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Problemformulering:  Vilka möjliga konsekvenser kan ett eventuellt avskaffande av 

revisionsplikten medföra för redovisningskonsulternas yrkesroll? 

 

Syfte: Uppsatsen ämnar ta reda på vilka förändringar som kan uppkomma 

vid ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten för 

redovisningskonsulterna.  

 

Metod: Studien har genomförts med en kvalitativ ansats och ett 

deskriptivt/deduktivt angreppssätt. Uppsatsens primärdata består av 

intervjuer gjorda med redovisningskonsulter, revisorer samt SRF 

och FAR SRS. 

 

Slutsats:  Förändringarna kommer förmodligen till en början att gå långsamt 

fram för redovisningskonsulterna. Det som kan komma att ses är att 

redovisningskonsulten kan även få en mer affärsrådgivande roll. 

Konkurrensen kan komma att öka mellan revisorer och 

redovisningskonsulter då möjliga ”jävsituationer” kan upphöra 

vilket leder till att revisorerna kan komma att öka utbudet av 

kombiuppdrag. Auktorisationen av redovisningskonsulten kommer 

att utvecklas för att skapa större trovärdighet i redovisningen.  
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Problem formulation: Which possible effects can arise for the accounting consultants’ 

professional role with an eventual abolishment of the statutory 

audit? 

 

Purpose: The paper aims to find out which possible effects can arise for the 

accounting consultants with an eventual abolishment of the 

statutory audit.  

 

Method: The study has been carried out with a qualitative approach and a 

descriptive/deductive point of view. The papers raw data consists 

of interviews which were made with accounting consultants, 

auditors and also with SRF and FAR SRS. 

 

Conclusions: The changes for accounting consultants can eventually at the 

beginning appear slowly. What can be observed is that the 

accounting consultants’ professional role could go more towards 

the roll of a business advisor. Competition may increase between 

auditors and accounting consultants due to that the bias situation 

for the auditors can cease, which lead to an increased output of 

combi missions. The licensing of accounting consultants will be 

developed in order to create a larger reliability in the financial 

statement.  
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DEFINITIONER OCH FÖRKORTNINGAR 

 

AMS: Arbetsförmedlingen – Myndighet som förmedlar jobb mellan arbetsgivare och 

arbetssökande samt stödjer arbetssökande i sitt letande efter jobb.  

 

BFN: Bokföringsnämnden – Ett statligt expertorgan som har till uppgift att utveckla god 

redovisningssed. De ger även ut regler och informationsmaterial som rör bokföringslagen och 

årsredovisningslagen.  

 

BRÅ: Brottsförebyggande Rådet – Myndighet som är ett centrum för forsknings- och 

utvecklingsverksamhet inom rättsväsendet. Jobbar på uppdrag av regeringen.  

 

EG: Europeiska Gemenskapen – En internationell organisation som utgör den första av 

Europeiska unionens tre pelare, den som berör ekonomi-, social- och miljöpolitik. 

 

FAR SRS: Föreningen auktoriserade revisorer och Svenska revisorssamfundet – 

Branschorganisation för revisorer och rådgivare som leder utveckling inom regulatoriska och 

professionella frågor samt skapar affärsmässiga förutsättningar för sina medlemmar till nytta 

för näringsliv och samhälle. 

 

ISO 9001:2000 – Internationell standard som ställer krav på en organisations 

kvalitetsledningssystem, utgiven av International Organization for Standardization. 

 

Redovisningskonsult – Person som är auktoriserad av antingen SRF eller FAR SRS. 

Konsulten erbjuder ekonomisk rådgivning samt hjälper andra företag med deras redovisning. 

 

Revisor – Person som är auktoriserad eller godkänd av FAR SRS. Har till uppgift att granska 

hur styrelsen sköter ett företags ekonomiska redovisning och förvaltning.  

 

RR: Redovisningsrådet – En förening vars uppgift är att gagna utvecklingen av god 

redovisningssed genom att verka för en enhetlig redovisning. Redovisningsrådet gav fram till 

år 2004 ut rekommendationer om företagens års- och koncernredovisning.  

 

SOU: Statens Offentliga Utredningar – Utredningar som lämnar förslag till regeringen i 

betänkanden. 

 

SRF: Sveriges Redovisningskonsulters Förbund – Branschorganisation för redovisnings- och 

ekonomikonsulter som bevakar redovisnings- och ekonomiområdet och påverkar lagstiftning 

genom samarbete med myndigheter och organisationer. Bedriver även utbildningsverksamhet.  

 

ÅRL: Årsredovisningslagen – Lag som syftar till att företagens rapportering blir jämförbar 

och enhetlig.  
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1 INLEDNING 
 

I detta kapitel kommer bakgrunden till problemområdet att presenteras. Bakgrunden leder 

sedan till en problemdiskussion som resulterar i en problemformulering med 

forskningsfrågor. Vidare i kapitlet redogörs för det valda syftet och de avgränsningar som 

har gjorts. 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

Frågan om avskaffandet av revisionsplikt för mindre aktiebolag har blivit allt mer aktuell 

under de senaste åren. Detta beror bland annat på att den svenska revisionen allt mer påverkas 

av den internationella utvecklingen. Då de internationella standarderna är skrivna för revision 

i större företag passar inte dessa standarder på småföretag. (Thorell & Norberg, 2005a) Ett 

annat argument för avskaffandet av revisionsplikten är de samhällsekonomiskt stora 

kostnaderna för den lagstadgade revisionen. Trots att inga svenska studier har gjorts på 

området uppskattas ändå kostnaden för revisionsplikten i Sverige uppgå till 5,8 miljarder SEK 

per år. (Justitiedepartementet, 2008) 

 

Revisionsplikten som innebär att alla aktiebolag i Sverige är tvungna att låta en revisor 

granska deras redovisning, uppkom för att förebygga ekonomiska brott i aktiebolag. Dock 

visar nya studier att ett avskaffande av revisionsplikten inte skulle påverka detta då få 

anmälningar om brott kommer in. Detta är ytterligare ett argument för avskaffandet av 

revisionsplikten. Vid fråga om kreditgivning kan även där nyttan med revisionsplikten 

ifrågasättas. Den reviderade årsredovisningen underlättar beslut om kreditgivning men den 

har endast en begränsad nytta för kreditgivarna. (Thorell & Norberg, 2005b) 

 

Regeringen har startat en utredning angående frågan om lagstadgad revisionsplikt och en 

slutgiltig proposition på ärendet väntas komma under år 2009. Det är inte bestämt vad som 

kommer att hända med revisionsplikten och det är ovisst om vilka exakta förändringar som 

kommer att göras. (Justitiedepartementet, 2008) 

 

Om revisionsplikten avskaffas helt för mindre aktiebolag kommer det att ske en stor 

förändring. I och med en sådan förändring påverkas många, bland annat revisorer, 

redovisningskonsulter och revisionspliktens intressenter. Dessa intressenter kan exempelvis 

vara samhället, leverantörer och kreditinstitut. Uppskattningsvis kommer 96 % av alla 

aktiebolag att omfattas av avskaffandet av revisionsplikten (Justitiedepartementet, 2008).  

