativa metoden är lämplig då den 

                                                      
36

 Alvesson & Sköldberg, (2008) 
37

 Bryman & Bell (2005) 
38

 Jacobsen (2002) 



17 

 

lägger stor vikt vid detaljer och nyanser samt det unika hos den enskilde uppgiftslämnaren. 

För att få fram den riktiga förståelsen för vårt valda ämnesområde anser vi att 

uppgiftslämnarnas individuella uppfattning och förståelse av den nuvarande situationen i 

revisionsbranschen är av ytterst stor vikt. Ytterligare en fördel med den kvalitativa ansatsen är 

att det finns få begränsningar i de svar uppgiftslämnaren kan ge, vilket gör att den ofta är 

flexibel med utgångspunkten att man har en problemställning man vill få belyst. Dock är det 

en resurskrävande metod då intervjuer kräver mycket tid och den insamlade datan är ofta mer 

komplex på grund av det omfattande informationsinnehållet, vilket vi är medvetna om.
39

  

 

2.3  Datainsamling 

Vi kommer att använda oss både utav sekundär- och primärkällor med fördelen att de kan 

kontrollera varandra. En stor fördel är att de antingen kan stödja varandra, och stärka de 

resultat vi kommer fram till, eller utnyttjas för att ställa olika upplysningar mot varandra.
40

 

2.3.1 Sekundärdata 

De sekundärdata vi kommer att använda oss av består av artiklar ur branschtidningen Balans. 

Vi har även använt oss av lagförslag, Statens Offentliga Utredningar (SOU), direktiv från EU 

samt Revisorsnämndens regelverk. Vidare kommer vi att utgå från relevanta hemsidor för att 

få information om viktiga aktörer inom branschen och ämnar även använda relevanta böcker 

för att hitta tillämpbara teorier. Sekundärdata ligger till grund för problemdiskussionen, 

uppsatsens syfte samt för kapitlet om viktiga aktörer inom branschen, och är en utgångspunkt 

för insamlandet av primärdata. Utifrån vår insamlade sekundärdata och teorier ämnar vi 

analysera insamlad primärdata. 

2.3.2 Primärdata 

Primärdata kommer att samlas in i form av intervjuer, vilket lämpar sig väl då relativt få 

enheter undersöks. Intervjuerna kommer att bestå av representanter från de fyra största 

revisionsbyråerna (Big 4), Revisorsnämnden, FAR SRS samt IREV. Vi kommer även att 

kontakta studievägledare från de sex största universiteten (Göteborgs Handelshögskola, 

Linköpings Universitet, Lunds Universitet, Stockholms universitet, Umeå Universitet och 

Uppsala Universitet) för att få ytterligare information om den teoretiska utbildningen som 

krävs för att bli revisor.  

 

                                                      
39

 Jacobsen (2002) 
40

 Jacobsen (2002) 
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Intervjugenomförande 

Vi kommer att använda oss av öppna intervjuer där vi samtalar om de rådande förhållandena 

inom revisionsbranschen och det kommer att läggas få begränsningar på de svar 

uppgiftslämnaren ger. Denna intervjuform är fördelaktig för oss då vi är intresserade av den 

enskilde individens uppfattning, samt hur respondenten tolkar och lägger mening i vad som 

sker inom revisionsbranschen idag, och vad som kan kommer att ske i framtiden. I den mån 

det är möjligt kommer vi att utföra besöksintervjuer, med fördelen att man enklare kan få en 

personlig kontakt och en förtrolig stämning, samt att personer tycks ha lättare att tala om 

känsligare ämnen. Till följd av bristen på resurser kommer emellertid några av intervjuerna att 

ske på telefon, då respondenterna inte är tillgängliga på nära avstånd. Dock är 

besöksintervjuer tidskrävande och öppna intervjuer tenderar att ge stora mängder information 

som tar tid att bearbeta.
41

 Personliga intervjuer kommer att ske med representanter från 

PricewaterhouseCoopers, Deloitte och KPMG. Telefonintervjuer kommer att genomföras med 

representanter från Revisorsnämnden, FAR SRS, IREV och Ernst & Young. Kontakten med 

universiteten kommer att ske via e-mail. Intervjuerna kommer att vara av semistrukturerad 

karaktär, vilket innebär att en intervjuguide kommer ligga till grund för intervjun men 

respondenten har stor frihet att svara på sitt eget sätt.
42

 Fördelen med att intervjuerna är 

strukturerade till viss del är att den insamlade data inte blir alltför komplex och 

resurskrävande att analysera, även om det finns möjlighet att frångå intervjuguiden och ställa 

andra frågor. Vidare kommer alla intervjuer i största möjliga mån följa samma röda tråd.
43

 

Intervjuguider återfinns i bilaga 2-8. 

 

2.4  Reliabilitet och Validitet 

Vid insamling av data är det viktigt att ta hänsyn till i vilken grad dessa är tillförlitliga 

(reliabla) och giltiga (valida). Validitet avser i vilken utsträckning man verkligen mäter det 

man önskar mäta.
44

 Detta kan ibland ifrågasättas vid kvalitativa studier då man ofta utgår ifrån 

bara en källa.
45

 Det är således viktigt att tänka på att syftet genomgående avspeglas i hela 

uppsatsen och att det som ska undersökas verkligen är det som undersöks. Vi kommer att 

förhålla oss till detta genom att följa en tydlig struktur genom hela uppsatsen och endast ta 

med det vi anser vara relevant för uppsatsens syfte. För att öka validiteten kommer vi att utgå 

från flera olika källor från olika organisationer inom revisionsbranschen. Reliabilitet åsyftar 

huruvida resultatet kommer att bli detsamma om undersökningen skulle utföras ännu en gång, 

                                                      
41

 Jacobsen (2002) 
42

 Bryman & Bell (2005) 
43

 Jacobsen (2002) 
44

 Holme & Solvang (1997) 
45

 Bryman & Bell (2005) 
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eller om resultatet har influerats av tillfälligheter.
46

 Vi hoppas på att kunna skapa ett så 

trovärdigt resultat som möjligt genom att vara väldigt noggranna i vår insamling av data, och 

försöka återge denna på ett så korrekt sätt som möjligt. Dock undersöker vi framtida skeenden 

och förslag som ännu inte vunnit laga kraft, och grundar till stor del vår analys på olika 

intressenters åsikter och vad de tror kommer att ske i framtiden, varför reliabiliteten riskerar 

att till viss del bli bristfällig. Tillförlitligheten vad gäller empirin anser vi vara hög då den 

bygger på primärdata och olika intressenters åsikter. Vad som emellertid kan ifrågasättas är 

huruvida det går att dra generella slutsatser utifrån vad våra respondenter tror kommer att 

hända i framtiden. För att utifrån uppsatsens omfattning skapa ett så tillförlitligt resultat som 

möjligt, har vi med stor noggrannhet valt ut respondenter från olika revisionsbyråer samt från 

tre olika aktörer inom branschen med syfte att belysa olika synvinklar. Med stor sannolikhet 

kommer inte en likadan undersökning få samma resultat om den skulle genomföras om ett 

antal år då branschen med stor sannolikhet kommer att se annorlunda ut. Trots allt anser vi det 

likafullt intressant att undersöka olika intressenters åsikter i detta skede som säkerligen 

kommer att få vissa konsekvenser för revisorsbranschens framtid. 

 

2.5  Källkritik 

När man använder sig av sekundärdata finns det ingen möjlighet att påverka källans 

trovärdighet, varför det är väldigt viktigt att förhålla sig kritisk till valet av källor. Av denna 

orsak kommer vi noga beakta vid vilken tidpunkt våra källor är publicerade, samt att artiklar 

kan vara vinklade och att viktig information kan ha sållats bort. En del av studiens 

information kommer att hämtas från internet, och vi är väl medvetna om risken att 

tillförlitligheten kan brista vad gäller denna information. Då det i de flesta fall är trovärdiga 

organisationer som står bakom denna information anser vi att tillförlitligheten är tillräckligt 

hög. Vi kommer referera till elektroniska källor som anses ha hög tillförlitlighet, såsom 

regeringens hemsida i Sverige, Revisorsnämndens hemsida samt IFAC:s hemsida. Yrkets 

framtid kommer till stor del analyseras utifrån Andrew Abbotts teori om ”The System of 

Professions” och vi är väl medvetna om att han är en amerikansk professor, men finner ändå 

att det går att dra intressanta slutsatser utifrån hans teori då inte bara USA utan även England 

och Frankrike ligger till grund för hans resonemang. 

Då vår analys främst kommer att grunda sig på primär data i form av semistrukturerade 

intervjuer av en rad olika intressenter hoppas vi att den insamlade informationen inte kommer 

att styras av våra förväntningar. 
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Eftersom vi främst är intresserade av vad våra intervjupersoner egentligen tycker är det inget 

problem om de inte är objektiva, det är snarare positivt. Däremot kan det vara svårare att få 

fram vad de verkligen tycker, detta gäller framförallt intervjupersonerna från 

revisionsbyråerna. Vi kommer att försöka vara uppmärksamma av det som framförs under 

genomförandet av intervjuerna och ställa följdfrågor på det som kan vara oklart eller 

eventuellt tvivelaktigt. För att kunna vara så aktiva som möjligt under intervjuerna kommer 

dessa att spelas in med hjälp av en diktafon.  

Vidare kan man fråga sig om respondenterna är representativa för andra än sig själva. Detta 

kan bidra till att det kan uppstå ett generaliseringsproblem. Vi har valt ut sju respondenter, 

varav fyra kommer från de största revisionsbyråerna. Att åsikter från mindre och medelstora 

byråer har utelämnats är ett självmedvetet val och nödvändigt då vi är tvungna att begränsa 

informationsinsamlandet. Vi anser emellertid att de större revisionsbyråerna har större 

inverkan på yrkets framtid och är mer aktiva i debatten, varför inte det borde vara ett problem 

för uppsatsens syfte att utelämna de mindre byråerna. Eftersom vi, utöver de stora 

revisionsbyråerna, även kommer intervjua branschorganisationen FAR SRS, IREV och 

Revisorsnämnden, hoppas vi på att få en bredare bild av branschen och även få en viss 

uppfattning om situationen för de mindre byråerna. Syftet med intervjuerna med 

revisionsbyråerna är att belysa respondenternas uppfattning om den teoretiska och praktiska 

utbildningen samt de förändringar som kan komma att ske. Vi strävar inte att kartlägga den 

exakta utformningen den praktiska utbildningen på varje enskild byrå, utan skapa en 

övergripande bild för läsaren av hur det ser ut. Vi vill därför framhäva att empirin är utifrån 

varje enskild respondents uppfattning och åsikter och är ingen absolut fakta.  

 

2.6  Sammanfattning 

Detta kapitel beskriver tillvägagångssätt för genomförande av uppsatsen. Abduktion som 

undersökningsmetod innebär att man använder teori och empiri parallellt samt att man 

kontinuerligt omtolkar slutsatsen under arbetets gång. Denna strategi minskar risken för att 

enkom söka information som man anser vara relevant. Vi kommer att använda oss av en 

kvalitativ metodansats, vilket lämpar sig väl då relativt få enheter undersöks. Primärdata 

kommer att samlas in i form av intervjuer med respondenter från de fyra största 

revisionsbyråerna, Revisorsnämnden, FAR SRS och IREV. Intervjuerna kommer att 

genomföras på två olika sätt; personliga möten och telefonsamtal, sistnämnda med anledning 

av att en del av respondenterna befinner sig geografiskt alltför långt bort. Vi använder oss av 

öppna semistrukturerade intervjuer där vi samtalar om de rådande förhållandena inom 

revisionsbranschen. Vår förhoppning är att skapa ett så trovärdigt resultat som möjligt genom 

att vara extremt noggrann i insamling av data, och försöka återge denna på ett så korrekt sätt 
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som möjligt. Dock undersöker vi framtida skeenden och förslag som ännu inte vunnit laga 

kraft, och grundar till stor del vår analys på olika intressenters åsikter och vad de tror kommer 

att ske i framtiden vilket ingen med säkerhet kan avgöra.  
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3. Aktörer inom revisionsbranschen 
 

I detta kapitel presenteras viktiga aktörer inom revisionsbranschen som har betydelse för 

yrkets utveckling. Inledningsvis redogör vi för hur branschen ser ut idag samt föreslagna 

förändringar. Därefter följer en presentation av internationell inverkan på yrket genom EU 

och IFAC. Kapitlet avslutas med nationella viktiga aktörer inom branschen.

 

 

3.1 Revisionsbranschen idag 

3.1.1 Revisionsplikt 

I Sverige finns revisionsplikt som innebär att aktiebolag, större ekonomiska föreningar och 

stiftelser måste ha minst en auktoriserad eller godkänd revisor som granskar räkenskaperna 

samt företagsledningens förvaltning. Sverige är idag ett av få länder inom EU som har 

revisionsplikt för små företag. Revisionspliktens omfattning är en omdebatterad fråga då 

nyttan med revision av små aktiebolag har ifrågasatts. Att undanta små aktiebolag från 

revisionsplikten kan vara ett sätt att minska deras kostnader. Internationella 

revisionsstandarderna ISA tillämpas i princip redan i Sverige genom Revisionsstandard i 

Sverige RS, även om det åttonde bolagsrättsliga direktivet Medför att ISA blir direkt 

tillämpligt. Det råder emellertid osäkerhet huruvida ISA kommer att anpassas till små företag. 

Vidare leder den internationella utvecklingen till att regelverken blir alltmer komplicerade, 

och dessa tar sällan hänsyn till revisionen av små företag.47
 

3.1.2 Revisorskategorier 

Enligt det åttonde direktivet från 2006, artikel 3.1, ska den lagstadgade revisionen enbart 

utövas av de revisorer som har godkänts av den medlemsstat som kräver den lagstadgade 

revisionen. I Sverige finns idag fler än en kategori av kvalificerade revisorer (auktoriserade, 

godkända med revisorsexamen samt godkända utan revisorsexamen), detta innebär emellertid 

inte ett problem vad gäller överensstämmelse med direktivet. Däremot kan det finnas 

anledning, enligt statens offentliga utredning (SOU 2008:32), att överväga behovet av att ha 

flera revisorskategorier. Utredningens avsikt är att återuppta frågan om flera lagstadgade 

revisorskategorier i sitt slutbetänkande, och regeringen avser att hantera frågan i samband 

med att utredningens slutbetänkande behandlas.
 48

 Det är förmodligen denna fråga som 
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 http://www.sou.gov.se/kommittedirektiv/2006/Dir2006_96.pdf (2010-01-13) 
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 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3281&dok_id=GVB356 SOU 2007:56, (2010-01-12) 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GW03135 (2010-01-12) 
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kommer att väcka störst debatt till följd av utredningen. Utredningen föreslår en 

revisorskategori från 2017, där samtliga har avlagt revisorsexamen. Bo Svensson, 

utredningsledare, menar att grundtanken med revisionsbegreppet är att det ska vara enhetligt, 

att ”en revision är en revision”. Flera revisorskategorier kan innebära att enhetligheten går 

förlorad om man har fler än en revisorskategori.
 49

 

Idag debatteras det i samband med avskaffandet av revisionsplikten att det endast ska finnas 

en revisorskategori, det vill säga auktoriserad revisor. Detta förslag skulle inte innebära någon 

förändring av villkoren och behörigheten för auktoriserad revisor. Utredningen (SOU 

2008:79) anser dock att utbildningens längd för revisorer bör anpassas till en sammanlagd 

utbildning på minst åtta år, varav minst tre år teoretisk utbildning samt minst tre års praktik. 

Idag krävs för att bli godkänd revisor att man har minste tre års teoretisk utbildning samt 

minst tre års praktisk, för auktorisation krävs minst fyra års teori samt fem års praktik.
50

 

 

Skulle förslaget genomföras innebär detta att dagens revisor tillåts utöva sitt yrke i samma 

utsträckning under en övergångsperiod till den 1 juli 2015. För revisorer utan revisorsexamen 

sker inga större förändringar, då dispensmöjligheten bör gälla under den tid då det finns 

yrkesverksamma godkända revisorer utan revisorsexamen, dvs. till den 1 juli 2017.
51

  

 

3.2  EU:s influens på yrket 

3.2.1 Åttonde EG direktivet (2006/43/EG) 

Det Åttonde EG direktivet
52

 antogs av medlemsstaterna och Europaparlamentet under våren 

2006 och är avsevärt mer omfattande än motsvarande direktiv från 1984. Detta direktiv 

reglerar lagstadgad revision samt revisorer inom EU. Detta nya direktiv har enligt 

kommissionen en betydande uppgift som innefattar att återställa investerares förtroende för 

den finansiella marknaden och syftar till en harmonisering av kraven på lagstadgad revision 

inom EU.
53

 

I det Åttonde EG direktivet kan man utläsa minimikraven för vad som ska utgöra revisorns 

kompetens, däremot finns det inga konkreta riktlinjer som man kan utläsa när det gäller 

kraven på revisors oberoende.
54

 Medlemsländerna får fritt besluta om de vill införa eller 

behålla mer långtgående regler än de som står angivna i direktivet. Direktivets bestämmelser 

stämmer till stor del överens med den svenska revisorslagen (2001:883), även om direktivet 
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 http://www.tidskriftenbalans.se/article.asp?articleID=3510 (2010-01-13) 
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 Ibid 
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medför att en del regler behöver ändras i vissa avseenden. Regler om vilka företag som skall 

revideras behandlas i EG:s fjärde och sjunde bolagsrättsliga direktiv. Direktiven tillåter 

emellertid medlemsstaterna till viss del, att i nationella lagar utesluta små och medelstora 

företag från revisionsplikten.
55

 

 

De krav som ställs på revisorer som utför lagstadgad revision innebär att denne måste ha 

tillräckliga kunskaper inom ämnesområden som bolagsrätt, skattelagstiftning samt 

sociallagstiftning. Vidare ska även revisorer iaktta striktast möjliga etiska normer och 

omfattas av yrkesetiska regler, som omfattar deras funktion vad gäller allmänintresset, deras 

integritet och objektivitet, samt deras yrkeskompetens och vederbörliga omsorg. De 

yrkesetiska principer som beaktas i detta avseende är IFAC:s etiska regler. Alla lagstadgade 

revisioner bör grundas på internationella revisionsstandarder (ISA) för att säkerställa 

konsekvent hög kvalitet i alla lagstadgade revisioner som fordras enligt 

gemenskapslagstiftningen.
56

 Olikheterna mellan olika medlemsländers utbildningssystem bör 

också tas i beaktande då dessa skillnader medförde problem i samband med direktivets 

införande då man försökte jämföra de nationella utbildningsnivåerna.
57

 

 

Direktivet föreskriver i artikel 6, att en fysisk person får godkännas att utföra lagstadgad 

revision efter att ha uppnått behörighet för universitetsstudier eller motsvarande, och därefter 

genomgått en teoretisk och praktisk utbildning, och avlagt en yrkesexamen erkänd av den 

berörda medlemsstaten. Examen ska vara jämförbar med slutexamen eller motsvarande från 

ett universitet. Vidare föreskriver artikel 10, om praktisk utbildning, att en praktisk utbildning 

om tre år ska genomgås för att säkerställa förmågan att tillämpa de teoretiska kunskaperna i 

praktiken. Denna ska innehålla revision av årsbokslut samt sammanställd redovisning eller 

liknande redovisningshandlingar, och minst två tredjedelar ska genomföras hos en lagstadgad 

revisor eller en revisionsbyrå som godkänts av medlemsstaten. Kunskaperna ska slutligen 

testas i ett examensprov. I artikel 8 redogörs för vilka områden det teoretiska kunskapsprovet 

ska omfatta, vilka följer nedan: 

1. Examens teoretiska kunskapsprov skall särskilt omfatta 

följande ämnesområden: 

a) Allmän redovisningsteori och redovisningsprinciper. 

b) Rättsliga krav och standarder rörande upprättande av 

årsbokslut och sammanställd redovisning. 

c) Internationella redovisningsstandarder. 

d) Räkenskapsanalys. 

e) Kostnadsbokföring och internredovisning. 

f) Riskhantering och intern kontroll. 
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g) Räkenskapsrevision och yrkeskunnande. 

h) Rättsliga krav och yrkesregler rörande lagstadgad revision 

och lagstadgade revisorer. 

i) Internationella revisionsstandarder. 

j) Yrkesetik och oberoende. 

2. Det skall även omfatta minst följande ämnesområden i 

den mån de är relevanta för revision: 

a) Associationsrätt och företagsstyrning. 

b) Lagstiftning om konkurs och liknande förfaranden. 

c) Beskattningsrätt. 

d) Civil- och handelsrätt. 

e) Arbetsrätt och lagstiftning om social trygghet. 

f) Informationsteknik och datorsystem. 

g) Företagsekonomi, allmän ekonomi och finansiering. 

h) Matematik och statistik. 

i) Grundprinciper för ekonomisk förvaltning av företag.
 58

 

 

3.2.2 Bolognaprocessen 

Bolognaprocessen har inneburit stora förändringar i det svenska högskolesystemet sedan den 

trädde i kraft den 1 juli 2007. Bolognaprocessen härstammar från ett möte i Bologna 1999 då 

29 Europeiska länder undertecknade en deklaration om att underlätta för studenter och 

arbetssökande akademiker att förflytta sig mellan de Europeiska länderna.
59

 Idag har 46 

länder anslutit sig till processen som har som mål att främja rörlighet, anställningsbarhet, samt 

Europas konkurrenskraft och attraktionskraft som utbildningskontinent.
60

 

Det har skett ett flertal förändringar på landets universitet och högskolor. Däribland har det 

införts ett nytt poängsystem, så kallad ECTS/högskolepoäng, där 1,5 högskolepoäng 

motsvarar det gamla systemets 1 poäng, vilket innebär att 30 högskolepoäng motsvarar en 

termins heltidsstudier. Det kan jämföras med det tidigare systemet där ett heltidsstudieår 

motsvarade 40 poäng vilket innebar 20 poäng per termin. Studenter som är antagna enligt det 

forna systemet har rätt att ta examen fram till juni 2015.
61

 

Vidare påverkar anpassningen utbildningarna genom att alla kurser och program placeras i tre 

nivåer, grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. På den första nivån, grundnivå, finns två 

generella examina, högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng och kandidatexamen, 3 år, 180 

högskolepoäng. På den andra nivån, avancerad nivå finns två generella examina, 
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magisterexamen 4 år, 240 högskolepoäng och masterexamen, 5 år, 300 högskolepoäng. 

Doktorandnivån behåller sina tidigare två examina, licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng 

och en doktorandnivå på 4 år, 240 högskolepoäng.
62

 

 

3.3  IFAC 

International Federation of Accountants (IFAC) är en global organisation inom 

revisionsbranschen, vars uppdrag är att “betjäna allmänhetens intresse” och stärka 

revisionsbranschen genom att bidra till utvecklingen av starka ekonomier, och genom att 

etablera och förespråka professionella standarder av hög kvalitet, samt främja internationell 

konvergens av dessa standarder.
63

 IFAC bildades vid världskongressen i München 1977 och 

omfattar 155 föreningar i 118 länder och det sammanlagda medlemsantalet uppgår till 2,5 

miljoner.
64

 

 IFAC arbetar även med att förbättra och samordna utbildningsprogrammen inom redovisning 

på global basis med syfte att främja internationell utbildningskvalitet, genom International 

Accounting Education Standards Board (IAESB) som är en självständig nämnd inom IFAC.
65

 

IAESB utvecklar standarder (IES
66

) och riktlinjer för teoretisk och praktisk utbildning samt 

för vidareutbildning efter avlagd examen. Medlemmarna i IFAC är skyldiga att följa dessa 

riktlinjer och IAESB finns till för att vägleda medlemmarna till att uppnå den bästa praxisen 

inom revisorsbranschen.
67

 Medlemmarna i IFAC förväntas arbeta för en implementering av 

alla IES, och att dessa införlivas i medlemmarnas utbildningsprogram. I de fall ansvaret för 

utbildningsprogrammen ligger hos en tredje part ska medlemmarna övertala de ansvariga att 

införliva essentiella element i programmet. Teoretisk och praktisk utbildning av revisorer ska 

utgöra en grund för professionell kunskap, färdighet, värderingar, etik och attityder som gör 

det möjligt att fortsätta att lära sig och anpassa sig till förändringar genom hela yrkeslivet.
68

  

IES föreskriver lärande- och utvecklingskrav i följande standarder:  

• IES 1:  Entry Requirements to a Program of Professional Accounting Education; 

• IES 2:  Content of Professional Accounting Education Programs; 

• IES 3:  Professional Skills and General Education; 

• IES 4:  Professional Values, Ethics and Attitudes; 

• IES 5:  Practical Experience Requirements; 

• IES 6:  Assessment of Professional Capabilities and Competence; 
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• IES 7:  Continuing Professional Development: A Program of Lifelong Learning and 

Continuing Development of Professional Competence; and 

• IES 8: Competence Requirements for Audit Professionals
69

 

 

 

3.4  Revisorsnämnden 

Revisorsnämnden växte fram 1995 och är Sveriges tillsynsmyndighet för revisionsbyråerna 

samt deras anställda, godkända och auktoriserade revisorer. Revisorsnämnden uppkom i 

förarbeten till 1995 års revisorslag som ett verktyg för tillsynens betydande samhällsfunktion. 

Finansieringen av Revisorsnämndens verksamhet tillkommer genom avgifter, för de 

yrkesverksamma revisorerna, som fastställs av regeringen.
70

 

Revisorsnämndens uppgift kan man utläsa i 1 § Förordningen (2007:1077) med instruktion 

för Revisorsnämnden. Ur denna kan man utläsa att revisorsnämndens främsta uppgift är att 

kontrollera att revisionsbyråerna uppfyller de krav som är fastställda för lagstadgad revision, 

samt att branschens godkända och auktoriserade revisorer håller en hög kvalitet. 

Revisorsnämnden har även till uppgift att handlägga examinationstillfällen för godkännande 

och auktorisation av revisorer, samt att tillgodose samhällets behov av oberoende och 

kvalificerade revisorer. För att kunna tillgodose samhällets behov är det nödvändigt att följa 

utvecklingen och händelser, både på nationell och på internationell nivå, som är av betydelse 

för branschen, och som kan ha betydelse för tillsynen av revisorer och revisionsbolag samt 

utvecklingen av god revisors- och revisionssed.
71

 

Ur regleringsbrevet kan man utläsa att Revisorsnämnden ska:  

”tillgodose samhällets behov av kvalificerade och oberoende externa revisorer och 

revisionsbolag samt att den revisionsverksamhet som dessa bedriver är av hög kvalitet och 

uppfyller höga etiska krav”
72

 

 

3.4.1 Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov (RNFS 1996:1) 

(Uppdaterad t.o.m. RNFS 2009:1) 

Teoretisk utbildning 

I enlighet med första paragrafen krävs det att den sökande har genomgått både en teoretisk 

och en praktisk utbildning för att få avlägga prov för revisorsexamen (godkänd revisor). 
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Utbildningen ska vid svenskt universitet eller högskola innehålla minst 180 högskolepoäng 

inom företagsekonomi, juridik, informationsteknik och datorsystem, nationalekonomi, 

matematik samt statistik med fördelningen 90 poäng företagsekonomi, 45 poäng juridik samt 

30 poäng övriga obligatoriska ämnen. Utöver detta fordras även en uppsats inom valfritt ämne 

på nivån över 60 högskolepoäng. Den teoretiska utbildningen ska enligt paragraf 2 omfatta 

följande ämnesområden: 

1. allmän redovisningsteori och redovisningsprinciper,  

2. rättsliga krav och standarder rörande upprättande av årsredovisning och  

koncernredovisning,  

3. internationella redovisningsstandarder,  

4. räkenskapsanalys,  

5. intern redovisning och ekonomistyrning,  

6. riskhantering och intern kontroll,  

7. räkenskaps- och förvaltningsrevision samt yrkeskunnande,  

8. rättsliga krav och yrkesregler rörande lagstadgad revision och revisorer,  

9. internationella revisionsstandarder,  

10. yrkesetik och oberoende,  

11. associationsrätt och företagsstyrning,  

12. lagstiftning om konkurs och obestånd samt förmögenhetsbrott,  

13. beskattningsrätt,  

14. civil- och handelsrätt,  

15. arbetsrätt och lagstiftning om social trygghet,  

16. informationsteknik och datorsystem,  

17. organisationslära och nationalekonomi,  

18. matematik och statistik samt  

19. grundprinciper för ekonomisk förvaltning av företag.
73

 

 

För att få avlägga prov för Högre revisorsexamen (auktoriserad revisor) krävs utöver tidigare 

nämna krav samt att den sökande avlagt prov för Revisorsexamen med godkänt resultat. 

Utbildning vid svenskt universitet eller högskola ska omfattas av minst 240 högskolepoäng 

varav minst 180 poäng ska ha samma fördelning som angavs i föregående stycke och övriga 

60 poäng inom valfria ämnesområden.
74

 

 

 

Praktisk utbildning 

Den praktiska utbildning som krävs för att avlägga prov för revisors examen ska följa ett 

utbildningsprogram och pågå under minst tre år, motsvarande minst tre års heltidsarbete (ett 

år anses motsvarar 1600 timmar). Utbildningen ska vara allsidigt sammansatt och ge praktisk 

erfarenhet av samt utveckla teoretisk kunskap om revision och för revisionsutövning relevanta 

uppgifter. Den ska även ge kunskap om revision i olika branscher. Vidare ska utbildningen 

innehålla planering, utförande och rapportering av revisionsuppdrag, varav en del ska 
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motsvara kvalificerade utredningar. Utbildningen ska omfatta minst 1500 timmar revision där 

huvuddelen ska vara revision av aktiebolag.
75

 

 

För att få avlägga prov för Högre revisorsexamen fordras ytterligare två års utbildning om 

1000 timmar revision, varav mer än 500 timmar skall omfatta kvalificerad medverkan vid 

revision av företag som på grund av sin storlek eller annan anledning är svåra att revidera. 

Även dessa två år ska ingå i ett utbildningsprogram.
76

 

 

3.5  FAR SRS  

FAR SRS är en organisation för revisions- och rådgivningsbranschen. Den 1 september 2006 

bildades organisationen då Sveriges två revisorsföreningar, Föreningen Auktoriserade 

Revisorer (FAR) och Svenska Revisorsamfundet (SRS), genomgick en sammanslagning.
77

 

 

FAR SRS har cirka 5700 medlemmar som omfattar kvalificerade revisor och andra 

specialistgrupper såsom corporate finance- och skattespecialister samt redovisningskonsulter. 

Organisationen är medlem i International Federation of Accountants (IFAC) och samarbetar 

med Fédération des Experts Comtables Européens (FEE), samt deltar i Nordiska 

Revisorsförbundets (NRF) arbete. Detta samarbete innebär att både nationellt och 

internationellt, genom remissverksamhet, rekommendationer, samt via utbildning utveckla 

revisions- och rådgivningsbranschen.
78

 

För att FAR SRS medlemmar ska inge ett förtroende och kunna skapa ett värde inom 

samhället och näringslivet. Organisationen har som uppgift är att skapa ett intresse och en 

förståelse för revisions- och rådgivningsbranschen genom normer samt vara ett stöd för 

medlemmarnas sysselsättning och företagsamhet.
79

  

FAR SRS erbjuder rekommendationer på vidareutbildning, efter att man har avlagt 

auktorisationsexamen, för att upprätthålla och utveckla sin kompetens inom revisionsyrket. 

Det åligger revisorn att vidareutbilda sig så att man håller sig uppdaterad om vad som händer 

och sker inom branschen.
80
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3.6  IREV 

IREV är ett helägt dotterbolag till FAR SRS och bildades 1982, med syfte att erbjuda 

högkvalitativa utbildningar för revisionsbranschen. IREV erbjuder utbildningar för ekonomer 

i alla branscher och på alla nivåer. De finns över 100 utbildningar inom områdena revision, 

redovisning, skatt, controlling, samt ekonomi- och verksamhetsstyrning.
81

  

 

IREV erbjuder utbildningar inom: 

 Redovisning: Här erbjuder IREV ett kursutbud med olika inriktningar inom 

redovisning såsom bokslutsredovisning, IFRS/IAS, koncernredovisning etc
 82

. 

 Skatt: Kurser inom kvalificerad skatt, branschinriktad skatt, men också grundläggande 

skattekurser
 83

. 

 Controlling: Här är utbildningen mer fokuserad på controllerns roll, exempelvis hur 

controllern ska kunna leverera rätt beslutsunderlag samt vara en affärspartner
 84

.  

 Ekonomi- och verksamhetsstyrning: Kurser från grundläggande ekonomistyrning till 

Kvalificerad verksamhetsstyrning
 85

. 

 Auktorisation och certifiering: Här är målet en kompetenshöjning med syfte att 

kvalitetssäkra en viss kunskapsnivå
86

. 

 Revision: Tre veckolånga kurser, ett kunskapstest och sedan en fyradagarskurs inför 

Revisorsnämndens prov
 87

. 

Inför proven för Revisorsexamen och Högre revisorsexamen kan man gå kurserna hos IREV, 

internt inom sin revisionsbyrå eller hos annan utbildningsarrangör. IREV har tagit fram en 

utbildningsplan tillsammans med FAR SRS utbildningskommitté som kontinuerligt 

uppdateras med hänsyn till Revisorsnämndens kunskapskrav inför Revisorsexamen samt 

Högre revisorsexamen.
88

 

Utbildningsplan inför Revisorsexamen - godkänd revisor 

År 0-1 

Tim  Kurs 

40 Revision I 

24 Deklaration och beskattning  

16 Moms I 

32 Bokslutsredovisning  
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År 1-2 

Tim Kurs 

40 Revision II 

24 Beskattning i ägarledda företag (tidigare Skattekurs II) 

24 Redovisnings- och värderingsregler - fördjupning  

 IREVs kunskaptstest  

År 2-4 

Tim Kurs 

40 Revision III  

24 Beskattning av aktiebolag (tidigare Skattekurs III) 

24 Koncernredovisning  

16 Värdering av varulager och pågående arbeten  

16 Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning i mindre och medelstora företag  

16 Analys, värdering och överlåtelse av företag  

8 IFRS – introduktion  

32 Förberedelsekurs inför Revisorsexamen 

 

Utbildningsplan inför Högre revisorsexamen - auktoriserad revisor 

År 4-6 

Tim Kurs 

24 Moms II 

16 Koncernredovisning - praktisk fördjupning1 

16 Värdering och redovisning av finansiella instrument  

16 Aktuella redovisningsfrågor för noterade och stora företag  

32 Förberedelsekurs inför Högre revisorsexamen
89
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3.7 Sammanfattning 

För att sammanfatta detta kapitel har vi valt att presentera de olika aktörerna i en modell som 

visar hur de olika aktörerna utövar inflytande på revisorsyrket. I modellen kan man tydligt se 

hur de olika organisationerna hänger ihop och vilken roll de spelar för revisorsyrket. 

Organisationerna delas in i privata och statliga, samt internationella och nationella. Man 

skulle även kunna tänka sig att Big 4 utövar privat inflytande på både nationell och 

internationell nivå.  

 

(Figur 1. Egen konstruktion) 
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4. Teoretiskt perspektiv 
 

I detta kapitel presenteras vår teoretiska referensram som kommer ligga till grund för 

efterföljande analys. Den grundar sig dels på R.W. Perks beskrivning vad ett yrke är och 

yrkets roll i samhället, men till största del på Andrew Abbotts teori ”The System of 

Professions”.

 

4.1  Motivering av teoretisk referensram 

För att analysera den rådande situationen inom branschen anser vi det viktigt att analysera vad 

som karaktäriserar revisorsyrket.  I boken ”Accounting and Society” beskriver författaren 

R.W. Perks, Professor i företagsekonomi på University of London, yrkets roll i samhället och 

vad som karaktäriserar ett yrke, främst i förhållande till revisionsyrket
90

. Denna teori anser vi 

mycket lämplig att ta med syfte att utreda revisorsyrkets roll i det svenska samhället.  Andrew 

Abbott, professor i sociologi vid universitetet i Chicago, har utvecklat teorin om “the System 

of Professions” i vilken han betraktar yrkesgrupperna som en helhet och ett system i sig. 

Teorin, som är uppbyggd på en komparativ historisk studie av yrkesgrupper i 1800- och 1900-

talets Amerika, England och Frankrike, handlar om hur och varför yrkesgrupper och 

arbetsuppgifter utvecklas och påverkas av olika faktorer
91

. Denna teori är mycket intressant 

för vår studie då den hjälper oss att analysera vilka faktorer som kan komma att påverka 

revisorsyrkets utveckling. Vi har valt att endast ta med några delar ur Abbotts verk som vi 

anser passa särskilt väl in på revisorsyrket. Dessa är kunddifferentiering, som är en viktig 

aspekt av revisionsbranschen, och betydelsen av akademisk utbildning vilket självklart är en 

viktig aspekt då vi ämnar analysera den rådande situationen inom branschen med fokus på 

utbildning av revisorer. Genom att applicera dessa teorier på branschen hoppas vi på att uppnå 

en teoretisk grund för vår kommande argumentation i analysen, samt att kunna dra 

välgrundade slutsatser. 

 

4.2  Vad är ett yrke? 

”A vocation in which a professed knowledge of some department of learning is used in its 

application to the affairs of others or in the practice of an art founded upon it.” 

     (R.W. Perks (1993) s. 2)  
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Det är viktigt att skilja på att vara ”professionell” och ett yrke (profession), vad gäller en 

grupp av personer med liknande sysselsättning. I ovan nämnda definition av ett yrke refererar 

frasen ”the affairs of others” till existensen av klienter, då de som arbetar inom ett visst yrke 

tenderar att se sig själva möta sina klienters behov. Viktiga kännetecken för ett yrke anses 

vara färdighet baserad på teoretisk kunskap, branschorganisation, institutionaliserad 

utbildning, kompetensprov, licensiering, arbetsautonomi, etisk kod samt självreglering.
92

 Man 

kan förutsätta att desto större den synbara kunskapen och exklusiviteten är inom ett yrke, 

desto större inflytande i samhället får troligtvis yrket
93

.  

Det finns flera olika sätt att tolka ett yrkes roll i samhället, och alla är till viss del riktiga. Ett 

yrkes kännetecken kan tolkas och förklaras som nödvändiga för samhället, för att uppnå 

fördelarna med yrkesmännens tjänster, vilket ligger i samhällets intresse, exempelvis vad 

gäller sjukvård, rättvisa och utbildning. För att skydda samhället från exploatering av 

okvalificerade bluffare tar en branschorganisation därför ansvar för att testa och registrera 

medlemmar och straffa medlemmar som gjort sig skyldiga till tjänstefel.
94

 Vidare kan yrken 

betraktas som intressegrupper som strävar efter att övertyga andra om legitimitet av deras 

yrkande på professionellt erkännande. Branschorganisationen hjälper till att säkra en 

respektabel och en värderad social identitet. Professionalism kan även tolkas som en strategi 

för att kontrollera ett yrke, innefattandes samhörighetskänsla och tillslutning reglerar 

tillgången på yrkesverksamma till marknaden. Inträdeskontroll uppnås genom utbildning och 

kvalifikationer och yrkesverksamma anses starka för att de ingår i en ännu starkare grupp i 

samhället, oavsett om det är staten eller mäktiga företag. Yrken anses verka för monopol samt 

bristerna i arbetsmarknaden, och branschorganisationer ses snarare i egenskap av social 

uppdelning av arbete och strukturering av arbetsmarknaden än ett kännetecken för 

professionalism. Sammanfattningsvis skulle inte ett yrke överleva om det inte ansågs bidra 

med något värdefullt till samhället, genom olika värdeskapande aktiviteter försöker de höja 

sitt marknadsvärde, och deras makt förstärks sannolikt om de hittar en monopolistisk niche i 

samhället.
95

 Perks tillägger att ordet “yrke” generellt används för att antyda en fördelaktig 

status och många olika yrken strävar efter professionell status. Perks refererar till Abbotts 

definition av yrken som lyder:
96

  

”They are exclusive occupational groups applying somewhat abstract knowledge to 

particular cases.”    