 

En yrkesgrupp som specialiserar sig på upprättande av redovisning är 

redovisningskonsulterna. Redovisningskonsulterna står idag för en del av de små 

aktiebolagens redovisning. Enligt lag ska redovisningen upprättas i enlighet med god 

redovisningssed och ge en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning och verksamhet 

(FAR SRS, 2008, s. 377). När revisionsplikten avskaffas åligger det ett ansvar hos 
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redovisningskonsulterna att se till att redovisningen är pålitlig för ägarna och företagets 

intressenter utan att en revisor har granskat redovisningen (Norkvist, 2008).  

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Det är viktigt att intressenterna kan lita på den ekonomiska information som företagen lämnar 

ut. I och med revisionsplikten har intressenterna kunnat lita på företagets ekonomiska 

information. Detta eftersom revisionens syfte är att skapa trovärdighet i bolagets ekonomiska 

information. (Moberg, 2006, s. 34) 

 

Om revisionsplikten avskaffas får det alltså konsekvenser för revisionspliktens intressenter. 

Trovärdigheten i redovisningen kan komma att minska för de som inte låter sin redovisning 

granskas av en revisor. Krav ställs då på de som utför redovisningen, vilket bland annat är 

redovisningskonsulterna. För att redovisningen ska ha kvar sitt syfte som en korrekt 

avspegling av företagets ekonomiska ställning är det eventuellt nödvändigt för 

redovisningskonsulterna att genom praxis och utbildning utveckla en standard som är 

likvärdig revisionsberättelsen och revisorns yrkestrovärdighet. På så vis kommer 

redovisningskonsulterna att få ett större värde för revisionens intressenter då intressenterna 

kan vända sig till dem istället för en revisor.  

 
Uppsatsens inriktning ligger mot hur just redovisningskonsulternas yrkesroll kommer att 

påverkas av den avskaffade revisionsplikten. I uppsatsen kommer det att analyseras vilka 

anpassningar som kommer att göras inom yrkesrollen, eller kommer några ändringar över 

huvudtaget att ske?  

 

En punkt av stor tyngd i uppsatsen är hur redovisningskonsulterna kommer att anpassa sig för 

att stärka sin yrkesroll. Med andra ord vill det tas reda på vilka satsningar som 

redovisningskonsulterna kommer att göra för att själva utveckla en ”kvalitetsstämpel” som 

garanterar intressenterna att den utgivna informationen är tillförlitlig.  

 

För att inte få en partisk utredning kommer det även att undersökas vad revisorerna kommer 

att göra för att anpassa sig och hur detta påverkar redovisningskonsulterna, då revisionsplikten 

kommer att försvinna för omkring 96 % av de svenska aktiebolagen (Justitiedepartementet, 

2008). Eftersom revisorerna och redovisningskonsulterna påverkar varandra då det är 

revisorerna som granskar redovisningskonsulternas arbete är det intressant att undersöka vad 

revisorerna kommer att göra när avskaffandet sker och vad som händer när jävsreglerna för 

revisorn försvinner.  

 

1.2.1 Problemformulering 
 

Det som undersöks i uppsatsen är vilka möjliga konsekvenser det eventuella avskaffandet av 

revisionsplikten medför för redovisningskonsulternas och revisorernas yrkesroll. Uppsatsen 
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har tre stycken huvudfrågor. Den första huvudfrågan har dessutom två underfrågor som ska 

hjälpa till att besvara frågan. 

 

• Hur kan redovisningskonsulterna komma att anpassa sig till effekterna av den 

avskaffade revisionsplikten? 

- Vad kommer redovisningskonsulterna att göra för att få samma trovärdighet i 
redovisningen om en revisor inte har granskat den? 

- Hur kan arbetssättet komma att förändras som en effekt av den avskaffade 
revisionsplikten? 

• Vad kommer revisorerna eventuellt att göra för att anpassa sig till förändringen? 

• Hur kan revisorernas anpassning eventuellt påverka redovisningskonsulterna? 

 

1.3 Syfte  
 

Uppsatsen syftar till att beskriva hur de eventuella förändringar som avskaffandet av 

revisionsplikten medför kan komma att påverka redovisningskonsulterna. Genom att se på 

problemet ur redovisningskonsulternas och revisorernas synvinkel kan en bättre helhetsbild 

ges. Detta kopplas sedan till valda modeller och teorier för att en djupgående analys av 

problemet ska kunna göras. Även en granskning av hur det har sett ut i andra länder kommer 

göras för att eventuellt kunna dra paralleller om vilka effekter som kan uppkomma i Sverige.  

 

1.4 Målgrupp 
 

Uppsatsen riktar sig till redovisningskonsulter som är anslutna till SRF och FAR SRS och 

som har ett stort intresse av de eventuella ändringar som kommer att ske samt är insatta i 

problemet. Även intresserade revisorer som vill veta hur effekten av deras förändrade ansvar i 

och med den avskaffade revisionsplikten eventuellt kommer att påverka 

redovisningskonsulter kan ta del av uppsatsen. Eftersom den eventuella lagändringen kan 

komma att påverka redovisnings- och revisionsyrket är studenter som tänkt arbeta inom dessa 

yrken en grupp som uppsatsen även riktar sig till.  

 

1.5 Avgränsning 
 

Avskaffandet av revisionsplikten kommer att medföra konsekvenser och förändringar för 

många. Uppsatsens inriktning ligger mot hur redovisningskonsulterna kommer att påverkas 

utav detta. Givetvis finns det full medvetenhet om att denna yrkesgrupp inte är den enda part 

som kommer att påverkas av lagändringen. Diskussioner förs även om hur revisionspliktens 

intressenter kommer att påverkas, dock behandlas detta bara ytligt eftersom arbetets emfas 

ligger hos redovisningskonsulternas eventuella yrkesrollsförändring och hur de kommer att 

anpassa sig för att garantera intressenterna en pålitlig redovisning. Eftersom den eventuella 
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lagändringen ej har trätt i kraft kommer undersökningen att utgå från de förutsättningar som 

ligger i tiden. Dessa kan självklart komma ändras i framtiden då lagändringen implementeras 

med de slutgiltiga förutsättningarna. 
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2 METOD 
 

I detta kapitel redogörs det för hur studien har genomförts och motivering till vilken metod 

som har valts för att genomföra undersökningen. Speciellt förklaras det varför den kvalitativa 

metoden har använts samt varför intervjuer har gjorts. Vidare redogörs också för vilken 

datainsamling som har gjorts samt uppsatsens urval. Uppsatsens trovärdighet och giltighet 

redovisas och en kritikdiskussion av använda källor förs.  
 