(R.W. Perks (1993) s. 2) 
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4.3  Andrew Abbott – The system of professions 

Ett av Abbotts huvudbegrepp är ”jurisdiction” som syftar på länken mellan ett yrke och dess 

uppgifter och används för att belysa konkurrensen mellan olika professioner. Enligt Abbott är 

yrkesgrupperna i systemet beroende av varandra på det sätt att en yrkesgrupp kan förekomma 

eller frånta en annan yrkesgrupps uppgifter och det finns enligt teorin ett flertal faktorer som 

påverkar yrkessystemet.
97

  

Abbott gör i sin teori skillnad mellan sociala och kulturella krafter vilka utgör en typ av 

uteslutande kontroll i yrkessystemet. De kan vara av både intern och extern form. Social 

kontroll innebär legala anspråk eller anspråk inom ett arbetsområde. Kulturell kontroll 

härstammar i det praktiska arbetet och legitimeras genom formell kunskap rotad i 

grundläggande värderingar. Kulturella krafter kan omforma yrkeskunskaper, påverka 

legitimitet, och bygga universiteten där yrkeskunskaper och utbildning omvandlas.
98

 

Abbott konstaterar att balansen i systemet aldrig är konstant, samt att det ständigt sker 

förändringar av arbetsuppgifter och yrken, vilket avspeglas i de uppdelningar och 

omgrupperingar som sker av dessa, eftersom en svag jurisdiktion alltid är utsatt. Förändringar 

föranleds antingen genom att externa krafter påverkar yrket genom exempelvis teknologisk 

utveckling eller ny lagstiftning. Det kan också ske en förändring till följd av att nya eller 

existerande professioner utmanar andra professioner med syfte att övervinna kontrollen över 

nya områden. Oavsett orsaken till förändringen, kommer den att leda till kedjor av störningar 

som sprider sig i systemet tills de antingen absorberas antingen genom bildandet av en 

yrkesgrupp (professionalisation), eller avvecklande av en yrkesgrupp (deprofessionalisation), 

eller genom absorption inom den inre strukturen av ett eller flera befintliga yrken.
99

  

Yttre krafter kan direkt störa systemet genom att öppna nya uppgiftsområden för jurisdiktion, 

eller genom att förstöra gamla jurisdiktioner. När ett nytt uppgiftsområde uppdagas och en 

yrkesgrupp får jurisdiktion över det, sker detta på bekostnad av eller en försvagning av dess 

andra jurisdiktioner. De andra blir utsatta för invasion, och förändringarna sprider sig genom 

systemet. Likaså kan ett uppgiftsområde försvinna, och den yrkesgrupp som innehöll 

jurisdiktion över detta område kan tävla och vinna en annan jurisdiktion, eller stärka andra 

jurisdiktioner som yrkesgruppen redan innehar. Inte bara uppgifter kan komma in eller lämna 

systemet, detsamma gäller för yrkesgrupper.
100

 Externa krafter som orsakar störningar 

kompletteras av interna krafter inom yrkena själva. Till skillnad från externa krafter kan inte 

de interna krafterna skapa eller avskaffa hela jurisdiktioner. Däremot kan de förstärka eller 
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försvaga befintliga jurisdiktioner vilket kan ge liknande resultat.
101

 Sammanfattningsvis, yttre 

och inre krafter skapar lediga uppgiftsområden och giriga yrken vilka kommer att söka efter 

nytt arbete på bekostnad av gamla grannar.
102

 

4.3.1 Kunddifferentiering 

Kunddifferentiering är ofta viktigt i interprofessionella relationer. Två yrken i en relation där 

ena parten är överordnad, kan inneha en gemensam jurisdiktion inom vilken den överordnade 

parten i allmänhet tjänar klienter med högre status och den underordnade klienter med lägre 

status. En liknande typ av differentiering kan även ske inom ett yrke. Varför 

kunddifferentiering uppstår är enligt Abbott en viktig fråga. Det kan vara följden av 

maktutövning av personer med klienter med hög status. Alternativt kan det avspegla 

effektivitet eller någon annan ”naturlig” kraft. Den bästa förklaringen av dess uppkomst tycks 

enligt Abbott vara interprofessionell makt, då det gäller differentiering enbart beroende på 

kundens status, utan någon inblandning av uppgiftsdifferentiering eller kundstruktur.
103

 

I andra fall finns det tydliga grunder för professionella skillnader inom ett yrke då det gäller 

skillnader i kundstruktur. Exempelvis finns det professionella skillnader mellan jurister som 

arbetar för företag och jurister som arbetar för individer. Kunddifferentiering har vissa 

effekter på yrkessystemet genom att förstärka interprofessionella statusskillnader. Det finns 

flera faktorer som säkerställer detta förhållande. I första hand erhåller en jurist som tjänar en 

klient med hög status en viss återspeglad ära. Vidare väljer klienter med hög status 

professionella med hög status i största möjliga utsträckning. Slutligen, hjälper ofta högstatus 

klienter ofta till i sin egen diagnos, och har ett grepp om vad de söker, samt känner till de 

grundläggande professionella rättigheterna och vet hur man på rätt sätt presenterar sitt 

problem för professionellt arbete. Detta förhållande förstärks av arbetsplatsens status. 

Yrkesverksamma med hög status arbetar sannolikt på arbetsplatser med hög status, eftersom 

dessa i allmänhet har klienter med hög status.
104

 

Differentiering av kunder påverkar också interprofessionella relationer direkt, genom 

skillnader i kunderna själva. Kunder kan vara individer, oorganiserade grupper eller mycket 

organiserade grupper. Även om alla tre kan ha likartade problem, skapar deras service stora 

skillnader och yrkesverksamma specialiserar sig generellt på att betjäna en av dem. Därav 

skillnaden av de revisionsbyråer som betjänar enskilda klienter och de som betjänar större 

företag. Strukturen av klienterna påverkar yrkesutövningen på flera sätt. Organiserade klienter 

kommer sannolikt att kräva en mer konstant nivå av service, samt en mer förutsägbar mix av 
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specialiserat arbete. Organiserade klienter kräver också tjänster som är utmärkande för deras 

verksamhet, såsom tjänster inom bolagsskatt och redovisningstjänster.
105

 

Konsekvenserna av kunddifferentiering i yrkessystemet är betydande men komplext. 

Viktigast av allt är att det kan leda till specialisering med en åtföljande möjlighet till delning, 

vilket har varit en viktig konsekvens i både den Amerikanska och Engelska 

revisionsbranschen. Men ytterligare konsekvenser är inte lätt att specificera. Kan 

specialisering utrymma en jurisdiktion eller skapa en lös grupp utan jurisdiktion? Det kan ske 

genom att vissa aspekter av en jurisdiktion blir mindre försvarbara. Det centrala problemet är 

kundspecifika yrken är känsliga för deras kunders öden vilka är etablerade utanför systemet. 

Detta samband är särskilt starkt då kunddifferentiering har lett till uppgiftsdifferentiering.
106

  

4.3.2 Abbott om kunskap 

De flesta yrken karaktäriseras av en gemensam teoretisk kunskapsbas som härstammar i högre 

akademiska studier vilket formaliserar de färdigheter som arbetet förutsätter. Yrken utvecklas 

abstrakt i form av formell kunskap från dess första ursprung. Detta bidrar till att yrket har ett 

eget sätt att klassificera och tala om problem. Abbott gör gällande att det professionella 

yrkeskunskapssystemet, som avser de akademiska och teoretiska delarna av ett yrke, strävar 

efter att uppnå tre saker: legitimering, utbildning samt forskning. Detta syftar till att minimera 

yrkets sårbarhet för både yttre och inre attacker såväl som störningar.
107

 

Ett yrkes förmåga att upprätthålla sina jurisdiktioner ligger delvis i makten och prestigen i 

dess akademiska kunskaper. Prestigen återspeglar en felaktig tro hos allmänheten att abstrakt 

yrkeskunskap är kontinuerlig med praktisk yrkeskunskap och följaktligen att prestigefull 

abstrakt kunskap medför effektivt professionellt arbete.
108

 Allt eftersom prestigen ökar i 

utsträckning, måste det på sikt resultera i statusöverlappning mellan angränsande yrken. Bland 

yrken vars arbetsområden är nära sammankopplade, kan detta leda till en allvarlig 

statustvetydighet, både inom yrken och inom den allmänna uppfattningen om yrken.
109

 I 

själva verket är den verkliga användningen av akademiska yrkeskunskaper mer symbolisk än 

praktisk. Akademisk kunskap legitimerar professionellt arbete genom att klargöra dess 

grunder och hänför dem till betydelsefulla kulturella värden. I de flesta moderna yrken har det 

varit värden som rationalitet, logik och vetenskap. Akademiker uppvisar klarsynthet, tydlighet 

samt en vetenskapligt logisk karaktär av professionellt arbete vilket legitimerar deras arbete i 
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ett större sammanhang. Legitimitet utgör en central grund för jurisdiktion, och dess frånvaro 

ökar risken för attack.
110

 

Anspråk på en jurisdiktion kan göras på flera olika sätt. En möjlighet är i det juridiska 

systemet, vilket kan ge en formell kontroll av arbetet. En annan tänkbarhet är via den 

allmänna opinionen, genom vilken yrkesgrupper kan skapa bilder som pressar 

rättssystemet.
111

 Genom att uppdaga delar av sin professionella terminologi och insikter för 

allmänheten, kan yrkesgruppen väcka en allmän sympati för sin egen definition av 

arbetsuppgifter samt sin egen strategi för att lösa dem. Dessutom tenderar allmänheten att 

minnas den första bilden av yrket, varför offentliga bilder av yrken är relativt stabila. 

Exempelvis revisorer kontrollerar inte enbart definitionen av revision och liknande uppgifter, 

utan de har även lagliga rättigheter till vissa namn och nästan fullständig rättslig kontroll av 

innebörden av ord som ”avskrivning” i formella finansiella sammanhang.
112

 

 

4.4  Sammanfattning 

De viktigaste kännetecken för ett yrke är färdighet baserad på teoretisk kunskap, 

branschorganisation, kompetensprov, arbetsautonomi, etisk kod samt självreglering. Desto 

större den synbara kunskapen och exklusiviteten är inom ett yrke, desto större inflytande i 

samhället får troligtvis yrket.  Ett yrke kan anses ha olika funktioner i samhället och skulle 

inte överleva om det inte ansågs bidra med något värdefullt till samhället, genom olika 

värdeskapande aktiviteter försöker de höja sitt marknadsvärde, och deras makt förstärks 

sannolikt om de hittar en monopolistisk niche i samhället. Abbott anser att yrkesgrupperna i 

systemet är beroende av varandra, då en yrkesgrupp kan komma och ifrånta en annan 

yrkesgrupps positionering. Det sker ständigt förändringar av yrken och arbetsuppgifter som 

avspeglas i omgrupperingar och uppdelningar av yrken. Systemet påverkas av sociala och 

kulturella krafter som kan vara både av intern och av extern form. Kunddifferentiering kan få 

betydande konsekvenser i yrkessystemet, framförallt kan det leda till specialisering med en 

återföljande möjlighet till delning. Användningen av akademiska yrkeskunskaper är mer 

symbolisk än praktisk och enligt Abbott syftar den akademiska utbildningen efter att uppnå 

legitimering, utbildning och forskning. Detta syftar till att minimera yrkets sårbarhet för både 

yttre och inre attacker.  
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5. Empiri 
 

I denna del redovisas den information vi har fått fram genom våra intervjuer med 

representanter från Revisorsnämnden, FAR SRS, IREV samt en representant från respektive 

revisionsbyrå som ingår i Big 4. För att kartlägga vad universiteten erbjuder blivande 

revisorer har vi även tillfrågat studievägledare från sex av de största universiteten i Sverige. 

Inledningsvis kommer vi redogöra för upplägget av den teoretiska utbildningen samt 

respondenternas åsikter om denna. Vidare presenteras respondenternas uttalanden om den 

praktiska utbildningen och kapitlet avslutas med respondenternas kommentarer om de 

förändringar som föreligger inom branschen.

 

 

5.1  Presentation av respondenterna 

För att få en bred spridning av olika uppfattningar om vad som sker inom branschen har vi 

valt ut respondenter dels från Revisorsnämnden som är en statlig myndighet, och dels från 

FAR SRS som är branschorganisationen för revisorer, men även från IREV som 

tillhandahåller utbildningar och är ett dotterföretag till FAR SRS. Vidare har vi intervjuat fyra 

revisorer från de största revisionsbyråerna, Big 4. Respondenterna har valts ut på grundval av 

vilka vi anser utövar det största inflytandet inom branschen, men självklart har även 

tillgängliga resurser haft betydelse för vårt val. Vi hoppas med detta urval att kunna 

presentera olika synvinklar av de förändringar av branschen som föreligger. Nedan följer en 

kort presentation av samtliga respondenter. 

Christer Petersson: (2009-12-10, 45 min.) har arbetat på Revisorsnämnden sedan 2006 och 

har hand om utbildning, Revisorsexamen och Högre revisorsexamen. Han har tidigare 

erfarenhet från Stockholms universitet, och dessförinnan var han rektor vid Mälardalens 

högskola.
113

 

Anette Herdbern: (2009-12-09, 20 min.) har arbetat i ca 1,5 år på FAR SRS och arbetar 

med rådgivning inom revision till FAR SRS medlemmar, samt med utbildningsfrågor. Hon har 

dessförinnan arbetat i 20 år som auktoriserad revisor på BDO Revision.
114

  

Lena Lind: (2010-01-13, 30 min.) är sedan januari 2009 VD på IREV. Hon har tidigare 

erfarenhet från Polia och från Ernst & Young där hon arbetade i tolv år som revisor.
115
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Christine Harding – Nilsson: (2009-12-18, 1h 24 min.) har arbetat som revisor på Deliotte i 

Malmö sedan 6 år tillbaka och är godkänd revisor.
116

  

Jesper Lindvall: (2009-12-21, 45 min.) arbetar på Ernst & Young sedan 2001 och är 

godkänd revisor.
117

  

Maria Gårdemyr: (2009-12-11, 40 min.) har arbetat på KPMG sedan 1990 och jobbade 

tidigare på en annan revisionsbyrå och dessförinnan på Skattemyndigheten. Maria Gårdemyr 

är auktoriserad revisor.
118

 

Gordana Stojanovic: (2009-12-15, 50 min.) har arbetat på PricewaterhouseCoopers i 7,5 år 

och är godkänd revisor sedan två år tillbaka.
119

 

Studievägledare: Marie Lumsden (Göteborgs universitet), Pernilla Mideskog (Linköpings 

universitet, Katarina Larsdotter-Wendel (Lunds universitet), Gisela Taube – Lyxzen (Umeå 

universitet), Jukka Hohenthal (Uppsala universitet). Vi har tyvärr inte erhållit svar från 

Stockholms universitet. 

 

5.2  Teoretisk utbildning 

5.2.1 Universitetsutbildning för blivande revisorer 

 

För att få information om vad universiteten erbjuder för utbildning till blivande revisorer 

kontaktade vi inledningsvis studievägledare från sex svenska universitet. Diagrammet nedan 

redogör för den information vi fick utav respektive studievägledare från de olika universiteten 

då vi skickade frågorna som anges i diagrammet. Vi vill genom detta diagram belysa 

skillnaderna i de svar som de olika studievägledarna gav beroende på vilket universitet som 

tillfrågades. Som diagrammet visar är det inte helt enkelt för studenterna, som önskar en 

framtida karriär som revisor, att med säkerhet veta vilka kurser som krävs för att uppnå 

Revisorsnämndens utbildningskrav. Svaren varierar mellan universiteten och det framgår inte 

särskilt tydligt exakt hur studenten ska gå tillväga i sin strävan efter att bli revisor eftersom 

det finns en mängd olika val som studenten behöver göra på vägen dit.
120
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 1, Vilka 

kurser/program 

erbjuder ni studenter 

som strävar efter att bli 

revisor? 

 

2,Vilken hänsyn tas 

till 

Revisorsnämndens 

utbildningskrav för 

att bli auktoriserad 

och godkänd revisor, 

vid utformningen av 

universitets 

utbildningar? 

3, Motsvarar de 

program ni 

erbjuder idag 

Revisorsnämnden

s teoretiska 

utbildningskrav? 

4, Hur förmedlas 

Revisornämnden

s krav till 

studenterna vid 

ert universitet? 

5,Anser ni det 

troligt den 

teoretiska 

utbildningen på 

ert universitet 

kan komma att 

anpassas till 

branschens 

krav? 

Göteborg I magisterprogram ingår 

juridikkurser (30hp), en 

kurs i avancerad 

externredovisning, 

(15hp) samt en uppsats 

om 15hp. På grundnivå 

har vi kurser i handelsrätt 

samt kandidatkursen i 

redovisning. 

 

Vid utformningen av 

revisorsåret har vi tagit 

hänsyn till 

revisorsnämndens krav 

samt studenterna 

 

se fråga 1 och 2 

Tydliggörs i 

samband med 

information inför 

val av kurser samt 

av 

studievägledarna 

under deras 

mottagningstider. 

 

 

Vi har inte 

diskuterat frågan 

Linköping På programmet kan man 

läsa associationsrätt, 

beskattningsrätt, kredit- 

och exekutionsrätt, 

koncernredovisning, 

fördjupningskurser inom 

redovisning 

 

Mycket, eftersom vi 

erbjuder de kurserna 

som krävs inom 

programmet. 

 

 

Ja 

Vid val till termin 

5-7 har vi ett 

revisionsspår man 

kan följa som 

uppfyller 

revisornämndens 

krav 

 

Vi anpassar oss 

hela tiden 

Lund 1-60hp fek därefter 61-

90hp kandidat kurs i 

redovisning. Därefter 

magisterprogram i 

redovisning. Handelsrätt 

erbjuder kurserna: 

revisorsjuridik, 

beskattningsrätt, 

företagsjuridik mm. I 

övrigt fordras national-

ekonomi och statistik 

 

Utbildningen har tagit 

hänsyn till 

revisorsnämndens 

krav. 

 

 

Ja 

 

 

Det finns en länk 

till vad krävs för 

att bli revisor via 

vår hemsida 

 

Jag tror att kraven 

på välutbildade 

revisorer kommer 

att finnas även 

framöver. 

Stockholm N/A N/A N/A N/A N/A 

Umeå Det är bara inom vårt 

Civilekonomprogram vi 

kan garantera att 

studenten får med alla de 

kurser Revisorsnämnden 

kräver för auktorisation.  

Det beaktas varje gång 

reglerna ändras eller 

om man vill ändra 

utbildningsplanen för 

civilekonomprogramm

et 

Två gånger per år 

och via min 

hemsida för våra 

studenter ”Val av 

kurser inom 

program”. 

 

Två gånger per år 

och via vår 

hemsida för våra 

studenter ”Val av 

kurser inom 

program”. 

 

 

, definitivt. 

 

Uppsala Två terminer med kurser 

som är inriktade mot 

redovisning, revision, 

finansiering och 

ekonomistyrning. En 

tredje termin där du kan 

välja redovisning och 

revision. Ett 

masterprogram som är 

inriktat mot redovisning 

och revision 

 

Vi ser till så att våra 

studenter uppfyller 

kraven. 

 

Ja 

 

 

Via vår 

studievägledning. 

 

Ja 

 

            (Figur 2: egen konstruktion utifrån studievägledarnas svar.) 
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Tillsammans med informationen från studievägledarna tillsammans tillgänglig information på 

respektive universitets hemsida har vi sammanställt ytterligare ett diagram som återfinns i 

Bilaga 1. I detta diagram presenteras en sammanställning av programupplägget terminsvis för 

respektive universitet. Vi har skapat detta diagram med syfte att visa hur programuppläggen 

skiljer sig mellan de olika universiteten för att uppnå Revisorsnämndens utbildningskrav för 

revisorer. Vi har valt att presentera Civilekonomprogrammet på de universitet som erbjuder 

detta för att uppnå så stor jämförbarhet som möjligt. Såvitt vi kan förstå så erbjuder inte 

Uppsala Universitet detta program varför vi istället valt att ta med deras 

Ekonomikandidatprogram samt Masterprogrammet i redovisning. Studievägledarna på 

Göteborgs och Lunds universitet anger i sina svar att det även finns möjlighet att gå ett 

magisterprogram i redovisning. I den utsträckning det har varit möjligt, utifrån befintlig 

information, har vi valt kurser med syfte att uppfylla Revisorsnämndens utbildningskrav för 

revisorer. Både på Lunds universitet och på Linköpings universitet finns det en 

programinriktning i redovisning som ska uppfylla Revisorsnämndens utbildningskrav.
 121

   

Samtliga program innehåller kurser i företagsekonomi, nationalekonomi, handelsrätt och 

statistik, samt några övriga kurser. I civilekonomprogrammet med redovisningsinriktning på 

Linköpings universitet ingår bland annat 90 hp företagsekonomi, 30 hp nationalekonomi, 

handelsrätt 30 hp, beskattningsrätt 15 hp samt 15 hp statistik. Lunds universitets 

redovisningsinriktning ser i stort sett likadant ut men man läser endast 15 hp handelsrätt. Inom 

programmen på de andra universiteten har vi valt kurser med inriktning på redovisning och 

revision på kandidatnivå och magisternivå. Även kursutbudet ser likartat ut på de olika 

programmen, är det stora skillnader när kurserna infaller i utbildningen. Några av 

universiteten samlade kurser i företagsekonomi och nationalekonomi om 30 hp, medan på 

andra universitet läses dessa ämnen uppdelade på olika terminer. På Göteborgsuniversitet 

läses företagsekonomi, nationalekonomi och handelsrätt integrerat i två kurser om 22,5 poäng 

vardera. Vidare skiljer sig även de handelrättsliga kurserna åt, både vad det gäller namn och 

innehåll.
122

 Se vidare i Bilaga 1 för mer exakt information om när de olika kurserna infaller. 

5.2.2 Respondenterna om universitetsutbildningen 

Respondenterna från Revisorsnämnden, FAR SRS, IREV samt från revisionsbyråerna har 

tillfrågats om deras uppfattningar om universitetsutbildningen. Frågorna berör främst 
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utbildningens kvalitet, lämplig utbildningslängd samt på vilket sätt de kan påverka 

universitetsutbildningen.
123

 Nedan följer ett sammandrag av deras åsikter.  

Universitetsutbildningen bör vara bred eftersom man vid en anställning på en revisionsbyrå 

genomgår man byråernas egna introduktionsprogram samt intern utbildning för att få den 

yrkeskompetens som krävs för att bli godkänd eller auktoriserad revisor.
124

 Vid IREV:s 

samtal med universiteten har det framkommit att universiteten vill att utbildningen ska ha en 

akademisk vinkel och att studenterna ska lära sig att tänka kritiskt och kunna tillgodogöra sig 

och bearbeta stora mängder information och därefter kunna dra slutsatser. Lena Lind på IREV 

tror att man har nytta av en bred universitetsutbildning då man kommer ut i arbetslivet har 

man lärt sig grundläggande hur en organisation fungerar samt att man har tagit till sig fler 

nyttigheter från utbildningen.
125

 

”Universitetet ger en väldigt bra grund att stå på. Man har ändå kommit en ganska bra bit 

när man börjar jobba, när man har tagit sin examen. Så jag tror en kombination, så som det 

ser ut idag, är det bästa, att man går igenom allting under sin utbildning, och sen tillämpar 

det i praktiken”. 

                (Christine Harding - Nilsson, 2009-12-18) 

 Universitetsutbildningen är till viss del väldigt teoretiskt lagd och även om inte den 

kunskapen är direkt tillämpbar i det dagliga arbetet som revisor, bidrar utbildningen till större 

förståelse i sak och för samhällets intresse.
126

  

”Det är ingen praktisk yrkesutbildning, och det är inte det universitetet är till för, man skulle 

väl kunna önska att det var mer praktik, men då är det kanske inte en universitetsutbildning 

man vill ha, utan en annan utbildning, såsom en KY- utbildning.” 

    (Maria Gårdemyr 2009-12-11) 

Den allmänna uppfattningen bland respondenterna från tre av revisionsbyråerna är att det 

borde vara tillräckligt med en universitetsutbildning som sträcker sig över tre år, det är inte 

längden på universitetsutbildningen som är avgörande för om man blir en bra revisor eller 

inte.
127

 Universitetsutbildningen inger en viss status och det är en kvalitetsstämpel på att man 

har en viss nivå på sitt kunnande och sin kompetens, man har tillgodogjort sig en utbildning 

och vidgat sitt synsätt och fått nya influenser.
128
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Både Christine Harding - Nilsson på Deloitte och Jesper Lindvall på Ernst & Young anser att 

det förekommer vissa brister i grundläggande bokföring bland nyanställda. I början av 

anställningen arbetar man på en väldigt grundläggande nivå och då har man framförallt har 

nytta av grundkurserna i företagsekonomi. Kandidatkursen i redovisning samt 

magisterkurserna behandlar mycket teoretiska principresonemang och svåra 

redovisningsfrågor som man inte börjar arbeta med förrän långt senare i arbetslivet. Det hade 

varit en stor fördel med mer undervisning grundläggande bokföring.
129

 

Juridiken som erbjuds på universitetsnivå är emellertid av stor nytta. Även om det finns 

specialister på revisionsbyråerna inom skatt och moms är det bra att ha grundkunskaperna 

inom handelsrätt och beskattningsrätt. Man måste ha dessa kunskaper för att se svåra 

frågeställningar och inte missa viktiga problem som kan uppkomma.
130

 Det är en stor fördel 

om revisorn, som är ute hos kunden, känner sig säker på grundläggande juridik och kan svara 

på klientens frågor, givetvis ska man konsultera specialisterna på kontoret i de fall man 

känner osäkerhet inför svaret.
131

 Handelsrätten har man stor nytta av i ett allmänt perspektiv, i 

revisorsarbetet har man framförallt nytta av handelsrätten vid aktiebolagsrättsliga frågor som 

eventuellt kan dyka upp hos klienten. Även beskattningsrätten samt revisorsjuridik, som 

erbjuds på Lunds universitet, är mycket bra då de är direkt tillämpbara.
132

 

Beträffande att de juridiska kurserna ser lite olika ut på de olika universiteten, belyser Christer 

Petersson på Revisorsnämnden att det finns en viss problematik då universiteten har framfört 

att de har svårt att matcha kurser till Revisorsnämndens krav, bland annat på grund av 

lärarbrist. Det är svårt för universiteten såväl som studenterna att få in alla delmoment som 

krävs. Revisorsnämnden håller på att se över sina utbildningskrav, som kan komma att ändras 

om revisionsplikten slopas.
133

 

IREV för en diskussion med universiteten och högskolorna, om att de revisionsbyråerna anser 

att de nyanställda borde ha bredare kunskaper inom redovisning . Detta är en sak som är svår 

att hantera på universiteten, särskilt då utbildningen ser lite olika ut beroende på lärosäte. 

Lena Lind på IREV tror att redovisningskurserna kommer för tidigt i utbildningsplanen och 

då finns risken att man har tappat vissa konkreta kunskaper vid examen . En möjlig lösning 

skulle kunna vara att utforma en frivillig fördjupningskurs i redovisning i slutet av 

utbildningen, med syfte att de studenter som önskar en karriär inom revisionsbranschen ska 

vara bättre förberedda när de kommer ut i arbetslivet . Lena Lind tror att de större byråerna är 

av samma åsikt. På de mindre byråerna är det dessutom ännu viktigare med 
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redovisningskunskaper eftersom man arbetar med mindre klienter och är då mer involverad i 

redovisningsfrågor än vad man är på de större byråerna.
134

  

Revisionsbyråerna har kontakt med de olika universiteten och främsta syftet är rekrytering 

och marknadsföring. Tittar man lokalt är det kontakten med Lunds Universitet som är störst 

prioritet för Malmö kontoren.
135

 Lunds Universitetet anordnar med hjälp av olika företag, en 

gång om året, arbetsmarknadsdagar som kallas EEE- dagarna
136

, där studenter kan skapa 

kontakter med revisionsbyråerna, ställa frågor, samt träffa representanter från byrån för ett 

kontaktsamtal. Vidare anordnar byråerna aktiviteter på sina respektive kontor där studenter får 

lite mer inblick hur det fungerar på en revisionsbyrå, samt möjlighet att skapa kontakter
137

. 

Det finns studentansvarig som håller i kontakten med universiteten, både lokalt och på 

huvudkontoret. Lunds Universitet ser gärna att representanter från de olika revisionsbyråerna 

ställer upp och undervisar i någon kurs.
138

  

Revisorsnämnden träffar sporadiskt studievägledare från bland annat Stockholms universitet 

och de har även varit inbjudna till Uppsala universitet för att informera om sin verksamhet 

och de utbildningskrav som fordras för blivande revisorer. I övrigt påverkar de inte 

utbildningen utan de anser att Högskoleverket är den myndighet som är ansvarig för att 

universitetsutbildningarna håller god kvalitet.
139

   

FAR SRS har inte något direkt inflytande på universitetsutbildningarna i dagsläget. Vad de 

däremot kan göra är att stödja Civilekonomförbundet i deras arbete. I tidningen Balans kunde 

man efter sommaren läsa att Civilekonomförbundet undersöker möjligheterna att starta ett 

akademiskt institut för Sveriges ekonomiutbildningar med syfte att höja kvaliteten, och detta 

ställer sig FAR SRS mycket positiva till.
140

 

 

5.3  Praktisk utbildning 

Revisionsbyråerna erbjuder sina nyanställda en praktisk utbildning. Generellt ser det likadant 

ut på de olika byråerna där utbildningen följer en viss utbildningsplan som varar i 5 år. Efter 

de tre första åren kan man avlägga ett prov för att bli godkänd revisor, och efter ytterligare två 

år kan man avlägga ett prov för att bli auktoriserad revisor.
141
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Den praktiska utbildningen är intern och är till för de anställda i byrån, den kan även anses 

som ett tillfälle att träffa andra anställda inom koncernen som man i vanliga fall inte träffar. 

KPMG har ett fastställt utbildningspaket som sträcker sig över 5 år, med fastställda kurser 

som alla måste följa. Detta innebär att man måste slutfört en kurs för att kunna gå vidare till 

nästa kurs, vilket gör det lättare att se att den anställde följer kursplanen år efter år. Har man 

behov av en annan kurs då man jobbar med en viss typ av bolag, exempelvis fastighetsbolag, 

så finns det tillfälle att gå kompletterande kurser för just detta område. Dessa kurser är 

upplagda med syftet är att gå in på djupet och bredda erfarenheten, för att sedan kunna skriva 

examinationsproven. KPMG utför sina egna kunskapstester där det första kunskapstestet 

utförs efter 1,5 år för att se om utbildningen håller en god standard, och att den är hållbar de 5 

år som gäller.
142

 

På Ernst & Young finns en uppdelning mellan de som jobbar i de publika grupperna med 

stora företag, och de som jobbar med mindre, privata bolag. Vid anställningen blir man fysiskt 

placerad i en av grupperna, men det varierar lite beroende på hur stort kontoret är. Kurserna är 

generella och innehåller samma grundmaterial. De är inte specifikt anpassade beroende på om 

man arbetar med publika eller privata bolag, men av naturliga skäl så blir det mer fokus på 

IFRS frågor om du befinner dig i den publika gruppen, och mer fokus på 

Bokföringsnämndens rekommendationer om man arbetar med mindre bolag. Dessutom finns 

det många olika specifika regler beroende på bransch. Det räcker inte att endast vara expert på 

olika RS, då detta är oerhört brett. Det första årets utbildning handlar om Ernst & Youngs 

metodik som är avstämd med Revisionsstandard i Sverige (RS). Detta innebär att alla RS krav 

uppfylls när man utför revision inom Ernst & Young. Inom revisionsmetodiken följer man EG 

standarder och gör kopplingar till RS. De andra utbildningarna som följer utbildningsplanen 

inriktar sig på Bokföringsnämndens rekommendationer, samt skillnaderna mellan IFRS och 

Bokföringsnämndens rekommendationer.
143

 

På PricewaterhouseCoopers ser utbildningsplanen ut på liknande sätt. Det första året är 

inriktat på revisionsteknik som inbegriper, olika hjälpmedel, en grundläggande 

redovisningskurs och skattekurs, samt en inblick i revisionsstandarder och rekommendationer. 

De första tre åren följer alla samma utbildningsplan och därefter anpassas utbildningen 

beroende på om man arbetar i den nationella delen eller i den internationella delen. På de 

större kontoren där man arbetar med många större bolag är det vanligt att man väljer den 

internationella inriktningen.
144

  

Även i Deloitte:s utbildningsplan ligger tyngdpunkten det första året på metodiken, och 

därefter är det mera fokus på grundläggande moms, grundläggande skatt och grundläggande 
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koncernredovisning, vilket byggs på i efterhand. Under andra året har man en utbildning där 

man går igenom ett bokslutscase, där man tar upp värdering av varulager och kundfordringar 

och liknande frågor, som kräver mer bedömning och ställningstagande. Sedan bygger man på 

efterhand med mer och mer IFRS. Det tredje året behandlar skillnader mellan svensk god 

redovisningssed och IFRS och då går man även in på mer komplexa frågeställningar. I den 

sista delen av den praktiska utbildningen ligger mycket fokus på hur man skriver 

examensprovet. Indirekt är utbildningen anpassad mot examinationsproven eftersom 

huvudtanken är att de anställda, efter att ha jobbat 5 år, ska ha fått en bred praktisk utbildning 

som uppfyller de krav som ställs från Revisorsnämnden.
145

  

FAR SRS erbjuder, via dotterbolaget IREV, blivande revisorer på de mindre 

revisionsbyråerna, ett kurspaket som innehåller likartade kurser som de större byråerna 

erbjuder sina nyanställda. Dessa kurser följer en matris som ska fungera som en vägledning 

för att senare kunna avlägga prov för godkänd eller auktoriserad revisor. Matrisen är 

framtagen av policy gruppen för utbildningsfrågor inom FAR SRS branschorganisationen. 

IREV erbjuder även kurser till de större byråerna så som momskurser, skattekurser eller inom 

något specifikt område eller bransch som inte erbjuds inom den interna utbildningen på 

revisionsbyrån.
146

Byråerna influerar IREV:s utbildningsutbud genom att de framför önskemål 

om utbildningar till FAR SRS. IREV:s utbildningar och kursutbud skapas utifrån 

revisionsbyråernas behov.
147

 

På de mindre byråerna är revisorerna duktiga inom områden exempelvis skatt, då detta beror 

på att på mindre byråer innehar revisorerna en bredare kunskap. Revisorerna blir duktiga på 

olika områden medan revisorerna på de större byråerna nischar sina kunskaper i ett tidigt 

stadium. På de större byråerna nischar man in sina kunskaper och man jobbar väldigt 

branschinriktat, vilket innebär att revisorerna i de större byråerna har en djupare kunskap 

inom det område de arbetar. Detta tydliggörs genom att de större byråerna har speciella 

avdelningar såsom skatteavdelningen med skatteexperter.
148

 

5.3.1 Respondenterna om Revisorsexamen och Högre revisorsexamen 

Proven är till för att till för att säkerställa att revisorn har den kompetens som krävs för att 

utföra en revision. Revisorsnämndens uppgift från regeringen är att säkerställa att de revisorer 

som utför lagstadgad revision är kapabla att utföra sin uppgift. Idag är det ingen skillnad i 

befogenhet mellan en auktoriserad - och godkänd revisor varför även godkända revisorer 

måste ha vad som krävs för att skriva på stora noterade bolag. Man kan se en utveckling mot 

internationella regler på proven och innehållet i revisorsexamen har förändrats. Det är mer 
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IFRS-relaterade frågor på provet för auktorisation men det finns alltid med någon IFRS-fråga 

på provet för godkänd revisor, vilket inte var fallet tidigare.
149

 Eventuella förändringar av 

proven för Revisorsexamen och Högre revisorsexamen hänger ihop med slopandet av 

revisionsplikten. Förändras revisionsplikten kommer också proven troligtvis att förändras.
150

 

Gordana Stojanovic har skrivit båda proven och anser inte att det idag är någon större skillnad 

mellan proven men ändå viktigt när man som revisor bestämmer sig att arbeta med mindre 

och medelstora eller större företag. Förr fanns det skillnader då provet för godkänd revisor 

inriktade sig mer på nationella regelverk och provet för auktoriserad revisor fokuserade i 

större utsträckning på IFRS.
151

 Christine Harding - Nilsson anser att skillnaden mellan proven 

för godkänd revisor respektive auktoriserad revisor i princip är IFRS och att 

auktorisationsprovet lägger stort fokus på IFRS- och börsbolag. Hon tillägger att på Deloitte i 

Malmö arbetar man inte särskilt mycket med IFRS-frågor trots att de är en av Big 4 i Sveriges 

tredje största stad. Det medför att man inte per automatik får de kunskaper som krävs för 

auktorisationsprovet, utan att man får anstränga sig en hel del för att tillägna sig de kunskaper 

som fordras.
152

 Jesper Lindvall delar uppfattningen att det är större inriktning på börsfrågor, 

IFRS frågor, på provet för auktorisation jämfört med provet för att bli godkänd revisor. 

Vidare menar han att det finns ett självreglerande system inom företaget som ser till att den 

revisor som skriver på har tillräckligt hög kompetens. Det är alltså inte huruvida man är 

godkänd- eller auktoriserad revisor som styr om man har tillräckliga kunskaper att skriva på 

eller inte.
153

  

Revisorsnämndens krav är en grund som man behöver för att lyckas med en karriär inom 

revisionsyrket. Proven man utför speglar vilken kunskap som behövs. När IREV planerar sina 

utbildningar utgår policygruppen från proven. När branschen förändras, förändras proven och 

sedermera utbildningen. Inträffar förändringar som ny lagstiftning, nya regelverk eller 

liknande så anpassas utbildningarna på IREV efter vad som händer och sker på marknaden. 

När IFRS började tillämpas på den internationella marknaden, var detta ett nytt inslag som 

man fick anpassa sig efter. IREV anordnar förberedelseseminarium inför proven, vilket 

innebär ett måste att föra en dialog med Revisorsnämnden angående inriktning på provet.
154
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5.4  Förändringar inom branschen 

 

Uppfattningen hos respondenterna från revisionsbyråerna, angående slopandet av 

revisionsplikten, är att revisionen kommer att gå mer mot rådgivning samt att många små 

bolag kommer att behålla sin revisor. För att behålla små bolag som klienter gäller det att 

vårda sin relation med klienten så att denne känner förtroende för sin revisor.
155

 Lena Lind 

delar uppfattningen om att många av de mindre bolagen kommer att behålla sin revisor, en 

stor anledning är att kreditgivare samt många andra intressenter kommer att kräva detta. Ett 

företag som ska handla med ett annat företag, kommer att föredra att handla med det företag 

som har en extern revisor och därigenom finns någon form av yttre granskning.
156

  

Man ska inte tro att revisorsyrket är på väg bort bara för att man tar bort plikten för det 

mindre bolagen. Jag tror bara att rollen kommer att förändras och att man inte bara kommer 

skriva revisionsberättelser utan även andra typer av intyg och bestyrkande. Det kommer att 

bli mycket vanligare att man har olika roller för olika företag. Jag tror snarare att det är en 

breddning av yrkesrollen. 