 

2.1 Vetenskapligt angreppssätt  
 

2.1.1 Kvalitativ eller kvantitativ studie 
 

När en kvalitativ metod används ligger fokus på ord, text, symboler och handlingar. Metoden 

ämnar skildra det som händer i vår sociala verklighet. Det viktiga är att förstå helheten och 

sammanhanget i det hela för att få en så verklighetsbaserad bild som möjligt. Kvalitativ data 

används ofta för att ge den bästa förklaringen ”just nu” av en teori, teoretisk hypotes eller av 

en praktisk arbetshypotes. En kvantitativ undersökning har i sin tur fokus på siffror och 

statistiskt material, det vill säga att saker analyseras objektivt med ett syfte om att finna, 

bestämma, beskriva eller mäta ett samband genom statistisk bearbetning. Metoden strävar 

efter att finna resultat som är kvantifierbara och statistiska. (Christensen, Andersson, 

Carlsson, & Haglund, 2001, s. 67) 

 

En nackdel med den kvalitativa metoden är att undersökaren redan kan ha bildat sig en 

uppfattning om resultatet vilket kan resultera i att mönstret som resultatet visar blir förbisett. 

(Christensen et al., 2001, s. 67) För att undvika detta har empirin och den teoretiska 

referensramen analyserats av undersökarna oberoende av varandra och som sedan har 

sammanställt resultatet tillsammans.    
 

I uppsatsen tillämpas en kvalitativ metod för att på bästa sätt kunna angripa undersökningens 

forskningsproblem. Eftersom undersökningen går ut på att ta reda på vilka förändringar 

redovisningskonsulter, revisorer samt respektive yrkesorganisation tror kommer att ske passar 

en kvalitativ studie bäst då det annars skulle vara svårt att fånga upp den viktiga information 

som behövs. Den kvalitativa metoden hjälper till att beskriva hur situationen på ett problem 

ser ut ”just nu” och ämnar inte förklara hur det har varit förut. Detta passar in på 

problemformuleringen då det som vill undersökas i uppsatsen är hur redovisningskonsulternas 

yrkesroll kommer att förändras utifrån vad som förväntas i dagsläget.  

 

Den kvalitativa metoden ger mer utrymme för diskussion angående problemet på grund av att 

fokuseringen då ligger på ord och dess innebörd varvid metoden i det här fallet ger mer djup 

än vad den kvantitativa metoden ger. Detta är även en anledning till varför den kvalitativa 

metoden har använts då en diskussion inom problemområdet förs att få mer trovärdighet i 
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arbetet. För att lösa det aktuella problemet bör tyngdpunkten ligga på hur respondenterna 

uppfattar de eventuella förändringar som kan uppkomma genom ett avskaffande av 

revisionsplikten för de mindre aktiebolagen. Detta är svårt att mäta med en kvantitativ metod 

eftersom en sådan undersökning baserar sig på siffror och statistiskt material.  

 

2.2 Forskningsansats 
 

2.2.1 Deskriptiv/deduktiv 
 

Den deduktiva metoden utgår från en befintlig teori som testas för att stärka, tillämpa, 

omkullkasta eller utveckla teorin. I vetenskapligt sammanhang kallas denna metod för den 

hypotetiska/deduktiva. Syftet med denna metod kan sägas vara att beskriva och förklara 

verkligheten. (Artsberg, 2005, s. 31)  

 

Den deskriptiva metoden utgår från hur något ser ut och ämnar förklara varför det är så. Att 

skapa förståelse och vilja förklara är den deskriptiva modellens syfte. För att det ska vara 

möjligt att bygga en deskriptiv metod måste de aspekter som ska studeras utses. Även en 

metod ska väljas då det finns ett visst antal olika metoder att välja emellan. (Artsberg, 2005, 

ss. 20-31) 

 

Den deskriptiva/deduktiva ansatsen används i uppsatsen då utgångspunkten ligger i angivna 

teorier, Agentteorin och Intressentmodellen, för att beskriva och ta reda på uppsatsens 

problem.  

 

2.3 Urval 
 

För att få svar på forskningsproblemen hölls intervjuer med redovisningskonsulter och 

revisorer samt deras respektive branschorganisationer. För att få olika synpunkter på den 

troliga förändringen valdes redovisningskonsulter och revisorer utifrån de definitioner som 

ges i definitionsförteckningen i början av arbetet. Val av respondenter från olika närliggande 

städer, med olika långa arbetserfarenheter och med olika auktorisationer gjordes för att lättare 

kunna dra en slutsats och få en täckande helhetsbild av problemet. Även respondenternas 

arbetsplatser har spelat roll vid val av intervjuobjekt. För att inte få en partisk undersökning 

hade det varit intressant att intervjua redovisningskonsulter som dels arbetar på 

redovisningsbyråer och redovisningskonsulter som dels arbetar på revisionsbyråer. Detta på 

grund av de olika synvinklar som de möjligen ser förändringen av yrkesrollen ur. Dessvärre 

var det ingen redovisningskonsult som jobbade på en revisionsbyrå som hade möjlighet att 

ställa upp på en intervju. Intervjun med FAR SRS som från början är en yrkesrepresentant för 

revisorerna har bidragit till att trovärdigheten i uppsatsen inte har riskerats då intervjun med 

FAR SRS har hjälpt till att balansera avsaknandet av intervjuer med redovisningskonsulter 

som arbetar på revisionsbyråer.  
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Revisor Redovisningskonsult 

Revisor och 
redovisningskonsult 

Total 

Arbetar på redovisningsbyrå 0 4 0 4 

Arbetar på revisionsbyrå 1 0 1 2 

Föreningsrepresentanter 0 1 1 2 

Total 1 5 2 8 

Figur 1. Tabell över uppsatsens respondenter. Egen tabell. 
 

De respondenter som har valts till undersökningen är idag aktiva inom revisions- och 

redovisningsområdet samt insatta inom problemområdet. Antalet respondenter består av fyra 

stycken redovisningskonsulter, två stycken revisorer och två 

branschorganisationsrepresentanter. Kontakt med de valda respondenterna har skett genom 

mail och telefon, mailadresser och telefonnummer fanns på respektive företags hemsida eller 

har samlats in genom kontakter. Under arbetets gång har inget hänt från regeringens sida som 

skulle kunna ha påverkat respondenternas svar och synpunkter på problemet.  