    (Lena Lind, 2010-01-13) 

Enligt Jesper Lindvall finns det emellertid möjlighet att slopandet av revisionsplikten skulle 

kunna medföra att de mindre revisionsbyråerna kommer att gå över från revision till 

bokföring. Detta skulle i förlängningen kunna få till följd att de mindre byråerna skulle kunna 

försvinna, och att branschen koncentreras ytterligare till de fyra stora revisionsbyråerna, som 

det till viss del redan är idag.
157

 

De personliga relationerna mellan revisorn och klienten är oerhört viktig då revisorn känner 

företaget väl. Lena Lind tror att revisorsrollen kommer att överleva men att rollen som revisor 

kan komma att förändras. Relationen till klienten är väldigt annorlunda om man arbetar på ett 

litet kontor där man jobbar med små företag jämfört med stora byråer när man jobbar med 

stora börsbolag. Det är två helt olika yrkesroller, men man kallar sig revisor i båda rollerna.
158

 

Det är möjligt att en lokal revisor har närmare relationer till sina klienter och att 

underskrivandet av revisionsberättelsen mer är en formsak och att revisorns rådgivande är det 

som är värdefullt. Förutsatt att man vårdat sina kundrelationer väl, är inte risken att kunden 

väljer bort revisorn särskilt stor.
159
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Förberedelser inför förändringarna ser olika ut beroende på vilken byrå man frågar men det 

har gjorts förberedelser för att klara av eventuella förändringar. PricewaterhouseCoopers har 

förberett sig bland annat genom att gå ut med en stor kampanj som heter ”Revisionsbyrå-

online”. Där ska deras klienter kunna lägga in sig på nätet och via nätet kunna kommunicera 

med revisorerna på PricewaterhouseCoopers. Detta är ett sätt för byrån anpassa sig efter 

marknaden som är föränderlig samt att kunna leverera nyheter och lite verktyg som behövs 

för att komma igång, exempelvis olika redovisningstjänster och på så sätt kan byrån fortsätta 

ha löpande kontakt med klienten.
160

 KPMG tycker att de har gjort ett bra förarbete genom att 

förmedla informationen till sina klienter om vad som kommer att hända i framtiden. De har 

gjort en inventering bland sina klienter för att kunna uppskatta hur många av dem som 

kommer att finnas kvar om förslaget skulle gå igenom. De har även funderat på hur man ska 

kunna fördela resurserna i framtiden. Maria Gårdemyr menar att KPMG är förberedda.
161

 På 

Deloitte har man inte förberett sig utan deras filosofi är att man har en stark produkt i 

dagsläget och den produkten ska räcka. Filosofin ska även bygga på att klienterna har valt 

Deloitte för att de tycker att byrån genererar ett mervärde och kvalitet. Deloitte anser att 

klienterna ska välja dem för att klienterna tycker att de utför de tjänster klienterna behöver på 

ett tillfredställande sätt, och inte för att klienterna ska känna sig tvingade.
162

  

Vid slopandet av revisionsplikten tror Lena Lind att det kommer att bli klientens marknad då 

denne vill ha en revisor som verkligen kan sin bransch. Detta kommer att vara oerhört viktigt 

då revisorerna kommer att jämföras med vilken konsult som helst, vilket då kan innebära att 

det kanske inte räcker med en auktoriserad revisor utan man vill ha en revisor som är väldigt 

duktig på till exempel fastigheter. Så är det till viss del redan idag men det kommer 

förmodligen kommer att öka ännu mer. Lena Lind anser att om klienten får styra, då väljer de 

en person är duktig i just sin bransch. Detta är till fördel då det blir en kortare startsträcka 

samt att man får större utbyte i relationen, klient och revisor.
 
En möjlig utveckling är att, 

istället för att ha titlarna Godkänd- och Auktoriserad revisor som idag har samma befogenhet, 

det införs en auktorisation för revisorer som ska vara påskrivande i stora börsbolag samt en 

auktorisation för revisorer som arbetar med mindre bolag. Den största skillnaden i revisorns 

arbete ligger främst i om man reviderar stora eller små verksamheter. Internationella regelverk 

och normer blir aldrig aktuella vid revision av små bolag, utan de är till för stora 

verksamheter. Av denna anledning vore det mer fördelaktigt med en uppdelning av 

revisorskategorier beroende på storleken på kundens verksamhet.
163

  

Skulle man gå från att ha två revisorstitlar, godkänd och auktoriserad, till en titel, skulle detta 

inte innebära någon förändring på kraven inom universitetsutbildningen, tror Jesper Lindvall. 
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Vad som händer med utbildningarna får man vänta och se, det beror på om förslaget går 

igenom, då får man en bättre överblick av situationen och kan se hur många som kommer att 

välja bort.
164

 Jesper Lindvall på Ernst & Young säger att: 

 ”Jag tror inte att vi kommer att se någon större förändring i den teoretiska utbildningen. För 

även om exempelvis förvaltningsrevisionen försvinner så måste vi fortfarande ha den 

kunskapen för att kunna se företaget som en helhet. Som revisor handlar det inte enbart om 

att vara duktig på regelverken utan för att kunna bedöma risker och liknande, så måste man 

kunna se årsredovisningen i förhållande till regelverk och då måste man kunna exempelvis 

ABL
165

, och det tror jag inte att kommer att förändras.”  

    (Jesper Lindvall, 2009-12-21) 

I diskussionen om att införa enbart en titel, framgår det att om man godkänd revisor ska man 

med automatik bli auktoriserad då förslaget går igenom. Detta medför till viss del att 

godkända revisorer drar sig för att skriva provet för auktorisation.
166

 Denna uppfattning har 

även Revisorsnämnden tagit till sig. Christer Peterson menar att förslaget om en 

sammanslagning av titlarna kommer att dröja ett tag till, då det först är förslaget om slopandet 

av revisionsplikten som det ska beslutas om. Det råder fortfarande en ovisshet om hur frågan 

ska behandlas då det är en politisk fråga.
167

 Att fler godkända revisorer väntar med att skriva 

provet för auktorisation framförs främst av Jesper Lindvall på Ernst & Young. Han befarar 

att: 

”Det är väldigt många som drar sig för att skriva auktorisationsprovet, samtidigt som vi har 

en ålderspyramid i kåren som inte riktigt är bra. Skulle man tvinga alla som är godkända att 

skriva ett till prov så skulle man nog tappa väldigt mycket folk med titel. Och det är inte bra, 

framförallt inte om revisionsplikten försvinner. Men det hänger ju ihop lite. Kommer det ena 

så kommer nog det andra också.” 

    (Jesper Lindvall, 2009-12-21) 

Anette Hedbern på FAR SRS anser att förslaget av att sammanslå titlarna är positivt, då 

arbetet som utförs idag av en godkänd revisor är detsamma som av en auktoriserad revisor. 

Hon menar att det är onödigt att ha två titlar när aktiebolagslagen inte påvisar någon skillnad 

på titlarna.
168

 Arbetsmässigt är det inte heller någon skillnad, så skulle förslaget gå igenom 

och dagens godkända revisorer blir auktoriserade per automatik, skulle det inte innebära något 

kunskapsgap då den praktiska utbildningen går hand i hand.
169

 Förr var det en 
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kvalitetsstämpel utåt för marknaden, att man var auktoriserad revisor och därmed genomgått 

den utbildning som krävs. I och med att proven genomgår en förändring är det naturligt att det 

skulle bli en titel.
170

 Christer Petersson på revisorsnämnden tror att skillnaden mellan godkänd 

revisor och auktoriserad revisor främst existerar på revisionsbyråerna, då det enligt 

Aktiebolagslagen inte finns någon skillnad.
171

 

Vad gäller den teoretiska utbildningen tror inte Christine Harding - Nilsson att den kommer 

att påverkas av förändringarna inom branschen eftersom universitetsutbildningen är bred och 

det inte är säkert att man börjar jobba som revisor efter sin universitetsexamen.
172

 Däremot 

tror Jesper Lindvall på Ernst & Young att den praktiska utbildningen kommer att mera inrikta 

sig på de bolag som kommer att omfattas av revisionsplikten, alltså de stora bolagen och vara 

mer inriktad på IFRS samt de frågor som uppkommer för de stora bolagen. Han tror även att 

lagstiftningsarbetet kommer att bli mer en översättning av IFRS.
173

 Däremot tror Anette 

Hedbern att skulle kunna bli skillnad på universitetsnivå om antalet revisorer kommer att 

minska i Sverige. De som då väljer att utbilda sig till revisor kommer främst att jobba med de 

stora bolagen och i detta fall bör universitetsutbildningen erbjuda mer utbildning inom IFRS 

regelverken. Denna utveckling är emellertid inte särskilt trolig eftersom man tror att många 

mindre bolag frivilligt kommer att behålla sin revisor.
174

  

Revisorsnämnden har ingen åsikt angående antalet revisorskategorier, utan vill lagstiftarna 

sammanslå titlarna och önskar branschen det så ställer Revisorsnämnden bakom detta. 

Revisorsnämnden har som uppdrag, på regeringens vägnar, att säkerställa de revisorer som 

utför lagstadgad revision har de kunskaper som krävs för att utföra lagstadgad revision. De 

revisorer som inte utför lagstadgad revision finns inte under Revisorsnämndens tillsyn. Som 

det ser ut idag ska en revisor klara av att revidera både små och stora bolag men om 

revisorsplikten slopas och det bara blir en revisorskategori måste utbildningskraven anpassas 

efter de revisorer som ska utföra lagstadgad revision. De företag som inte omfattas av 

lagstadgad revision har Revisorsnämnden ingenting att göra med.
175
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5.5  Sammanfattning 

En redovisning av ren fakta från intervjuerna vars syfte är att hjälpa oss dra en slutsats. Här 

får vi respondenternas åsikter på fyra viktiga punkter som vi vill belysa med denna uppsats: 

teoretisk utbildning, praktisk utbildning, slopandet av revisionsplikten och sammanslagningen 

av revisorstitlarna.  

Den teoretiska utbildningen visar vad universiteten i Sverige erbjuder studenter som vill bli 

revisor. Diagrammen vill illustrera den förvirring som kan uppstå hos studenten när det är 

dags att välja utbildning. Den praktiska utbildningen innebär en förlängning av den påbörjade 

utbildningen på universitetet men mer specialiserat då detta enbart gäller blivande revisorer. 

Eventuella förändringar kommer enligt respondenterna inte att påverka på ett markant sätt. 

Det som sker är att de mindre revisionsbyråerna ägnar sig mer åt bokföring och 

redovisningsrådgivning än vad fallet är idag. Sammanslagning av titlarna innebär ingen 

förändring då det enligt aktiebolagslagen inte finns någon juridisk skillnad. Åsikterna är 

intressanta då respondenterna är inne i samma tankebanor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

6. Analys och Slutsatser 
 

Analysen kommer ha sin utgångspunkt i Perks och Andrew Abbots teorier om yrken, vi 

kommer även att väva in respondenternas uppfattningar och aktörerna inom 

revisionsbranschen i vårt resonemang. Analysen är uppdelad i två delar eftersom detta faller 

sig naturligt utifrån uppsatsens syfte. Inledningsvis kommer vi analysera den rådande 

situationen inom revisionsbranschen för att kartlägga faktorer som kan påverka 

revisorsyrkets framtid. Fortsättningsvis kommer vi analysera hur yrket kan komma att 

påverkas av föreliggande förändringar och vad detta kan få för konsekvenser för 

utbildningen. Kapitlet avslutas med uppsatsens slutsatser.

 

 

6.1  Analys 

6.1.1 Återblick till Problemdiskussionen 

 

I studiens inledningsskede ställde vi oss frågande till hur förslagen om ett avskaffande av 

revisionsplikten samt en sammanslagning av titlarna Godkänd- och Auktoriserad revisor 

skulle kunna påverka revisorsyrket. Rimligtvis borde de göra det om 96 procent av Sveriges 

företag undantas från revisionsplikt. De internationella influenserna ansåg vi också vara en 

intressant aspekt av yrkets utveckling, i synnerhet då de företag som fortfarande kommer ha 

kvar lagstadgad revision även efter pliktens eventuella avskaffande, redan idag tillämpar 

internationella regelverk. Skulle detta kunna innebära att utbildningen av revisorer får en mer 

internationell inriktning, och att utbildningen på nationella regelverk kommer att bli lidande? 

Om många mindre företag kommer att välja att behålla sin revisor, kan det då bli så att i 

förlängningen kommer vi att få en del av revisorskåren som enbart arbetar med större uppdrag 

(Big 4) och en del som arbetar med nationella uppdrag (mindre byråer)? Finns det med andra 

ord en risk för att vi i framtiden kommer att se en uppdelning av revisorsyrket?  Vilken är 

utbildningens roll i de förändringar som kan komma att ske? 

Utifrån vårt syfte: att undersöka rådande förhållanden inom revisionsbranschen i Sverige 

med fokus på utbildningen av revisorer, för att se hur förändringar inom branschen, kan få 

inverkan på revisorsyrket i framtiden, och vad detta i sin tur kan få för konsekvens för 

utbildningen av revisorer, kommer vi nu genomföra vår analys för att kunna dra slutsatser för 

att slutligen uppfylla vårt syfte. 
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6.1.2 Revisorsyrket idag 

 

Karaktäristika  

Revisorsyrket går enkelt att applicera på Perks definition av ett yrke. Revisorns uppgift är att 

betjäna sina klienter och leverera tjänster av hög kvalitet för att möta sina klienters behov. 

Revisorns färdigheter grundar sig i en teoretisk kunskapsbas från en institutionaliserad 

utbildning i form av universitetsutbildningen. Innan man tillåts att skriva på en 

revisionsberättelse krävs det att man avlagt ett kunskapsprov i form av Revisorsexamen eller 

Högre revisorsexamen. Vidare finns branschorganisationen FAR SRS, en etisk kod i form av 

IFAC:s etiska kod, och självreglering existerar i den mening att man måste uppfylla vissa krav 

för att få arbeta som revisor.  

Revisorsyrkets roll i samhället 

Revisorsyrkets roll i samhället går att förklara genom att det är nödvändigt för samhället 

genom att revisorns ska säkerställa den finansiella informationen som presenteras av alla 

aktiebolag. Yrket skyddas också från okvalificerade yrkesutövare genom inträdeskrav, samt 

genom kontroll av yrkesutövande av Revisorsnämnden och av FAR SRS. I Sverige 

kontrolleras revisorsyrket i flera dimensioner. Dels av staten genom lagar och föreskrifter som 

förmedlas genom Revisorsnämnden. Sverige styrs emellertid även av EU:s föreskrifter i det 

Åttonde EG direktivet. Branschorganisationen FAR SRS utövar också inflytande över sina 

medlemmar, men detta sker framförallt efter att man avlagt prov för Godkänd- och 

Auktoriserad revisor. Vidare har även IFAC ett viktigt inflytande på revisorsyrket i Sverige, 

dels genom att FAR SRS är medlem i IFAC och kan därigenom förväntas verka för IFAC:s 

mål. IFAC ger även ut de internationella revisionsstandarderna, ISA, som alla börsbolag 

måste tillämpa. Vi har även fått uppfattningen att Revisionsstandard i Sverige, RS, till största 

del överensstämmer med ISA. IASB har också en inverkan på yrket genom att de ger ut de 

internationella redovisningsstandarderna IFRS som får en allt större utbredning inom 

branschen. Revisorskåren kan betraktas som en intressegrupp som strävar efter att övertyga 

andra om legitimitet, här spelar FAR SRS en viktig roll att kvalitetssäkra branschen. Det går 

även att hävda att det finns en inträdeskontroll som reglerar tillgången på revisorer, genom 

prov och utbildningsföreskrifter. Revisorsyrket kan anses ha en stark position i samhället 

genom att deras tjänster är nödvändiga enligt lag och yrket reglerat av staten. Huruvida yrket 

verkar för monopol är svårt att avgöra men de största revisionsbyråerna, Big 4, har helt klart 

en dominerande ställning inom branschen. Yrket omfattas både utav en social kontroll i form 

av att deras jurisdiktion är reglerad i lag, och av en kulturell kontroll i form av upplägget av 

det praktiska arbetet vilket kan variera beroende på att varje byrå har sin egen metodik.  
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Kunddifferentiering 

Man kan se många likheter mellan Abbotts teori om kunddifferentiering och 

revisionsbranschen. Som vi tidigare nämnt betjänar de stora revisionsbyråerna den största 

majoriteten av börsnoterade bolag, för vilka revisionen kommer kvarstå även efter pliktens 

eventuella avskaffande. På grund av sin storlek och sitt kundunderlag kan man se dem som 

överordnade de mindre revisionsbyråerna som har svårt att hävda sig mot Big 4, vad gäller 

kapacitet och expertkunnande. Huruvida orsaken till denna kunddifferentiering är 

maktutövande från de stora byråerna, eller en avspegling av företagens effektivitet är svårt att 

säga. Det är troligtvis lite av båda. På grund av sin storlek och sitt inflytande inom branschen 

kan de anses ha relativt stor makt. I fråga om effektivitet kan man säga att de stora byråerna 

har större kapacitet samt olika expertavdelningar som kan bistå i revisionsarbetet vid svåra 

frågeställningar som kräver exempelvis juridisk expertis. På grund av sin storlek kan de 

dessutom uppnå kompetens inom många olika branscher. Abbott nämner att 

kunddifferentiering har vissa effekter på yrkessystemet genom att det kan förstärka 

interprofessionella statusskillnader. Man skulle kunna tänka sig att revisionsbyråer som tjänar 

klienter med hög status, såsom börsnoterade företag, får en viss återspeglad ära då det krävs 

mer att revidera stora företag än små. Vidare kan man tänka sig att stora börsbolag väljer 

revisorer med hög status som har tillräcklig kapacitet och branschkunskap att revidera deras 

företag.  

Strukturen hos klienterna och kundens grad av organisation spelar också en stor roll för 

revisionen. Därav är det skillnad mellan revisionsbyråer som betjänar små företag och 

revisionsbyråer som betjänar stora företag. Abbott delar in kunderna i individer, 

oorganiserade grupper eller mycket organiserade grupper. Rimligtvis kan man i stora drag 

anta att stora företag har ekonomiavdelningar med kunniga medarbetare och är mer 

organiserade än många små företag. Detta får som effekt att de stora revisionsbyråernas 

klienter efterfrågar en mer konstant nivå av service och mer förutsägbar mix av specialiserat 

arbete. Branschkunskap blir då också viktigare vilket även bekräftas av många av 

respondenterna. På de mindre revisionsbyråerna är det ännu viktigare med 

redovisningskunskaper eftersom man arbetar med mindre klienter och då är mer involverad i 

redovisningsfrågor än vad man är på de större byråerna. Detta kan vara en konsekvens av att 

de är mindre organiserade. Revisorerna på mindre byråer har ofta en bredare kunskap och är 

duktiga på många olika områden medan revisorerna på de större byråerna nischar sina 

kunskaper på ett tidigt stadium och arbetar väldigt branschinriktat. Detta tyder på 

uppgiftsdifferentiering genom att arbetet med att revidera stora och små bolag skiljer sig 

vilket får som effekt att olika revisorer får kunskaper inom olika områden beroende på vilket 

typ av företag de arbetar med.  Abbott anger att kundspecifika yrken är mer känsliga för deras 

kunders öden och detta samband är särskilt starkt då kunddifferentiering har lett till 
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uppgiftsdifferentiering. Detta resonemang kan i stora drag appliceras på branschen, även om 

de stora revisionsbyråerna inte enbart är specialiserade på stora företag utan även har många 

mindre klienter. Däremot kan man med ganska stor säkerhet säga att de mindre 

revisionsbyråerna har svårt att konkurrera med Big 4 om större klienter och därför är mer 

känsliga om revisionsplikten för mindre företag avskaffas. 

Betydelsen av teoretisk utbildning 

Revisorsyrket karaktäriseras av en gemensam teoretisk kunskapsbas som härstammar i högre 

akademiska studier, och som Abbott nämner strävar det professionella yrkeskunskapssystemet 

efter att uppnå legitimering, utbildning och forskning. Legitimering är en intressant aspekt av 

utbildningen. Abbott menar att användningen av akademiska yrkeskunskaper är mer 

symbolisk än praktisk. Flera av respondenterna har emellertid fört fram att det förekommer 

vissa brister i grundläggande bokföring hos nyanställda, och att det hade varit önskvärt med 

mer grundläggande undervisning i redovisning och bokföring. Utifrån våra intervjuer verkar 

det vara de jurisdiska kurserna på universitetsnivå som ger störst nytta. De juridiska 

kunskaperna är nödvändiga för att se svåra frågeställningar och inte missa viktiga problem 

som kan uppkomma i samband med revisionen. Det framkommer även att det är en stor fördel 

att känna till den grundläggande juridiken när man är ute hos kunden så att man kan svara på 

kundens frågor. De anser också att det borde vara tillräckligt med en teoretisk utbildning på 

tre år, och att det inte är längden på universitetsutbildningen som är avgörande för om man 

blir en bra revisor eller inte. Det praktiska arbetet lär man sig främst när man börjar arbeta. 

Man skulle kunna tänka sig att respondenterna på ett sätt vill värna om prestigen i sina 

akademiska kunskaper för att upprätthålla sina jurisdiktioner, och vidare att prestigefull 

abstrakt kunskap medför effektivt professionellt arbete. Enligt detta resonemang är den 

teoretiska utbildningen viktig för hur yrket uppfattas av allmänheten snarare än att den medför 

praktiska yrkeskunskaper. Respondenterna anger emellertid att utbildningen har en viss 

praktisk betydelse i och med att de nyanställda saknar vissa grundläggande kunskaper som 

hade varit fördelaktiga att ha med sig från universitetet. Vad gäller den teoretiska utbildningen 

skulle vi vilja säga att den symboliska betydelsen troligtvis är av större betydelse och det går 

att dra en parallell mellan den teoretiska utbildningen och klientens förtroende för revisorn. 

Men det finns dock även en praktisk betydelse av utbildningen. 

Tre av respondenterna anser att det är bra med en bred utbildning då den bidrar till större 

förståelse, ett kritiskt tänkande samt en förmåga att ta till sig stora mängder information 

utifrån vilken man kan dra slutsatser. Detta stämmer ganska bra överens med vad Abbott 

säger om att akademiker uppvisar klarsynthet, tydlighet samt en vetenskapligt logisk karaktär. 

Kombinationen av teoretisk och praktisk utbildning uppfyller sålunda två syften. Den 

teoretiska utbildningen bidrar till en form av legitimering och prestige i yrket, medan den 
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praktiska utbildningen ger den yrkeskompetens och de praktiska färdigheter som krävs för att 

man sedan ska klara av att avlägga proven för Godkänd respektive Auktoriserad revisor. Först 

efter man har avlagt dessa prov kan man utöva yrket fullt ut. Enligt Abbott utgör legitimitet en 

central grund för jurisdiktion och utan legitimitet ökar risken för attack av yrkets 

jurisdiktioner, vilket förstärker vikten av den teoretiska utbildningen och talar för dagens 

utbildningskrav för revisorer. Maria Gårdemyr på KPMG bekräftar universitetsutbildningens 

betydelse genom att den inger en viss status och att det är en kvalitetsstämpel på att revisorn 

har en viss nivå på sitt kunnande och sin kompetens.  

Den teoretiska utbildningens utformning 

Det råder emellertid viss tvetydighet vad gäller den teoretiska utbildningens utformning. Det 

mest framträdande problemet, som vi ser det, är bristen på samstämmighet dels mellan 

Revisorsnämndens utbildningskrav och dels mellan de olika universitetens utbildningar. Den 

svenska universitetsutbildningen har under de senaste åren genomgått en anpassning till EU 

genom Bolognaprocessen. Syftet att öka samstämmigheten mellan utbildningarna är mycket 

positivt, men det är inte helt lätt att orientera sig i utbildningssystemet och samtidigt lyckas 

uppnå Revisorsnämndens utbildningskrav. Som diagrammet i Bilaga 1 påvisar så finns det 

stora skillnader i kursupplägg mellan de olika universitetens ekonomiutbildningar. Framförallt 

är det stora skillnader mellan när de olika kurserna infaller men även skiljer sig de juridiska 

kurserna både vad gäller kursnamn och innehåll. Det inte helt lätt för studenter som önskar en 

framtida karriär som revisor att veta hur de ska gå tillväga. För att få svar på detta måste man 

konsultera en studievägledare. Det är inte heller lätt att byta mellan de olika universiteten utan 

att riskera att gå miste om någon viktig del.  

För att underlätta för studenterna anser vi att de universitet, som inte har ett färdigt program 

efter vilket man uppfyller Revisorsnämndens utbildningskrav, borde lägga ut information om 

hur man ska gå tillväga. Det hade med fördel kunnat göras på respektive universitets hemsida. 

Idag delges informationen främst via studievägledare, men det vore även fördelaktigt om 

denna information skulle kunna nå även de som inte studerar på universiteten, och även de 

som planerar att börja studera på universiteten. Vi anser att detta är en stor brist i 

utbildningssystemet som försvårar för studenter som önskar en framtida karriär som revisor. 

Christer Petersson berättar att universiteten har uttryckt att de har svårt att matcha kurser efter 

Revisorsnämndens krav, vilket skulle kunna vara en förklaring till den bristfälliga 

informationen. Ett annat skäl skulle kunna vara att det även råder en osäkerhet på 

universiteten angående tillvägagångssättet för studenter som önskar bli revisorer.  
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Internationella influenser av utbildningen 

Innehållet i den teoretiska utbildningen är reglerad i Åttonde EG direktivet genom att det står 

angivet vilka ämnesområden de teoretiska kunskapsproven ska omfatta. Detta gör att 

Revisorsnämnden måste anpassa sina utbildningskrav efter vad som står i direktivet. I 

Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning är det fastställt vilka ämnesområden den 

teoretiska utbildningen ska omfatta och detta är i princip en kopia av vad som står i det 

Åttonde EG direktivet angående provens utformning. Dock finns det några tillägg såsom 

förvaltningsrevision och lagstiftning om obestånd samt förmögenhetsbrott. Vidare omfattar 

utbildningskraven även de ämnesområden som enligt Åttonde EG direktivet ska ingå i den 

mån de är relevanta för revision. Dessa områden avser framförallt de juridiska kurserna. De 

obligatoriska ämnesområdena är samma för både auktoriserad och godkänd revisor. 

Indikationen vi har fått från intervjuerna med respondenterna från revisionsbyråerna är att det 

framförallt är de juridiska kurserna som man har mest nytta av. Även om Revisorsnämnden 

håller på att se över sina utbildningskrav, är de fortfarande förpliktade att uppfylla 

utbildningskraven som ställs av EU. Av EG direktivet framgår emellertid endast att proven 

ska omfatta dessa områden. Man kan ställa sig frågan om det inte borde vara upp till varje 

enskilt land inom EU att besluta om hur stor del av utbildningskraven som ska ingå i 

universitetsutbildningen, respektive i den praktiska utbildningen. I Sverige har man valt att 

placera samtliga utbildningskrav på universitetsutbildningen. Christer Petersson på 

Revisorsnämnden uppger att de håller på att se över sina utbildningskrav och att dessa kan 

komma att ändras om revisionsplikten avskaffas. 

Utbildningen i förhållande till Revisorsexamen och Högre revisorsexamen  

Vad gäller den praktiska utbildningen har respektive revisionsbyrå inom Big 4 sina egna 

utbildningsprogram och IREV erbjuder de mindre byråerna likartade program. Det finns inga 

fastslagna kriterier för vilka moment den praktiska utbildningen ska innehålla. Samtliga 

utbildningsprogram är utformade för att förbereda deltagarna inför proven för Godkänd- och 

Auktoriserad revisor. För att få avlägga prov för Högre revisorsexamen ska man utöver det 

som krävs för godkänd revisor, genomgå ytterligare två års utbildning, varav hälften ska 

omfatta medverkan vid revision av företag som på grund av sin storlek eller annan anledning 

är svåra att revidera. Christine Harding - Nilsson på Deloitte framför att det kan vara svårt att 

tillägna sig de kunskaper som krävs för auktorisationsprovet om man inte arbetar med stora 

börsbolag som tillämpar IFRS. Även om Deloitte i Malmö tillhör Big 4, och ligger i Sveriges 

tredje största stad arbetar de inte särskilt mycket med IFRS-frågor. Då kan man tänka sig att 

det måste vara ännu svårare för mindre byråer att tillägna sig kunskaper för 

auktorisationsprovet, i synnerhet vad gäller den praktiska erfarenheten av revision av stora 

företag och praktisk tillämpning av internationella regelverk.  
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Som respondenterna antytt skiljer sig proven åt genom att provet för Godkänd revisor är mer 

inriktat på nationella regelverk medan provet för Auktoriserad revisor är mer inriktat på stora 

börsbolag och internationella regelverk. Proven tenderar att gå mot internationella regelverk 

och numera finns det alltid med i alla fall en IFRS-fråga på provet för Godkänd revisor. En 

trolig förklaring till att proven går mot en mer internationell inriktning, är att revisorsyrket 

påverkas till stor del av internationella influenser från EU, men även från IFAC eftersom att 

FAR SRS som medlem förväntas att verka för att främja utvecklingen av internationella 

standarder. Enligt svensk lagstiftning måste dessutom alla noterade bolag upprätta sin 

redovisning efter internationella regelverk, och eftersom det idag inte är någon skillnad i 

befogenhet mellan Godkänd- och Auktoriserad revisor, måste båda kategorierna klara av att 

revidera alla typer av bolag. Båda är troliga förklaringar till den internationella utvecklingen.  

Eftersom de praktiska utbildningsprogrammen är utformade med syfte att förebereda för 

Revisorsexamen och Högre revisorsexamen borde rimligtvis även de praktiska utbildningarna 

borde följa provens tendens mot internationella regelverk. Vid betraktande av IREV:s 

utbildningsplan inför revisorsexamen kan man se att det endast finns en introduktion till IFRS 

under år 2-4 och att de internationella regelverken främst blir aktuella under år 4-6. Vad gäller 

revisionsbyråernas utbildningsprogram har vi inte fullständig information, men utifrån 

respondenternas svar verkar det som att utbildning på internationella regelverk kommer först 

senare i utbildningen. Man kan emellertid tänka sig att det förekommer en viss förskjutning då 

det råder en viss osäkerhet inom branschen om vad som kommer att ske i framtiden. Både 

Gordana Stojanovic och Jesper Lindvall anger att den praktiska utbildningen på 

PricewaterhouseCoopers och Ernst & Young till viss del anpassas beroende på om man främst 

arbetar med stora börsbolag eller med mindre företag. Även Maria Gårdemyr på KPMG anger 

att man kan gå kompletterande kurser vid behov. Även om vi inte kan fastställa exakt hur en 

anpassning av utbildningen till olika regelverk sker, tyder detta på en medvetenhet hos de 

olika byråerna att utbildningsbehovet hos revisorer kan skilja sig beroende på vilka företag 

man arbetar med. 

 

6.1.3 Möjliga konsekvenser av föreliggande förändringar inom revisionsbranschen 

Revisorsyrkets roll i samhället 

De förändringar som av allt att döma är i antågande kommer att ske i form av ny lagstiftning. 

Ett avskaffande av revisionsplikten kan ses som en extern kraft som påverkar 

revisionsbranschen och kommer med största sannolikhet att leda till kedjor av störningar inom 

branschen, vilket troligtvis kommer påverka revisorsrollen och utbildningen av revisorer. 

Yttre krafter i form av svenska lagstiftare och EU kan anses komma att förstöra en 

jurisdiktion om revisionsplikten för mindre företag kommer att avskaffas. Externa krafter kan 



62 

 

kompletteras med interna krafter inom yrket. De stora revisionsbyråerna inom Big 4 

dominerar inom branschen idag, och kommer de mindre byråernas jurisdiktioner att försvagas 

genom slopandet av revisionsplikten är det troligt att det kommer ske en ytterligare 

koncentration av branschen till Big 4. 

Utifrån den information vi fått från våra respondenter pekar tendensen emellertid mot att 

många mindre företag kommer att behålla sin revisor. Det som talar för revisorernas tro om en 

fortsatt efterfrågan av dess tjänster är att de bildligt talat befinner sig på frontlinjen, och 

därmed får anses ha stor förmåga att läsa av marknadens tendenser. En del av respondenterna 

tror dock att rådgivningen kommer att öka i omfattning och att många av de mindre 

revisionsbyråerna efter pliktens avskaffande kommer att gå över till bokföring och 

rådgivning. Det råder med andra ord en viss osäkerhet inom branschen om vad som kommer 

att ske i framtiden. 

Som inom all annan verksamhet där man har direkt kontakt med kunden är den personliga 

relationen av central betydelse. För att behålla sina klienter krävs en kontinuerlig kundvård, 

dels för att skapa förtroende, men också för att göra klienterna uppmärksamma på värdet av 

de tjänster som revisorerna levererar. En möjlighet för de byråer, vars kunder inte längre 

behöver revision, att behålla revisionen av dessa är genom den allmänna opinionen. De kan 

genom att uppdaga för sina klienter och allmänheten betydelsen av deras arbete och sitt sätt 

att lösa uppgifter väcka en allmän sympati. Detta förstärks enligt Abbott av att allmänheten 

tenderar att minnas den första bilden av yrket, vilket talar för att även de revisorer som inte 

tillhör Big 4 innehar en stark position och har goda möjligheter att behålla många av sina 

klienter. Om revisionen kommer att bli mer efterfrågestyrd är det viktigt att inte bara vänta 

och se hur efterfrågan kommer att se ut, utan försöka påverka sympatin för sitt arbete för att 

på så sätt skydda sin jurisdiktion. En viktig aspekt kommer vara vad klienterna kommer att 

efterfråga. Vi har redan påvisat att stora företag önskar allt mer branschkunskap av sina 

revisorer, alltså en djupare kunskap. Man kan tänka sig att de mindre byråerna har en chans 

att hävda sig då de har breda kunskaper inom många olika områden vilket kan anses vara 

attraktivt för mindre klienter. En trolig konsekvens av förändringarna är att revisionen 

kommer bli mer efterfrågestyrd vilket ofrånkomligen leder till en ökad konkurrens där 

jämförelser mellan priser och kvalitet kommer att få större genomslagskraft. Kanske har vi 

framför oss en klienternas marknad där utbudet är större än efterfrågan. 

Finns det någon poäng med att utföra revision i icke revisionspliktiga företag? Ja, om 

allmänheten anser att revisorns arbete bidrar till ett mervärde för företaget. Det finns 

indikationer på att banker och andra intressenter kommer att kräva revision, till exempel för 

att bevilja lån. Men om man ser i ett längre perspektiv är det viktigt att revisorerna fortsätter 

att leverera tjänster av hög kvalitet för att allmänheten ska betrakta deras tjänster som 

värdefulla. Rimligtvis borde det då etableras någon form av tillsyn även för de revisorer som 
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inte utför lagstadgad revision. Detta problem anser vi inte kommer att bli lika stort på de 

största revisionsbyråerna då de redan nu har självreglerande system inom företagen som ser 

till att den påskrivande revisorn har tillräckligt hög kompetens. Vidare är de stora 

internationella organisationer som är väldigt beroende av sitt goda ryckte och förtroende av 

marknaden, varför bristande kvalitet av deras tjänster skulle kunna få förödande konsekvenser 

för hela organisationen.   

Revisorsnämnden har idag till uppgift från regeringen att säkerställa att de revisorer som utför 

lagstadgad revision är kapabla och tillräckligt kompetenta att utföra sin uppgift. Slopas 

revisionsplikten kommer de enligt nuvarande förslag enbart att ha till uppgift att säkerställa att 

de som utför revision i stora börsnoterade bolag har den kompetens som krävs för att revidera 

dessa bolag. Den intressanta frågan som kommer upp i detta resonemang är vems uppgift det 

kommer bli att säkerställa att revisorer som kommer utföra revision i företag som inte 

omfattas av revisionsplikten, har tillräckligt hög kompetens?  

Kunddifferentiering – uppdelning av yrket? 

För att utreda om det finns risk för en uppdelning av revisorsyrket, som kommer kräva en 

modifikation av tillsynen av revisorer, av utbildningskraven, samt även av examinationen, 

kommer vi först att diskutera kunddifferentieringens betydelse för yrkets framtid. Som Abbott 

anger är konsekvenserna av kunddifferentiering betydande men komplext, och framför allt att 

det kan leda till specialisering med återföljande möjlighet till delning.  

Det går att härleda en viss specialisering inom yrket, i den meningen att branschkunskap blir 

allt mer betydande vid revision av stora börsbolag. De stora revisionsbyråerna är emellertid 

inte specialiserade som helhet, men det finns specialkompetens inom många olika områden, 

varför de kan erbjuda sina klienter en revisor med djup kunskap inom det område som klienter 

önskar. Man skulle därmed kunna säga att revisorerna är mer specialiserade på större 

revisionsbyråer. Vidare är det främst de stora revisionsbyråerna som har kapacitet att revidera 

stora börsbolag, vilket skulle kunna ses som en viss typ av specialisering. De mindre 

revisionsbyråerna kan anses vara specialiserade på att revidera mindre företag och är sålunda 

mer känsliga för vad som händer med dessa. Kommer revisionsplikten att avskaffas för de 

mindre företagen blir de mindre revisionsbyråerna helt beroende av huruvida deras klienter 

kommer vilja ha kvar revisionen eller inte. Deras jurisdiktion kommer att försvagas i och med 

att den inte styrs av en formell kontroll i form av lagstiftning. De stora revisionsbyråerna, vars 

stora klienter kommer att ha kvar lagstadgad revision, kommer att utöka sin makt över denna 

jurisdiktion. Om förslaget om avskaffande av revisionsplikten genomförs i sin nuvarande 

form innebär det i princip att de stora revisionsbyråerna kommer få en formell kontroll av 

revision av revisionspliktiga företag.   
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Vissa respondenters åsikt om detta, är att slopandet av revisionsplikten kan medföra att de 

mindre revisionsbyråerna successivt går över från revision till bokföring och rådgivning, 

Branschen kommer sannolikt då att koncentrera sig än mer mot Big 4 vilket bidrar till att 

kunddifferentieringen torde öka markant vid ett slopande av revisionsplikten. Sålunda 

kommer de mindre revisionsbyråerna ha svårare att försvara sin jurisdiktion över revision, 

vilket skulle motivera att de går över till bokföring och rådgivning. På sikt skulle detta kunna 

bidra till att revisionen kommer att försvinna helt från de mindre revisionsbyråerna. Det 

föreligger också en viss sannolikhet att Big 4 ger sig in i konkurrensen om att öka sin 

rådgivning till klienterna, en form av tudelad verksamhet, och vad det får för konsekvens på 

marknaden i form av bland annat ett stärkt oligopol är svårt att sia om men det bör definitivt 

nämnas.  

En sammanslagning av titlarna Godkänd- och Auktoriserad revisor kan få olika konsekvenser 

för yrket lite beroende på vilka krav som kommer ställas på den nya titeln. Vi har fått 

indikationer på att kraven antagligen kommer att vara de samma som för dagens 

Auktoriserade revisor. Denna förändring skulle kunna förstärka effekten av 

kunddifferentieringen och en eventuell uppdelning av yrket, om revisorer på mindre 

revisionsbyråer kommer att ha svårt att uppfylla de krav som kommer ställas på den nya 

titeln. Många av respondenterna ser en sammanslagning av titlarna som ett ganska naturligt 

resultat av att det idag inte är någon skillnad i behörighet mellan de två kategorierna. 

Dessutom kan två titlar innebära en viss statustvetydighet, särskilt då de har samma 

befogenhet. En titel skulle ge allmänheten en tydligare bild av revisorsyrket. 

Lena Lind på IREV talar om en möjlig uppdelning av revisorer i form av en auktorisation för 

revisorer som arbetar med stora bolag och en auktorisation av revisorer som arbetar med 

mindre bolag. Det är ett mycket intressant förslag som både skulle skydda de mindre 

revisionsbyråerna från att förlora son jurisdiktion, och samtidigt innebära en kontroll över 

revisorer som reviderar företag som inte kommer omfattas av revisionsplikten. Vidare kan en 

sådan möjlighet anses lämplig då det redan idag går att kartlägga en uppdelning av yrket 

beroende på klientens storlek. Frågan vem som ska handlägga auktorisationen för revisorer 

som inte utför lagstadgad revision återstår emellertid. Förslagsvis skulle FAR SRS vara en 

god kandidat. De är en stor intressent vad gäller allmänhetens förtroende för revisorer och 

kvalitetssäkring av yrket. 

Utbildning – i förhållande till föreslagna förändringar och effekterna av kunddifferentiering 

Om förslaget om avskaffning av revisionsplikten genomförs i sin nuvarande form, skulle 

således behovet av revisorer främst utgöras av sådana med hög kompetens inom 

internationella regelverk och kapacitet att revidera stora börsbolag. Eftersom 

Revisorsnämndens uppgift i dagsläget är att säkerställa att de revisorer som utför lagstadgad 
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revision har tillräcklig kompetens för att utföra detta borde rimligtvis utbildningskraven att 

anpassas därefter. Detta skulle förstärka tendensen mot en internationell anpassning av 

utbildningskraven. Som vi tidigare har nämnt är Revisorsnämndens utbildningskrav redan 

idag i princip helt anpassade till de krav som anges i det Åttonde EG direktivet. Det står 

emellertid inte specificerat i direktivet, eller i Revisorsnämndens utbildningskrav, att 

utbildning på nationella redovisningsstandarder är ett krav. Det finns därmed en risk att 

utbildning på nationella regler kan komma att bortprioriteras till förmån för internationella 

regler. Detta scenario går naturligtvis inte att fastställa, men om förslaget om ett avskaffande 

av revisionsplikten för mindre företag kommer bli verklighet, kommer kunskaperna inom de 

internationella regelverken bli avsevärt mycket viktigare.  