 

Undersökningens specifika respondenter är valda genom ett så kallat bekvämlighetsurval som 

innebär att respondenterna väljs ut efter deras möjlighet att medverka i undersökningen allt 

eftersom de har blivit tillfrågade. (Christensen et al., 2001, s. 132) Respondenterna har även 

fått möjlighet att vara anonyma i arbetet. 

 

2.4 Datainsamling 
 

2.4.1 Tillvägagångssätt vid informationssökning  
 

Efter val av ämne gjordes en informationssökning rörande uppsatsens område. Information 

söktes och hämtades in genom Internet, böcker och tidningsartiklar. Efter en genomgång av 

materialet valdes det som ansågs vara relevant för undersökningen ut och användes för att 

bygga en bakgrund och problemdiskussion samt en litteraturgenomgång och en teoretisk 

referensram.  

 

Böckerna och tidningsartiklarna fanns på Mälardalens Högskolas bibliotek i Västerås och i 

Eskilstuna. Tidningsartiklarna, som är tagna från Balans, fanns både i pappersform samt 

elektronisk form. Access till tidningsartiklarna i elektronisk form erhölls genom Mälardalens 

Högskolas databaser. De databaser som har använts vid informationssökningen är 

ABI/Inform, FAR Komplett, Google scholar och ELIN@Mälardalen. 

 

2.4.2 Primärdata 
 

Genom skillnader i var, hur och när de data som används i undersökningen har samlats in 

finns möjlighet att skilja de i primär- och sekundärdata (Christensen et al., 2001, s. 69). 
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Primärdata är data som har samlats in för att lösa det specifika problem som undersöks. 

Vanligtvis samlas primärdata även in vid tillgång av sekundärdata då mer information än den 

som är tillgänglig behövs eller att den informationen som eventuellt finns inte är anpassad till 

det specifika problemet. (Christensen et al., 2001, ss. 102-104) 

 

Uppsatsens primärdata består av intervjuer samt utredningen SOU 2008:32 som betraktas som 

given bakgrundinformation. I intervjuerna har det samlats in information om hur revisorer och 

redovisningskonsulter tror att den avskaffade revisionsplikten kommer att påverka 

redovisningskonsulterna yrkesmässigt. Motiveringen till valet att använda sig utav intervjuer 

var att den avskaffade revisionsplikten inte har blivit lagstadgad än. Detta leder till att 

undersökningen inte enbart kan baseras på sekundärdata eftersom utredningen ännu inte är 

klar men svar från regeringen väntas. Intervjuerna har spelats in och sammanställts i 

anteckningar. Anledningen till att intervjuerna har spelats in är för att inte missa och 

snedvrida det som har sagts. Om intervjuerna har spelats in är det lättare att korrekt återge det 

som har sagts (Bell, 2000, s. 124). 

 

Intervjuerna har dels varit så kallade mailintervjuer, som är utförda över mail och dels 

semistrukturerade intervjuer, som är utförda genom personliga besök hos respondenterna. 

Även två telefonintervjuer har utförts. Orsaken till att telefon- och mailintervjuer har valts i 

uppsatsen grundar sig på önskemål hos respondenterna. Dessa önskemål baseras på att 

arbetsbördan för respondenterna har varit hög då denna undersökning har gjorts och att mail- 

och telefonkontakt är lättare att hantera än ett personligt besök.  

 

En nackdel med mailintervjuer kan vara att viktig information går till spillo genom att 

kroppsspråket som förmedlas vid en eventuell personlig intervju går förlorat. Vid 

telefonintervjuer kan i alla fall tonläge och klang i rösten ge någon information om 

respondenten och dennes inställning till problemfrågan.  

 

Samma frågor har ställts till samtliga redovisningskonsulter. Till revisorerna har samma 

frågor som ställdes till redovisningskonsulterna ställts med ett tillägg av två frågor som 

behövdes för att kunna svara på problemformuleringen. Till yrkesförbunden FAR SRS och 

SRF har i princip samma frågor ställts som de till redovisningskonsulterna, dock med en viss 

anpassning för att få ut så mycket som möjligt av deras svar.  De frågor som har ställts bör då 

kunna täcka och svara på uppsatsens problemdiskussion. Frågorna har utformats så att 

respondenterna skall kunna utveckla sina svar och på så sätt ha friheten att diskutera och 

reflektera kring problemet. De svar som erhålls från respondenterna kan dock inte 

representera hela problembilden men kan ge en illustration av hur förändringen i och med den 

avskaffade revisionsplikten kommer att påverka redovisningskonsulterna. 

 

Telefonintervjuerna och de personliga intervjuerna har utformats på ett semistrukturerat sätt, 

detta innebär att respondenten har möjlighet att kunna svara på frågorna med en viss frihet 

samtidigt som den strukturerade delen ger en viss garanti för att alla ämnesområden och 

teman berörs. (Bell, 2000, s. 122) 
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2.4.3 Sekundärdata 
 

Material och information som tidigare har samlats in och sammanställts för ett annat ändamål 

än den aktuella undersökningen kallas för sekundärdata. Vid användning av sådana data ska 

källan kritiskt granskas. Det är viktigt att ta reda på syftet med publiceringen och vilken 

metod som har använts, detta för att erhålla en så säker källa som möjligt. (Christensen et al., 

2001, s. 88) 

 

Uppsatsens sekundärdata består utav litteratur som mestadels har använts för att arbeta fram 

relevanta modeller för uppsatsen samt artiklar från olika databaser med delbetänkanden 

angående den avskaffade revisionsplikten. Även utredningen, Revisionsplikt i små aktiebolag 

som har gjorts av Per Thorell och Claes Norberg på uppdrag av Svenskt Näringsliv har varit 

viktigt för arbetet. Denna utredning har varit bäst lämpad att kunna förklara samt bygga 

grunden för den teoretiska referensramen.    
 

2.5 Giltighetsanspråk 
 

2.5.1 Validitet 
 

Validitet är ett mått på hur väl en fråga har mätt eller beskrivit det undersökaren avsåg att 

mäta. Även om en fråga kan ge samma svar vid två olika tillfällen är det inte säkert att frågan 

har mätt det som var avsett att mäta vilket betyder att validiteten blir låg. (Bell, 2000, s. 90)  

 

Vid fråga om validitet tas intern och extern validitet upp. Den interna validiteten mäter hur väl 

undersökningen och dess resultat stämmer överens med verkligheten, det vill säga hur 

trovärdig undersökningen är. Den externa validiteten handlar i sin tur om graden av 

generaliserbarhet, det vill säga i hur hög grad studiens resultat är överförbart till andra fall 

eller enheter. (Christensen et al., 2001, s. 309) Vid en kvalitativ studie är det viktigt med hög 

intern validitet. För att få en hög intern validitet krävs att insamlings- och analysarbetet har 

vart systematiskt och att undersökningsprocessen öppet har klargjorts. Undersökaren bör 

därför noggrant redovisa hur denne har gått tillväga. För att uppnå extern validitet krävs att 

undersökningen har en god intern validitet (Christensen et al., 2001, ss. 309-310) 

 

Uppsatsens validitet anses vara god på grund av att tillvägagångssättet öppet har redovisats 

samt att de valda respondenterna är insatta inom problemområdet. Intervjufrågorna är 

baserade på den omfattande litteratursökning som gjorts i samband med utredningsarbetet och 

speglar det som vill undersökas. För att öka trovärdigheten i informationen har frågorna i 

förväg också skickats till respondenterna, för att respondenterna på så sätt ska kunna 

förbereda sig inför intervjun. För att ytterligare öka trovärdigheten har respondenterna givits 

möjligheten att enskilt gå igenom, kommentera och godkänna sammanställningarna av deras 

intervjuer. Detta för att den bild av det som sagts och som återges i uppsatsen ska vara så 

korrekt som möjligt.  
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2.5.2 Reliabilitet 
 

Reliabilitet undersöker i vilken grad resultaten av den gjorda undersökningen kan upprepas 

förutsatt att undersökningen utförs på ett likartat sätt som tidigare. Det kan vara svårt att mäta 

reliabilitet. Vid en kvalitativ undersökning består de data som samlas in av interaktioner med 

andra människor vid specifika tillfällen. Då verkligheten ständigt förändras kan inte dessa 

resultat återskapas då identiska data inte kan samlas in och mätas. Detta gäller även vid 

kvantitativa undersökningar. (Christensen et al., 2001, s. 308) 

 

För den aktuella uppsatsens del bör reliabiliteten ha liten betydelse när det kommer till att 

sätta ett värde på den kvalitativa analysen. Samma resultat av den kvalitativa analysen är i 

princip omöjligt att uppnå på grund av den ständigt förändrade verkligheten. För att få ett 

värde på analysen bör istället validitetsbegreppet användas. (Christensen et al., 2001, s. 308).  

 

2.6 Källkritik 
 

Vid användning av sekundärkällor är det viktigt att kritiskt granska dem. Detta är nödvändigt 

för att fastställa tillförlitligheten i materialet. (Christensen et al., 2001, s. 100)  För att kritiskt 

granska en källa på ett bra sätt finns det fyra kriterier som bör uppfyllas. Det första kriteriet är 

äkthet, det vill säga att källan är det den utger sig för att vara. Tidssamband är också viktigt 

när en källa kritiskt ska granskas. Trovärdigheten i källan är beroende av hur lång tid det har 

gått mellan en händelse och källans skildring om denna händelse. De tredje och fjärde 

kriterierna är att källan ska vara oberoende, vilket innebär att källan inte exempelvis ska vara 

en avbildning av en annan källa samt att källan ska ha tendensfrihet. Det innebär att källan 

inte ska ge en osann bild av verkligheten på grund av politiska, ekonomiska, personliga eller 

andra intressen av att förvränga verklighetsbilden. (Thurén, 2005, s. 13) 

 

Uppsatsens källor är noga granskade så att de ska uppfylla alla kriterier. Källorna är aktuella 

för ämnet och faller inom tidsramen för vad som kan anses vara skäligt med tanke på när 

frågan uppkom och när källorna är daterade. Vid liknande frågor som avskaffandet av 

revisionsplikten kan främst ekonomiska och personliga intressen spela roll. Detta innebär att 

tendensfriheten kan gå förlorad. Vissa källor kan vara vinklade så att de ska gynna särskilda 

intressenter vilket kan ge en fel bild av verkligheten. I Danmark använde debattörer sig 

exempelvis av en källa som gav en högre besparingssiffra i debatter om ett eventuellt 

avskaffade av revisionsplikten än vad som var riktigt och som låg till underlag när beslutet 

togs (Aggestam Pontoppidan, 2007). När det kommer till tendensfrihet är det viktigt att titta 

på vem som är författare till källan samt vilken synvinkel och åsikt personen har för att avgöra 

om källan har tendensfrihet. Eftersom arbetets källor är skrivna av personer som är insatta i 

ämnet samt har erfarenhet inom området har en bedömning gjorts som säger att uppsatsens 

källor har tendensfrihet.  

 

En viktig källa i uppsatsen är Per Thorell och Claes Norbergs Revisionsplikt i små aktiebolag 

(2005) som är en utredning gjord på uppdrag av Svenskt Näringsliv angående det eventuella 
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avskaffandet av revisionsplikten. När en källa används frekvent i ett arbete, men också annars 

borde möjligen en diskussion om oberoende eller opartiskhet föras. Beroende på vilken 

bakgrund och vilken ståndpunkt författarna till utredningen har kan materialet bli färgat.  

 

Utredningen är gjord på uppdrag av Svenskt Näringsliv och borde därför vara tämligen partisk 

då Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige (Svenskt Näringsliv). Eftersom 

avskaffandet av revisionsplikten sägs leda till en besparing för företagen borde de flesta 

företag ställa sig positiva till avskaffandet. Detta leder till att utredningen kan vara vinklad på 

ett sådant sätt att den ger en positiv bild till det eventuella lagförslaget. Dock kan författarna 

till utredningen anses vara oberoende i frågan då de är professorer och förväntas stå för 

objektivitet och trovärdighet vilket gör att balans uppnås. För att ytterligare motverka 

partiskhet har material skrivet av bland andra FAR SRS använts för att balansera upp 

uppsatsen. FAR SRS har i huvudsak en positiv hållning till revisionsplikten och detta minskar 

risken för partiskhet i uppsatsen. 

 

En annan viktig källa i uppsatsen är SOU 2008:32. Trovärdigheten i SOU 2008:32 anses vara 

hög på grund av att det är en delproposition som är gjord på uppdrag av regeringen för att 

kunna ta beslut i frågan. När ett viktigt beslut ska tas på en sådan hög nivå torde underlaget 

beslutet grundas på ha hög trovärdighet och vara tillförlitligt. 