Provens främsta syfte är att säkerställa att en revisor har den kompetens som krävs för att 

utföra lagstadgad revision. Kommer innebörden av lagstadgad revision att förändras i och 

med revisionspliktens avskaffande, är det högst troligt att även proven kommer att se 

annorlunda ut. Eftersom den praktiska utbildningen, som respondenterna anger, är utformad 

för att man ska klara av att skriva proven för Godkänd- och Auktoriserad revisor, borde den 

rimligtvis anpassas om proven kommer att genomgå en förändring.  

En intressant fråga är hur utbildningarna på revisionsbyråerna kommer att se ut om de 

kommer att ha kvar revision för många små företag och utöka rådgivningen. Kommer 

revisorer som ämnar avlägga examen prioriteras eller kommer de utveckla fler 

utbildningsplaner beroende på vilken väg man vill ta inom företaget? Risken om de stora 

revisionsbyråerna kommer att inrikta sin utbildning för mycket på de klienter som fortfarande 

kommer att kräva lagstadgad revision efter pliktens avskaffande, och detta sker på bekostnad 

av utbildning av konsulter och rådgivare, är att jurisdiktionen i fråga om rådgivning och 

konsultering riskerar att försvagas. Detta skulle kunna öppna för mindre revisionsbyråer som 

valt att gå över till rådgivning att ta över en del av denna jurisdiktion. Detta är dock en mindre 

trolig framtidsbild. De stora byråerna kommer troligtvis att erbjuda sina anställda den 

utbildning som krävs för alla olika områden inom organisationen. 

Även om många företag, som inte kommer att omfattas av revisionsplikten, kommer att välja 

att behålla revisorn, är en viktig fråga huruvida de kommer att efterfråga revision eller enbart 

rådgivning. Rådgivning skulle troligtvis bli ett billigare alternativ än att anlita en revisor. Som 

en av anledningarna till förslaget att avskaffa revisionsplikten för mindre företag nämns de 

stora kostnaderna som revision åsamkar mindre företag. Detta resonemang styrker tron om att 

mindre revisionsbyråer kommer att övergå från revision till rådgivning. Vi har redan fått 

indikationer på att det är svårt att uppnå Revisorsnämndens krav om praktisk utbildning om 

man inte aktivt arbetar med större företag som tillämpar internationella regelverk. Det är 

möjligt att många av de mindre revisionsbyråerna kommer att behålla en del revision, men att 

den största delen av deras arbete kommer omfattas av rådgivning. Detta skulle sannolikt 
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resultera i att det blir ännu svårare för revisorer på mindre byråer att tillägna sig de kunskaper 

och den praktiska erfarenhet som krävs för att få avlägga prov för Auktoriserad revisor. Man 

skulle också kunna ifrågasätta de mindre byråernas benägenhet att betala för att sina anställda 

ska gå kurser hos IREV om revisionen på dessa byråer kommer att minska i omfattning. I 

förlängningen skulle ett sådant scenario bidra till att antalet revisorer minskar, framförallt på 

de mindre byråerna. En sammanslagning av revisorstitlarna skulle kunna förstärka detta 

resonemang genom att det inte längre skulle vara möjligt att bli Godkänd revisor efter tre års 

praktisk utbildning. Som vi tidigare har nämnt, är det inte helt lätt att uppnå den praktiska 

erfarenhet som krävs för Auktoriserad revisor, vilket skulle kunna leda till att många revisorer 

på mindre byråer istället väljer att bli rådgivare. Det skulle således bli svårt för de mindre 

revisionsbyråerna att försvara sin jurisdiktion och de skulle sannolikt förlora den vilket skulle 

kunna resultera i att mindre revisionsbyråer kan komma att försvinna.  

Skulle förslaget om enbart en revisorstitel bli en realitet bör man ta ställning till vilka krav 

som ska ställas för att uppnå denna titel. Kommer kraven att bli desamma som för dagens 

Auktoriserade revisor skulle detta kunna förstärka effekten av kunddifferentiering och en 

möjlig uppdelning av yrket. Som vi tidigare har nämnt kan det redan idag vara svårt för en 

revisor på en mindre byrå att uppfylla de krav som ställs för auktorisation. På sikt skulle detta 

kunna få som effekt att det bara är revisorer på de större byråerna som har möjlighet att få 

denna titel. Således är det inte omöjligt att de mindre byråerna kommer att mista revisionen 

som helhet, om det inte blir som Lena Lind föreslår med en revisorskategori för mindre bolag 

och en för större bolag.  

Huruvida det kommer att ske en anpassning av den teoretiska utbildningen på 

universitetsnivå, är svårt att avgöra. Enligt studievägledarna anpassas universitetsutbildningen 

efter Revisorsnämndens krav. En eventuell uppdelning i branschen, i form av en grupp 

rådgivare och en grupp revisorer, skulle kunna innebära att många studenter som tidigare ville 

bli revisorer kommer att söka sig till rådgivning istället. Skulle antalet studenter som vill bli 

revisorer minska på universiteten kan man ställa sig frågan om vilken riktning den teoretiska 

utbildningen bör ta? Detta resonemang förespråkar en bred universitetsutbildning som det är 

idag. Däremot riskerar incitamenten att skapa en speciell revisorsinriktning på utbildningen 

att minska. Detta skulle innebära att det kommer vara fortsatt svårt för studenter som vill bli 

revisorer att utforma sin utbildning efter Revisorsnämndens krav. Syftet med den akademiska 

och teoretiska utbildningen är genom att uppnå legitimering och utbildning vilket syftar till att 

minimera yrkets sårbarhet för yttre attacker och störningar. Sålunda kommer den teoretiska 

utbildningen fortsätta att spela en central roll oberoende om man arbetar som revisor eller 

rådgivare. 
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6.2  Slutsatser 

Vi har i studien kommit fram till att det finns ett starkt samband mellan revisorsyrket, 

kunddifferentiering och revisorers utbildning. Revisorsyrket karaktäriseras redan idag av 

kunddifferentiering då stora revisionsbyråer har de största bolagen och de mindre 

revisionsbyråerna har mestadels mindre företag som klienter. Det har även framkommit att det 

är stora skillnader i att revidera stora företag respektive små företag vilket har bidragit till att 

kunddifferentiering har lett till uppgiftsdifferentiering. En bidragande anledning till detta är 

att olika kunskaper hos revisorn efterfrågas beroende på företagets storlek.  

Utbildningen har stor betydelse för revisorsyrket och kombinationen av teoretisk och praktisk 

utbildning uppfyller främst två syften. Den teoretiska utbildningen bidrar till legitimitet och 

prestige i yrket medan den praktiska utbildningen ger de färdigheter som krävs för att arbeta 

som revisor. Man kan även se en tendens mot en mer internationellt inriktad utbildning vilket 

troligtvis kommer öka i framtiden. Vad gäller den teoretiska utbildningen på universitetsnivå 

har studien påvisat brister i samstämmighet mellan de olika universiteten, framförallt vad 

gäller skillnader i kursupplägg. Olikheterna mellan universiteten tillsammans med bristfällig 

information från universiteten försvårar för studenter som önskar en framtida karriär som 

revisor. Den praktiska utbildningen är utformad för att klara av att skriva proven för 

Godkänd- och Auktoriserad revisor, och av allt att döma kommer denna att anpassas om 

proven skulle genomgå en förändring. 

Kommer revisionsplikten att avskaffas för mindre bolag kommer Revisorsnämndens 

utbildningskrav, så som det ser ut idag, och proven anpassas efter de företag som fortfarande 

omfattas av revisionsplikt. Den viktigaste frågan vi kommit fram till i uppsatsen är vem som 

ska ansvara att revisorer som inte utför lagstadgad revision har tillräcklig kompetens? Som vi 

redan fastslagit kan behovet av kunskaper variera beroende på företaget som är föremål för 

revision.  

Föreslagna förändringar kommer med ganska stor säkerhet påverka revisorsyrket vilket i sin 

tur kan förstärka kunddifferentieringen inom branschen. Detta skulle på sikt kunna leda till en 

uppdelning av yrket genom att många mindre revisionsbyråer går över till revision och 

bokföring. Det finns emellertid möjlighet för mindre revisionsbyråer att behålla en del 

revision genom att uppmärksamma för allmänheten värdet av deras arbete och uppnå allmän 

sympati. Vi anser dock att deras jurisdiktion över revisionsverksamhet kommer att försvagas 

och att det finns stor risk att branschen kommer att ytterligare koncentreras till Big 4. 

Utbildningen spelar en stor roll i detta sammanhang genom att den redan idag anpassas till 

viss del efter vilken typ av klient man arbetar med. Denna anpassning torde öka ännu mer vid 

ett slopande av revisionsplikten. Utbildningen har en relativt stor effekt på 

kunddifferentieringen då olika företag efterfrågar olika kunskaper av sin revisor. En viktig 
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insikt är att om utbildningskraven, genom en sammanslagning av titlarna Godkänd- och 

Auktoriserad revisor, kommer att vara samma som för Auktoriserad revisor idag, kan det bli 

svårt för revisorer på mindre byråer att uppnå tillräcklig praktisk utbildning för att klara 

utbildningskraven. Detta talar för att de mindre revisionsbyråerna kommer att gå över till 

rådgivning och således är en uppdelning av yrket möjlig utveckling på sikt. 

Sammanfattningsvis har vi i studien kommit fram till ett intressant samband mellan yrkets 

roll, kunddifferentiering inom branschen, och utbildning av revisorer. Dessa tre faktorer 

påverkar varandra ömsesidigt. Beroende på hur yrkesrollen ser ut påverkas 

kunddifferentieringen, och även revisorers utbildning kan inverka på kunddifferentieringen 

och tvärtom. Utbildningen kan även påverka yrkets roll genom legitimitet och allmänhetens 

uppfattning av yrket. Vi har kommit fram till att branschen kommer att påverkas av föreslagna 

förändringar och att revisorsrollen kan komma att se annorlunda ut i framtiden. Vi anser att 

utbildningen har en central roll i revisorsyrket och därför kommer spela en stor roll för yrkets 

framtid. 
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7. Resultatdiskussion 
 

I detta kapitel kommer vi diskutera vad vi kommit fram till i vår studie i relation till de 

förväntningar vi hade vid arbetets start. Vidare kommer vi kommentera huruvida studien 

uppfyllt sitt syfte. Vi kommer även att ge synpunkter på studiens utförande och om det hade 

varit möjligt att utföra studien på något annorlunda sätt för att uppnå ett bättre resultat. 

Avslutningsvis kommer vi ge förslag till vidare forskning. 

 

 

7.1  Studiens resultat 

Vid studiens inledningsskede betraktade vi utbildningen av revisorer som en aning särskiljd 

från yrkesrollen och de förändringar som är i antågande. Vi trodde mer att utbildningen skulle 

påverkas som en konsekvens av det som sker inom branschen. Till viss del stämmer denna 

bild, men efter att ha genomfört studien har det visat sig att utbildningen spelar en central roll 

för yrkets utövande. Beroende på vad som kommer att hända inom branschen kan 

utbildningen även påverka vad föreslagna förändringar kommer få för konsekvenser för yrkets 

framtid. Det har emellertid visat sig vara ett mycket komplext ämnesområde med många olika 

intressenter och faktorer som påverkar yrkets framtid. Vi har i denna studie endast valt ut 

några faktorer vilket skulle kunna påverka resultatets reliabilitet. Vi anser emellertid att vi 

hittat ett intressant samband mellan yrkets roll, kunddifferentiering inom branschen, och 

utbildning av revisorer. Utifrån detta samband har vi kunnat dra vissa slutsatser som kan vara 

av intresse för den pågående debatten. 

Vi har kommit fram till att branschen kommer att påverkas av föreslagna förändringar och att 

revisorsrollen kan komma att se annorlunda ut i framtiden. Detta i sig är inte särskilt 

revolutionerade eftersom många studier har kommit fram till liknande resultat. Dock har 

ingen applicerat Abbotts teori på revisorsyrket och inte heller gjort kopplingar till 

utbildningen. Vi anser att utbildningen har en central roll i revisorsyrket och därför kommer 

spela en stor roll för yrkets framtid. Studiens syfte var att undersöka rådande förhållanden 

inom revisionsbranschen med fokus på utbildningen av revisorer, och till hjälp har vi tagit 

Abbotts teori om ”The System of Professions”. Eftersom revisionsbranschen av allt att döma 

står inför förändringar, i form av ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten, ansåg vi det 

nödvändigt att lyfta fram denna aspekt vid en undersökning av yrket, eftersom det är ett 

högaktuellt ämne. Svårigheten som uppstår är att det kan vara problematiskt att sia om 

framtiden. Detta har också varit fallet under arbetets förlopp. Men vi anser ändå att studien 

har bidragit att belysa viktiga faktorer som kan komma att spela en stor roll i framtiden samt 

viktiga frågor som bör beaktas. Sålunda anser vi att studien har uppfyllt sitt syfte. 

Huruvida studien skulle kunna ha genomförts på något annorlunda sätt för att nå ett bättre 

resultat är svårt att avgöra. Det hade naturligtvis varit fördelaktigt att ha respondenter från 

mindre revisionsbyråer också, men frågan är om resultatet skulle bli annorlunda. Eftersom det 
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är ett oerhört stort område är det nödvändigt att avgränsa sig. Men det hade helt klart varit 

intressant att genomföra en liknande studie utifrån de mindre revisionsbyråernas perspektiv 

eftersom de torde drabbas mest av föreslagna förändringar. Studien hade med fördel kunnat 

kompletteras med information från medelstora revisionsbyråer eftersom de befinner sig mitt 

emellan de stora och de små revisionsbyråerna. Det hade varit av stort intresse att undersöka 

deras roll i branschen och vilka möjligheter de har i den framtida utvecklingen. 

  

7.2  Förslag till vidare forskning 

Vi har i denna uppsats fokuserat oss på de stora revisionsbyråerna men en intressant aspekt på 

situationen är vad de mindre och medelstora byråerna har för uppfattning om föreslagna 

förändringar. Detta kommer att påverka deras verksamhet i stor utsträckning och det finns 

säkert intressanta synpunkter. I detta fall hade det varit intressant att dra paralleller till vad vi i 

vår studie kommit fram till för att se om resultaten skiljer sig åt.  

Det som är av mest intresse för vidare forskning är att undersöka vad som verkligen sker om 

förändringarna klubbas igenom av regeringen. Hur kommer det att se ut? Är det som 

respondenterna i vår uppsats tror?  

Som vi tagit upp i uppsatsen så är förtroendet för revisorn av central betydelse. Det hade varit 

intressant att undersöka allmänhetens opinion. Man hade även kunnat ta in fler aspekter av 

yrket såsom vad som kan hända med revisorns oberoende som är en av de grundläggande 

förutsättningarna för revision. Detta kan också påverka yrket. Kan bli problem om nu många 

mindre väljer att ha kvar revisorn men samtidigt utveckla rådgivningen från denna utan att 

revisorn kontrolleras. Detta leder till en problematik om oberoende. 

Avslutningsvis hade det varit av stort intresse att göra en mer grundläggande utredning om 

hur tillsynen av yrket ska ske om revisionsplikten för mindre bolag avskaffas.  
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(Hämtad: 2010-01-13) 

Bokföringsnämnden 

Tillgänglig länk: http://www.bfn.se/bfn/infobfn.aspx 

(Hämtad: 2010-01-15) 

Businessdictionary 

Tillgänglig länk:
 
http://www.businessdictionary.com/definition/International-Accounting-

Standards-Board-IASB.html 

(Hämtad: 2010-01-20) 

Tillgänglig länk: 
1
 http://www.businessdictionary.com/definition/International-Accounting-

Standards-IAS.html 

(Hämtad: 2010-01-20) 

Eur-lex.europa 

Tillgänglig länk: 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1996:0338:FIN:SV:PDF 

(Hämtad: 2009-12-28) 

Tillgänglig länk: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:157:0087:0107:SV:PDF 

(Hämtad: 2009-12-27) 

Tillgänglig länk: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:243:0001:0004:SV:PDF 

(Hämtad: 2010-01-20)  

FAR SRS 

Tillgänglig länk: 

http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,38258&_dad=portal&_schema=PORTAL  

(Hämtad: 2010-01-05) 

Tillgänglig länk: 

http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,38300&_dad=portal&_schema=PORTAL 
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(2010-01-13) 

Tillgänglig länk: http://www.farsrsforlag.se/E-handel/Bocker/Samlingsvolymen-2009---

redovisning/ 

(Hämtad: 2010-01-15) 

Tillgänglig länk: http://www.farsrsforlag.se/E-handel/Bocker/Samlingsvolymen-2009---

revision/ 

(Hämtad: 2010-01-15) 

Tillgänglig länk: 

http://www.farsrs.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR/NYHETSARKIV/NYHETSARKIV%20200

8/PRESSMEDDELANDE_ETAPP3%2017SEPT08.PDF 

(Hämtad: 2010-01-20) 

Tillgänglig länk: 

http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,78737&_dad=portal&_schema=PORTAL 

(Hämtad: 2010-01-18) 

Handelshögskolan Göteborg 

Tillgänglig länk: http://www.hgu.gu.se/item. aspx? id=16683 

(Hämtad: 2010-01-17) 

Högskoleverket 

Tillgänglig länk: 

http://www.hsv.se/densvenskahogskolan/internationellt/bolognaprocessen.4.6d5fe98611d3f06

8f148000256431.html 

(Hämtad: 2010-01-17) 

IFAC 

Tillgänglig länk: http://www.ifac.org/About/ 

(Hämtad: 2010-01-10) 

Tillgänglig länk: http://web.ifac.org/publications/international-accounting-education-

standards-board 

(Hämtad: 2010-01-10) 

Tillgänglig länk: 

http://www.ifac.org/members/DownLoads/International_Education_Standards_1-8.pdf 

(Hämtad: 2010-01-10) 

IREV 

Tillgänglig länk: http://www.irev.se/Kontakta/Irev-AB/  
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(Hämtad: 2010-01-10) 

Tillgänglig länk: http://www.irev.se/Kursomraden/Redovisning/  

(Hämtad: 2010-01-10) 

Tillgänglig länk: http://www.irev.se/Kursomraden/Skatt/  

(Hämtad: 2010-01-10) 

Tillgänglig länk: http://www.irev.se/Kursomraden/Controlling-

Verksamhetsstyrningutbildningar/ 

(Hämtad: 2010-01-10) 

Tillgänglig länk: http://www.irev.se/Kursomraden/Utbildning-Ekonomi--och-

verksamhetsstyrning/  

(Hämtad: 2010-01-10) 

Tillgänglig länk: http://www.irev.se/Kursomraden/Certifiering/  

(Hämtad: 2010-01-10) 

http://www.irev.se/Kursomraden/Revision/  

(Hämtad: 2010-01-10) 

Tillgänglig länk: http://www.irev.se/Kursradgivning/Studieplaner/Auktoriserad-revisor---

utbildningsplan/ 

(Hämtad: 2010-01-17) 

Iredovisning 

Tillgänglig länk: http://www.iredovisning.se/regelverk/ifrs/ 

(Hämtad: 2010-01-14) 

Lunds Universitet 

Tillgänglig länk: http://www.ehl.lu.se/utbildning/2-student 

(Hämtad: 2010-01-17) 

Regeringen 

Tillgänglig länk: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GW03135 

(Hämtad: 2010-01-12) 

Tillgänglig länk: http://www.regeringen.se/sb/d/9267 

(Hämtad. 2010-01-18) 

Revisorsnämnden 

Tillgänglig länk: www.revisorsnamnden.se/inforam.htm 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GW03135
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(Hämtad: 2010-01-12) 

Tillgänglig länk: http://www.revisorsnamnden.se/rn/om_rn/1_instruktionen.html 

(Hämtad. 2010-01-12)  

Tillgänglig länk: http://www.revisorsnamnden.se/rn/om_rn_4706.html 

(Hämtad: 2010-01-12) 

Tillgänglig länk: http://www.revisorsnamnden.se/rn/om_rn/ur_regleringsbrevet.html 

(Hämtad: 2010-01-12) 

Tillgänglig länk: 

http://www.revisorsnamnden.se/rn/showdocument/documents/foreskrifter/96_1.pdf 

(Hämtad: 2010-01-12) 

Statens offentliga utredningar 

Tillgänglig länk: http://www.sou.gov.se/kommittedirektiv/2006/Dir2006_96.pdf 

(Hämtad: 2010-01-13) 

Tillgänglig länk: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3281&dok_id=GVB356 

SOU 2007:56, 

(Hämtad: 2010-01-12) 

Tillgänglig länk: http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/11/11/06/8b3f6ae9.pdf 

SOU 2008:79 

(Hämtad: 2010-01-12) 

Stockholms universitet 

Tillgänglig länk: http://www.fek.su.se/sv/Utbildningar/Civilekonomprogram/Termin-1-4/ 

(Hämtad: 2010-01-17) 

Tillgänglig länk: http://www.fek.su.se/sv/Utbildningar/ Civilekonomprogram/Termin-5-

8/Redovisning/ 

(Hämtad: 2010-01-17) 

Tillgänglig länk: http://www.sus.su.se/pdf/broschyrer/bolognafolder.pdf  

(Hämtad: 2010-01-25) 

Uppsala Universitet 

Tillgänglig länk: http://www.uu.se/node 700?pKod=SRR2M&lasar=09%2F10 

(Hämtad: 2010-01-17) 

http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/11/11/06/8b3f6ae9.pdf
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Tillgänglig länk: http://www.uu.se/node700?pKod=SEK1K&lasar=10%2F11 

(Hämtad: 2010-01-17) 

Umeå Universitet 

Tillgänglig länk: http://www.usbe.umu.se/digitalAssets/15/15354_civiekprog-utbplan.pdf 

(Hämtad: (2010-01-17) 

 

Intervjuer 

FAR SRS – Anette Hedbern, 2009-12-09 

IREV – Lena Lind, 2010-01-13 

Revisorsnämnden – Christer Petersson, 2009-12-10 

Deloitte – Christin Harding – Nilsson, 2009-12-18 

Ernst and Young – Jesper Lindvall, 2009-12-21 

KPMG – Maria Gårdemyr, 2009-12-11  

PricewaterhouseCoopers – Gordana Stojanovic, 2009-12-15 

Studievägledare:  

Marie Lumsden (Göteborgs universitet), Pernilla Mideskog (Linköpings universitet, Katarina 

Larsdotter-Wendel (Lunds universitet), Gisela Taube – Lyxzen (Umeå universitet), Jukka 

Hohenthal (Uppsala universitet). Vi har tyvärr inte erhållit svar från Stockholms universitet. 
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Bilaga 1:   Universitetsprogram – Terminsvis 
 

Universitet: Göteborg Linköping Lund Stockholm Umeå Uppsala 

Program: EP/CE CE CE CE CE EKP M 

Termin 1               

Företagsekonomi grundkurs 30 hp     X X X X   

Ekonomi med Handelsrätt 22,5 hp: X             

(Företagsekonomi, handelsrätt, nationalekonomi)               

Företagsekonomi grundkurser 18 hp   X           

Introduktion Nationalekonomi 8 hp   X           

Matematik & Informationssystem 7,5 hp X             

Termin 2               

Företagsekonomi grundkurs 7 hp   X           

Ekonomi med Handelsrätt 2 22,5 hp: X             

(Företagsekonomi, handelsrätt, nationalekonomi)               

Handelsrätt 10 hp   X           

Handelsrätt 15 hp           X   

Juridik 15 hp         X     

Makroekonomi 10 hp   X           

National ekonomi 30 hp      X X       

Globala nätverk 7,5 hp X             

Statistik 15 hp         X X   

Statistik A 7 hp   X           

Termin 3               

Företagsekonomi grundkurs 15hp X             

Associationsrätt 5 hp   X           

Handelsrätt 1/Juridisk översiktskurs 15 hp     X X       

Mikroekonomi 12 hp   X           

National ekonomi 30hp          X X   

Statistik 1 15 hp X   X X       

Statistik B 8 hp   X           

Termin 4               

Företagsekonomi fortsättning 30 hp   X (35 hp)   X X X   

Projektledning 7,5 hp     X         

Affärsutveckling & Entreprenörskap 7,5 hp     X         

Finansiell planering & ekonomisk analys7,5hp     X         

Extern redovisning & rapportering 7,5 hp     X         

National ekonomi 15 hp X             

Statistik 2 15 hp X             

Termin 5               

Business communication 7,5 hp     X         

Ekonomisk-historisk omvärldsanalys 7,5 hp     X         

Ekonomistyrning och affärssystem, 7,5 hp       X       

Företagsanalys, 7,5 hp       X       

Företagsekonomi fortsättning 30 hp X             

Redovisning och företagsfinansiering 15 hp       X       

Kandidatkurs i redovisning 15 hp      X         

Beskattningsrätt 15 hp   X       X   

Kredit o exekutionsrätt 15 hp   X           

Bolags och obeståndsrätt 15 hp           X   
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Valbar kurs 30 hp         X     

Termin 6               

Kandidatkurs i redovisning 15 hp  X       X X   

Företagsekonomi med affärssystem 15 hp     X         

Kandidat uppsats C-nivå 15 hp           X   

Koncernredovisning 7,5 hp   X           

Redovisningsteori 7,5 hp   X           

Beskattningsrätt 1 15 hp     X         

Utlandsstudier/valbara kurser 30 hp       X       

Valbara kurser 15 hp X X     X     

Termin 7               

Advanced accounting analysis 15 hp             X 

Advanced analysis 15 hp             X 

Financial Accounting 30 hp     X         

Företagsekonomi avancerad nivå 30 hp:               

Redovisnings och revision       X X     

Företagsekonomi avancerad nivå 15 hp:               

Redovisning X X           

Företagsfinansiering & värdering 15 hp   X           

Valbara kurser 15 hp X             

Termin 8               

Uppsats 30 hp X X X X X     

Auditing regulation 15 hp             X 

Public sector Accounting and Auditing 15 hp             X 

Termin 9               

Legal Aspects of Auditing 15 hp             X 

Accounting and the Capital Market 15 hp             X 

Termin 10               

Masteruppsats 30 hp             X 

Totalt antal högskolepoäng: 240 240 240 240 240 180 120 

        (Egen konstruktion utifrån respektive universitets 

hemsida)
176

,
177

 

Teckenförklaring: EK = Ekonomiprogrammet 

  CE = Civilekonomprogrammet 

  EKP = Ekonomikandidatprogram 

  M = Masterprogram 

 

 

 

 

                                                      
176

 Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på grund av missförstånd.  
177

http://www.fek.su.se/sv/Utbildningar/Civilekonomprogram/Termin-1-4/, 

http://www.fek.su.se/sv/Utbildningar/ Civilekonomprogram/Termin-5-8/Redovisning/, http://www.uu.se/node 

700?pKod=SRR2M&lasar=09%2F10, 

http://www.uu.se/node700?pKod=SEK1K&lasar=10%2F11,http://www.filfak.liu.se/utbildning/utbildningsplaner

/Kandidat%2Boch%2Byrkesprogram%2B2010/1.141948/Civilekonom.pdf, http://www.hgu.gu.se/item. aspx? 

id=16683, http://www.usbe.umu.se/digitalAssets/15/15354_civiekprog-utbplan.pdf LUND (2010-01-17) 

 



79 

 

Bilaga 2  Intervjufrågor Revisorsnämnden 
 

Allmänt: 

1. Hur länge har du arbetat på Revisorsnämnden? 

2. Vad gjorde du innan? 

3. Vad är din roll inom Revisorsnämnden?  

4. Vilka egenskaper anser ni är viktiga för att vara en bra revisor? 

5. Hur definierar ni begreppet kompetens inom revisorsbranschen? 

Utbildning: 

6. Hur nära kontakt har ni med landets universitet och högskolor? 

7. Vilken form av kompetens anser ni att universiteten bör förmedla? 

8. Anser ni att universitetens utbildningar uppfyller en bra nivå, eller anser ni att det 

finns brister på något område?  

9. Hur stor andel av utbildningen ska universiteten erbjuda och hur stor andel ska man få 

senare i yrkeslivet?  

Förändringar av branschen: 

10. Hur tror ni att revisorsbranschen kommer att påverkas av ett slopande av 

revisorsplikten? 

11. Kan kraven på en revisors egenskaper komma att förändras i takt med att branschen 

förändras genom ett slopande av revisorsplikten? 

12. Vad anser ni om förslaget om att bara ha en revisorstitel? Hur tror ni att kraven 

kommer att se ut för att kvalificera sig till denna titel? Vilken typ av 

universitetsutbildning kommer att krävas och hur lång ska denna vara? 

13. Hur anser ni att en anpassning av vidareutbildningen till föreslagna förändringar 

borde se ut? Kan vissa kunskapsområden komma att prioriteras mer än andra? 

14. Hur arbetar ni inom Revisorsnämnden för att påverka utbildningen av revisorer? Både 

vad det gäller den teoretiska utbildningen vid universiteten, och vidareutbildningen 

som erbjuds av revisionsbyråerna.  
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Bilaga 3  Intervjufrågor FAR SRS 
 

Bakgrund: 

15. Hur länge har du arbetat på FAR SRS? 

16. Vad gjorde du innan? 

17. Vad är din roll inom FAR SRS? 

18. Vilka egenskaper anser ni är viktiga för att vara en bra revisor? 

19. Hur definierar ni begreppet kompetens inom revisorsbranschen? 

Utbildning: 

20. På vilket sätt bidrar utbildning till kompetens? 

21. Vem/vilka förmedlar utbildningen på bästa sätt, universiteten, IREV eller 

revisionsbyrårena själva? 

22. Är detta kunskaper som kan förmedlas av universiteten? 

23. Anser ni att universitetens utbildningar uppfyller en bra nivå, eller anser ni att det 

finns brister på något område?  

24. Anser ni på FAR SRS att den praktiska utbildningen håller en tillfredställande nivå? 

25. Hur anser ni att kontrollen för att den praktiska utbildningen verkligen sker fungerar? 

26. Hur ser kontrollen ut och vem är ansvarig för att den genomförs? 

Förändringar av branschen: 

27. Hur tror ni att utbildningen i revisorsbranschen kommer att påverkas av ett slopande 

av revisorsplikten? 

28. Kan kraven på en revisors egenskaper komma att förändras i takt med att branschen 

förändras genom ett slopande av revisorsplikten? 

29. Vad anser ni om förslaget om att bara ha en revisorstitel? Hur tror ni att kraven 

kommer att se ut för att kvalificera sig till denna titel?  

30. Hur anser ni att en anpassning av vidareutbildningen till föreslagna förändringar 

borde se ut? Kan vissa kunskapsområden komma att prioriteras mer än andra?  

31. Hur arbetar ni inom FAR SRS för att påverka utbildningen av revisorer? Både vad det 

gäller den teoretiska utbildningen vid universiteten, och vidareutbildningen som 

erbjuds av revisionsbyråerna.  
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Bilaga 4 Intervjufrågor IREV 
 

Bakgrund: 

1. Hur länge har du arbetat på IREV? 

2. Vad gjorde du innan? 

3. Vad är din roll inom IREV? 

Utbildning: 

4. Vad är det för personer som deltar på era kurser inom revision (för revisorer)? Är det 

framförallt personer som arbetar på mindre revisionsbyråer eller från större? 

5. Hur tar ni fram er utbildningsplan till revisorsexamen och högre revisors examen?  

6. Anser ni att universitetsutbildningen (den teoretiska utbildningen) för blivande 

revisorer håller en tillfredsställande nivå? Finns det några brister? 

7. Vem/vilka förmedlar utbildningen på bästa sätt, universiteten, IREV eller 

revisionsbyrårena? själva? 

Förändringar av branschen: 

8. Hur tror ni att utbildningen i revisorsbranschen kommer att påverkas av ett slopande 

av revisorsplikten?  

9. Kan kraven på en revisors egenskaper komma att förändras i takt med att branschen 

förändras genom ett slopande av revisorsplikten? 

10. Vad anser ni om förslaget om att bara ha en revisorstitel? Hur tror ni att kraven 

kommer att se ut för att kvalificera sig till denna titel?  

11. Hur anser ni att en anpassning av vidareutbildningen till föreslagna förändringar 

borde se ut? Kan vissa kunskapsområden komma att prioriteras mer än andra?  

12. Hur förhåller ni på IREV er till föreslagna förändringar? 

13. Har ni någon uppfattning om era kursdeltagares inställningar till föreslagna 

förändringar? Skiljer sig dessa beroende på om deltagaren arbetar på en mindre eller 

större revisionsbyrå? 
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Bilaga 5: Intervjufrågor Deloitte 
 

Allmänt: 

1. Hur länge har du arbetat på Deloitte? 

2. Vad gjorde du innan? 

3. Vad är din position inom Deloitte? 

4. Vilka egenskaper anser ni är viktiga för att vara en bra revisor? 

5. Finns det en bra definition av begreppet kompetens inom revisorsbranschen? 

Teoretisk utbildning: 

6. Hur nära kontakt har ni med landets universitet och högskolor? 

7. Vilka kunskaper anser ni att universiteten bör förmedla? Hur lång anser ni att 

universitetsutbildningen ska vara? 

8. Anser ni att universitetens utbildningar uppfyller en bra nivå, eller anser ni att det 

finns brister på något område?  

Praktisk utbildning: 

9. Vilka områden innefattar den praktiska utbildningen som Deloitte erbjuder sina 

anställda? 

10. Finns det idag specifikationer på vad den praktiska utbildningen ska innehålla? 

11. Vad tar ni hänsyn till då ni utformar den praktiska utbildningen? Sätter ni upp era 

egna krav eller finns det utomstående krav för vad den ska innehålla? 

Förändringar av branschen: 

12. Hur tror ni att revisorsbranschen kommer att påverkas av ett slopande av 

revisionsplikten? 

13. Kan kraven på en revisors egenskaper komma att förändras i takt med att branschen 

förändras genom ett slopande av revisorsplikten? 

14. Vad tror ni att ett slopande av revisionsplikten skulle kunna få för konsekvenser för 

mindre revisionsbyråer? 

15. Vad anser ni om förslaget om att bara ha en revisorstitel? Hur tror ni att kraven 

kommer att se ut för att kvalificera sig till denna titel?  

16. Hur anser ni att en anpassning av vidareutbildningen till föreslagna förändringar 

borde se ut? Kan vissa kunskapsområden komma att prioriteras mer än andra? 

17. Hur arbetar ni inom er revisionsbyrå för att påverka utbildningen av revisorer vad det 

gäller den teoretiska utbildningen vid universiteten.  
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Bilaga 6: Intervjufrågor Ernst & Young 
 

Allmänt: 

1. Hur länge har du arbetat på Ernst & Young? 

2. Vad gjorde du innan? 

3. Vad är din position inom Ernst & Young? 

4. Vilka egenskaper anser ni är viktiga för att vara en bra revisor? 

5. Hur definierar ni begreppet kompetens inom revisorsbranschen? 

Teoretisk utbildning: 

6. Hur nära kontakt har ni med landets universitet och högskolor? 

7. Vilken form av kompetens anser ni att universiteten bör förmedla? 

8. Anser ni att universitetens utbildningar uppfyller en bra nivå, eller anser ni att det 

finns brister på något område?  

Praktisk utbildning: 

9. Finns det idag specifikationer på vad den praktiska utbildningen ska innehålla? 

10. Vad tar ni hänsyn till då ni utformar den praktiska utbildningen? Sätter ni upp era 

egna krav eller finns det utomstående krav för vad den ska innehålla? 

11. Hur anser ni att kontrollen för att den praktiska utbildningen verkligen sker fungerar? 

12. Hur ser kontrollen ut och vem är ansvarig för att den genomförs? 

Förändringar av branschen: 

13. Hur tror ni att revisorsbranschen kommer att påverkas av ett slopande av 

revisorsplikten? 

14. Kan kraven på en revisors egenskaper komma att förändras i takt med att branschen 

förändras genom ett slopande av revisorsplikten? 

15. Vad anser ni om förslaget om att bara ha en revisorstitel? Hur tror ni att kraven 

kommer att se ut för att kvalificera sig till denna titel?  

16. Hur anser ni att en anpassning av vidareutbildningen till föreslagna förändringar 

borde se ut? Kan vissa kunskapsområden komma att prioriteras mer än andra? 

17. Hur arbetar ni inom er revisionsbyrå för att påverka utbildningen av revisorer vad det 

gäller den teoretiska utbildningen vid universiteten.  
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Bilaga 7: Intervjufrågor KPMG 
 

Allmänt: 

1. Hur länge har du arbetat på KPMG? 

2. Vad gjorde du innan? 

3. Vad är din position inom KPMG? 

4. Vilka egenskaper anser ni är viktiga för att vara en bra revisor? 

5. Hur definierar ni begreppet kompetens inom revisorsbranschen? 

Teoretisk utbildning: 

6. Hur nära kontakt har ni med landets universitet och högskolor? 

7. Vilken form av kompetens anser ni att universiteten bör förmedla? 

8. Anser ni att universitetens utbildningar uppfyller en bra nivå, eller anser ni att det 

finns brister på något område?  

Praktisk utbildning: 

9. Finns det idag specifikationer på vad den praktiska utbildningen ska innehålla? 

10. Vad tar ni hänsyn till då ni utformar den praktiska utbildningen? Sätter ni upp era 

egna krav eller finns det utomstående krav för vad den ska innehålla? 

11. Hur anser ni att kontrollen för att den praktiska utbildningen verkligen sker fungerar? 

12. Hur ser kontrollen ut och vem är ansvarig för att den genomförs? 

Förändringar av branschen: 

13. Hur tror ni att revisorsbranschen kommer att påverkas av ett slopande av 

revisorsplikten? 

14. Kan kraven på en revisors egenskaper komma att förändras i takt med att branschen 

förändras genom ett slopande av revisorsplikten? 

15. Vad anser ni om förslaget om att bara ha en revisorstitel? Hur tror ni att kraven 

kommer att se ut för att kvalificera sig till denna titel?  

16. Hur anser ni att en anpassning av vidareutbildningen till föreslagna förändringar 

borde se ut? Kan vissa kunskapsområden komma att prioriteras mer än andra? 

17. Hur arbetar ni inom er revisionsbyrå för att påverka utbildningen av revisorer vad det 

gäller den teoretiska utbildningen vid universiteten.  
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Bilaga 8: Intervjufrågor PricewaterhouseCoopers 
 

Allmänt: 

1. Hur länge har du arbetat på PWC? 

2. Vad gjorde du innan? 

3. Vad är din position inom PWC? 

4. Vilka egenskaper anser ni är viktiga för att vara en bra revisor? 

5. Finns det en bra definition av begreppet kompetens inom revisorsbranschen? 

Teoretisk utbildning: 

6. Hur nära kontakt har ni med landets universitet och högskolor? 

7. Vilka kunskaper anser ni att universiteten bör förmedla? Hur lång anser ni att 

universitetsutbildningen ska vara? 

8. Anser ni att universitetens utbildningar uppfyller en bra nivå, eller anser ni att det 

finns brister på något område?  

Praktisk utbildning: 

9. Vilka områden innefattar den praktiska utbildningen som PWC erbjuder sina 

anställda? 

10. Finns det idag specifikationer på vad den praktiska utbildningen ska innehålla? 

11. Vad tar ni hänsyn till då ni utformar den praktiska utbildningen? Sätter ni upp era 

egna krav eller finns det utomstående krav för vad den ska innehålla? 

Förändringar av branschen: 

12. Hur tror ni att revisorsbranschen kommer att påverkas av ett slopande av 

revisionsplikten? 

13. Kan kraven på en revisors egenskaper komma att förändras i takt med att branschen 

förändras genom ett slopande av revisorsplikten? 

14. Vad tror ni att ett slopande av revisionsplikten skulle kunna få för konsekvenser för 

mindre revisionsbyråer? 

15. Vad anser ni om förslaget om att bara ha en revisorstitel? Hur tror ni att kraven 

kommer att se ut för att kvalificera sig till denna titel?  

16. Hur anser ni att en anpassning av vidareutbildningen till föreslagna förändringar 

borde se ut? Kan vissa kunskapsområden komma att prioriteras mer än andra? 

17. Hur arbetar ni inom er revisionsbyrå för att påverka utbildningen av revisorer vad det 

gäller den teoretiska utbildningen vid universiteten? 

 

 