 

2.7 Tillvägagångssätt vid analys 
 

Den kvalitativa analysen fokuserar på helheten och det undersökta sammanhanget, det vill 

säga att det är ordets mening och innebörd som är det intressanta. Syftet med den kvalitativa 

analysen är att ta fram de processer och mönster som finns i det empiriska materialet genom 

att fästa uppmärksamhet vid mönsterbestämmande variabler som förklarar innehållet och 

variationen i materialet. Detta uppnås genom kontinuerlig reducering, strukturering och 

visualisering av materialet tills ny information inte utvecklar eller förändrar det strukturella 

mönstret. Vid utvärdering av en kvalitativ analys är validiteten det intressanta, det vill säga 

hur hög trovärdigheten blir och till vilken grad det kan generaliseras utifrån resultatet. 

(Christensen et al., 2001, ss. 295-311)  

 

Under analysen har det insamlade datat minskats ner genom olika processer som innebär att 

det som ansågs vara orelevant gallrades bort. Under analysen analyserades datat på olika håll 

av undersökarna och sammanställdes sedan ihop för att se om samma synvinklar och 

tankegångar hade dragits. De synvinklar och tankegångar som kunder urskönjas hos var och 

en av undersökarna var övernensstämmande över lag.  
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3 REFERENSRAM 

 

I detta kapitel presenteras en bakgrund till införandet av revisionsplikten, hur det ser ut i 

andra länder där revisionsplikten redan avskaffats samt kort om utredningen SOU 2008:32 

och EG-direktivet. Åsikter från olika perspektiv angående avskaffandet presenteras samt kort 

om revisionspliktens intressenter. Vidare presenteras även en beskrivning om vad en 

redovisningskonsult gör och om god redovisningssed. 
 

 

3.1 Revisionsplikt 
 

3.1.1 Införande av revisionsplikt 
 

Införandet av revisionsplikten i Sverige skedde 1983. Införandet kom som en följd av ett 

förslag från BRÅ för att motverka ekonomisk brottslighet i små aktiebolag. Revisionsplikten 

innebar och innebär än idag att alla aktiebolag i Sverige behöver få sin redovisnings granskad 

av en revisor. (Thorell & Norberg, 2005a) 

 

Anledningen till att den ekonomiska brottsligheten i små aktiebolag var hög grundades på att 

ägaren/ägarna fick ansvarsfrihet vid bildandet av det samt att kostnaden för bildandet av 

bolaget var relativt låg. En annan viktig anledning som bidrog till införandet av 

revisionsplikten var att förse intressenter, så som banker och andra kreditgivare, med en 

säkerhetsstämpel från en revisor om att företagets redovisning var riktig. (Thorell & Norberg, 

2005a)  

 

3.1.2 EG rättens fjärde bolagsdirektiv 
 

EG-rätten är EU-ländernas gemensamma regelverk. Rätten ska tillämpas i stor utsträckning av 

de nationella myndigheterna och domstolarna och gälla före de nationella regelverken. 

Nationella lagar som strider mot EG-rätten ska således inte tillämpas. (Domstolsverket, 2009) 

 

EG-rättens fjärde bolagsrättsliga direktiv är grundat på artikel 54.3 i fördraget om årsbokslut i 

vissa typer av bolag och antogs 1978. Direktivet säger att alla bolag inom EU, både onoterade 

och noterade ska som huvudregel genomgå revision. I direktivet ges dock möjlighet att göra 

undantag för små och medelstora bolag innebärandes att företagen kan välja bort den 

lagstadgade revisionen. För att bolagen ska räknas som små eller medelstora ska de understiga 

två av tre följande gränsvärden på balansdagen: 

 

• en balansomslutning på 3,65 miljoner euro 
• en nettoomsättning på 7,3 miljoner euro 
• medelantalet anställda under räkenskapsåret: 50 stycken 
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Gränsvärdena för varje land skiljer sig åt då det är fritt för länderna att sätta egna värden inom 

de av EU angivna gränsvärdena. Det är dock tillåtet att högst öka gränsvärdena med 10 %. 

(Thorell & Norberg, 2005b, s. 11) 

 

3.1.3 Utredningen SOU 2008:32 
 

Den 7 september år 2006 beslutade den svenska regeringen att utse en utredare som hade i 

uppdrag att se över reglerna om revision i små företag. Regeringen tog ytterligare ett beslut i 

frågan genom att ge ett tilläggsdirektiv som sa att utredaren skulle föreslå ändringar i 

regelverket som krävdes för att ta bort revisionsplikten för de små företagen. 

(Justitiedepartementet, 2008)  

 

I utredningen föreslås att ett bolag som ligger under mer än ett av följande föreslagna 

gränsvärden ska ha rätt att välja bort revision. Företag med nedan angivna värden kommer att 

påverkas: 

 

• en balansomslutning under 41,5 miljoner kronor 

• en nettoomsättning under 83 miljoner kronor 

• högst 50 stycken anställda  

 

Utredningen föreslår att de nya bestämmelserna ska träda i kraft den 1 juli 2010 och ska börja 

tillämpas för dem vars räkenskapsår börjar närmast efter den 30 juni 2010. Detta beräknas 

leda till att företagens kostnader minskar med 5,8 miljarder kronor om året för revision. 

Revisionsplikten avskaffas i mer är 300 000 registrerade aktiebolag. (Justitiedepartementet, 

2008) Med dessa direktiv kommer, i Sverige, cirka 96 % av alla aktiebolag att undantas från 

revisionsplikten. I beräkningen angående företag som påverkas ingår de 70 000 företag som 

anses vara vilande och som idag omfattas av revisionsplikten. (Justitiedepartementet, 2008) 

 

Utredningen räknar med att avskaffandet av revisionsplikten leder till att priserna på 

redovisnings- och revisionstjänster blir lägre än idag och att tjänsterna på marknaden blir mer 

omväxlade. Detta gör att företag som undantas från revisionsplikten har en bättre chans att 

möta konkurrensen från de internationella företag som inte har revisionsplikt. När 

revisionsplikten avskaffas får småföretagarna frihet att välja de tjänster som de själva känner 

att de behöver. (Justitiedepartementet, 2008) 

 

Idag kontrolleras revisorn av två olika jävsbestämmelser. Dessa är bolagsjäv och byråjäv. De 

bolagsjävsbestämmelser som revisorn har idag är att denne inte får delta vid en kunds 

bokföring, medelsförvaltning eller vid kontroll av bolaget. Byråjävet innebär i sin tur att 

revisorn inte får vara aktiv i den rörelse som denne yrkesmässigt biträder vid grundbokföring, 

medelsförvaltning eller vid kontroll av företaget. När det handlar om börsnoterade företag har 

denna byråjävsregel förstärkts vilket betyder att revisorn och den som yrkesmässigt biträder 

företaget vid bokföring inte får vara verksamma inom samma revisionsbyrå. (FAR SRS, 2008, 

s. 53) 
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3.1.4 Intressentperspektiv 
 

En fördel med revision för alla aktiebolag är att det inte endast är ägarna till bolaget som drar 

nytta av revisionsgranskningen. Även företagets intressenter har en indirekt nytta av 

revisionsplikten då deras intressen behövs ha i åtanke när revisionen utförs. När nyttan för 

revisionsplikten ska undersökas måste det göras hos var och en av intressenterna för att få en 

helhetsbild av revisionspliktens värde. Skulle företagen vilja ha revision är de fria att välja 

detta, därför är en lagstadgad revision i första hand till fördel för samhället och av praktiska 

skäl för andra intressenter som kan ha den lagstadgade revisionen som en säkerhet. (Thorell & 

Norberg, 2005b, s. 5) 

 

Samhället är den främsta intressenten till ett företag när det gäller lagstadgad revision. 

Anledningen till detta är att revisionskostnaden hamnar hos bolaget och ägarna men inte 

samhället. Samhället drar då fördel av revisionsplikten eftersom de undgår att betala 

kostnaden för revision men får ändå ta del av den ekonomiska informationen och nyttan. 

(Thorell & Norberg, 2005b, s. 5) Revisionsplikten har även sagts förhindra ekonomiska brott 

vilket gynnar samhället. Exempel på detta är att skattedeklarationerna är riktiga då dessa har 

granskats av en oberoende part. (FAR, 2006, s. 21) Thorell och Norberg skriver dock att om 

avsikten är att undanhålla skatt eller begå brott så skulle inte revisionsplikten hindra detta när 

det finns andra företagsformer som företag kan bedrivas i, det vill säga företagsformer som då 

inte innefattas av revisionsplikten. (Thorell & Norberg, 2005b, s. 5) 

 

Kreditgivare och leverantörer använder sig ofta av uppgifter från ett kreditupplysningsföretag 

angående betalningsanmärkningar när det gäller att besluta om ett lån eller kreditgivning. Om 

banken skulle kräva revision för att ge krediter är det upp till bolagen själva att anlita någon 

som kan revidera redovisningen. Revisionsplikten har ett visst värde för kreditgivarna men är 

enligt Thorell och Norbergs mening ineffektiv. (Thorell & Norberg, 2005b, s. 5) 

 

Skatteverket menar att utredningen har underskattat den effekt som revisionen idag har, det 

vill säga motverkandet av fel och fusk i inkomst- och skattedeklarationerna. Om 

revisionsplikten avskaffas kommer det att leda till en ökning av både medvetna och 

omedvetna fel i räkenskaperna. Vidare leder det till att ökade fel kommer uppstå även i 

deklarationerna. Om revisionsplikten ska avskaffas anser Skatteverket att detta måste 

kompenseras med åtgärder för att motverka att skattefelen ökar. (Skatteverket, 2008)  
 

3.1.5 Åsikter om avskaffandet av revisionsplikten 
  

Anneli Norkvist (2008) diskuterar i en artikel i Balans att kraven för att få kalla sig 

auktoriserad redovisningskonsult från FAR SRS borde höjas för att 

redovisningskonsumenterna ska kunna lita på att konsulterna kan det de utger sig för att 

kunna. Hon menar att det redan finns vissa tjänster som en redovisningskonsult kan 

genomföra lika väl som en revisor. För att kunna uppnå en ”säkring” av 

redovisningskonsulterna måste utbildningssteg uppföras som liknar revisorns men som har 
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anpassats efter redovisningskonsultens arbete. Vidare säger Norkvist (2008) att de nya 

redovisningsstandarderna tillsammans med de nya auktorisationerna kan göra att det 

uppkommer en kvalitetsstämpel för redovisningskonsulten som blir likvärdig revisorns. 

(Norkvist, 2008) 

 

Steve Ribbestam före detta VD för Ernst & Young, skriver samtidigt att vid en förändring av 

detta slag är det viktigt att tydliggöra gränserna mellan revisorer och redovisningskonsulter. 

Revisorerna kommer att börja arbeta mer som redovisningskonsulter och då finns det risk för 

att revisorerna både utför arbetet och kontrollerar det. Han betonar därför att det är viktigt att 

revisorerna kan arbeta som redovisningskonsulter men inte på sina revisionsuppdrag för att 

kunna bibehålla sitt oberoende. (Ribbenstam, 2009) 

 

Dan Brännström, generalsekreterare i FAR SRS anser att utredningen inte har tagit hänsyn till 

marknadens villkor i tillräcklig utsträckning. Han menar bestämt att avskaffandet måste ske 

successivt och att det inte ska hända över en dag. Om detta händer kan det medföra risk för 

bekymmer, krångel och kostnader istället för en förenkling av revisionen. Om en stegvis 

förändrig sker så har redovisnings- och revisionsbranschen en chans att anpassa 

organisationen samt sina tjänster till den nya situationen efter avskaffandet. Han nämner även 

att förändringen generellt ska ske målmedvetet och snabbt och att det i detta sammanhang 

berör många aktörer. Brännström menar att det är bättre att leda en förändring på ett 

strukturerat sätt istället för att ta hand om ett kaos. (Brännström, 2008) 

 

3.1.6 Hur ser det ut i andra länder? 
 

De nordiska länderna har visat sig vara motsträviga inför förslaget om avskaffandet av 

revisionsplikten i mindre aktiebolag då regeringarna anser att revision är nödvändigt oavsett 

storlek. Thorell och Norberg menar att anledningen till den delade attityden inom Norden kan 

vara likheten i ländernas bolagsrätt. (Thorell & Norberg, 2005b, s. 12) Detta har dock ändrat 

sig då både Finland och Danmark har avskaffat revisionsplikten. I Finland beslutades den 31 

januari 2007 om en ny revisionslag. Lagen innebar att de mindre aktiebolagen skulle få 

avskaffad revisionsplikt. (Slopad revisionsplikt för finska småföretag, 2007) 

 

I Danmark, efter att lag L50 blivit godkänd år 2006, är småföretag inte skyldiga att utföra 

revision. För att bolagen ska räknas som mindre måste de understiga två av tre angivna 

gränsvärden. Caroline Aggestam Pontoppidan filosofisk doktorand (2007) och verksam vid 

Handelshögskolan i Köpenhamn skriver att bakgrunden till avskaffandet kom som en önskan 

om att minska de administrativa kostnaderna för de mindre danska företagen så att de skulle 

bli mer konkurrenskraftiga inom EU. Målet var att minska de administrativa kostnaderna med 

25 % fram till år 2010. Även inbesparningen av pengar har varit ett argument för avskaffandet 

av revisionsplikten. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kom år 2005 med en rapport som visade 

att de mindre företagen kunde spara totalt 677 miljoner danska kronor, beräknat på att 75 000 

bolag skulle välja bort revision. I efterhand har detta fått kritik då det har framgått att 

regeringen, i ett av dokumenten som ligger till grund för lagförslaget att avskaffa 
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revisionsplikten, endast har räknat med en besparing på cirka 290 miljoner danska kronor. 

Detta är beräknat på att endast 45 000 av bolagen är självständiga och kan konkret sett välja 

bort revision. Att debattörer sedan har använt sig av de 677 miljonerna i debatter om 

inbesparningar vid ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten har fått kritik. (Aggestam 

Pontoppidan, 2007) 

 

Ett år efter avskaffandet av revisionsplikten för små bolag i Danmark hade inte någon konkret 

effekt av avskaffandet konstaterats. Många av de företag som inte var skyldiga att utföra 

revision hade valt att frivilligt fortsätta med det. I en undersökning gjord i december 2006 i 

Danmark av Gyldenvang & Juhl visades det att endast 2 % av de 120 tillfrågade företagen 

hade valt att utnyttja lagen om avskaffad revisionsplikt medan 7 % övervägde möjligheten. 5 

% kunde inte ta ställning i frågan då de inte hade tillräckligt med kunskap för att fatta ett 

beslut och hela 86 % rapporterade att de inte hade valt att utnyttja lagändringen. Detta 

förväntas att ändras i och med att fler företag väntas välja bort revisionen. Påståendet baseras 

på studier som är gjorda i England av Jill Collis. (Aggestam Pontoppidan, 2007) Andra 

undersökningar som har gjorts visar att den främsta anledningen till att de danska 

småföretagen väljer att frivilligt fortsätta med revision är att de kostnader som sparas in inte är 

tillräckliga för att vara relevanta. Undersökningarna har också visat att företagens vilja att 

upprätthålla förtroendet mellan dem och deras intressenter har spelat roll vid val av revision 

eller inte. (Skough, 2007) 

 

 

 
Figur 2. Diagram över hur 120 företag i Danmark i december 2006 förhölls sig till lagändringen. 
Eget diagram. 
 

Uteblivandet av direkta effekter kan förklaras utifrån flera faktorer. En orsak anses bland 

annat vara att bolagen inte har mottagit eller försett sig med tillräcklig information om den 

nya lagen. Detta skapar osäkerhet när bolagen ska ta ställning till om de ska välja bort 

revision eller inte. Att alla bolag inte ser det som en möjlighet till besparning är också en 

bidragande faktor. I undersökningen som är gjord av Gyldenvang & Juhl var det endast 11 % 
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av 120 tillfrågade företag som ansåg att de kunde göra direkta inbesparningar genom 

lagändringen. (Aggestam Pontoppidan, 2007) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen menar att inga 

påtagliga effekter kommer att kunna ses förrän 2008 – 2009. År 2009 ska perioden med 

avskaffad revisionsplikt för mindre bolag utredas och eftersom den danska regeringen har satt 

som mål att minska bolagens administrativa kostnader med 25 % kan det tänkas att fler 

företag kommer att få göra undantag gällande revisionsplikten. (Halling, 2007)  

 

Om användningen av review kan komma att öka har diskuterats i och med avskaffandet av 

den danska revisionsplikten. Review som är en mindre noggrann form av revision ger en viss 

kontroll men risken för fel är större än vid en revision. Detta beror på att vid review är det inte 

lika höga krav på informationsinsamling och värdering av denna som det är vid revision. En 

undersökning som har gjorts visade att av 30 tillfrågade revisorer (där 75 % var 

statsauktoriserade revisorer och 25 % registrerade revisorer) trodde 58 % att review kunde bli 

ett alternativ till revision för mindre bolag. 6 % kunde inte ta ställning och 36 % trodde inte 

att review skulle bli ett alternativ till revision vid ett avskaffande av revisionsplikten. 

(Aggestam Pontoppidan, 2007) Ett annat alternativ till revisionen har visat sig vara en 

anpassad rådgivning som många danska bolag valde att använda sig utav efter lagändringen 

(Grant Thornton, 2008). 

 

England gick 1993 från att ha haft full revisionsplikt till att helt avskaffa den. Till en början 

fanns ett krav på en översiktlig revisorsgranskning, men detta avskaffades då den inte länge 

ansågs vara nödvändig. (Thorell & Norberg, 2005b, s. 6) En av huvudanledningarna för att 

avskaffa revisionsplikten var att företagen skulle uppnå en högre kostnadseffektivitet. Dock 

visade en engelsk studie som gjordes av Jill Collins (2003) att den reducerade kostnaden var 

svår att fastställa. En anledning till detta kan vara att besparingarna inte blir lika stora 

eftersom andra kostnader uppkommer. De mindre aktiebolag som inte väljer bort revisionen 

motiverar detta med att kostnaden för revision kan vara värd att utstå eftersom den medför 

minskade kostnader på andra ställen så som lägre lånekostnader. (Collis, 2003, ss. 28-29) 

Effekter som har påvisats i England till följd av den avskaffade revisionsplikten är att 55 % av 

revisorerna tappade revisionsarbete. Detta medförde att en anpassning till den förändrade 

marknadssituationen blev tvungen att ske. Revisorerna började då att utföra icke-

revisionsarbete för de kunder som utnyttjade den avskaffade revisionsplikten. Intäkterna från 

denna anpassning kunde i överlag täcka den minskade revisionsintäkten som lagändringen 

medförde. (Thorell & Norberg, 2005b, s. 29)  

 

Andra stora länder som Tyskland och Frankrike har aldrig haft full revisionsplikt. Tyskland 

har istället haft kvalificerade redovisnings- och skattekonsulter som företagen har kunnat 

vända sig till för att få hjälp med bokföringen, årsredovisningen samt skattedeklarationerna. 

Detta tillvägagångssätt påminner om Sveriges auktorisering av redovisningskonsulter. 

(Thorell & Norberg, 2005b, s. 12) 
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3.2 Redovisningskonsulter 
 

3.2.1 Vad gör en redovisningskonsult? 
 

Det finns stora skillnader i vad en revisor och en redovisningskonsult jobbar med. En 

redovisningskonsult arbetar i regel med redovisningstjänster och rådgivning inom områdena 

skatter, ekonomi och administration. (SRF, 2004) Revisorerna i sin tur arbetar med att 

granska en verksamhets förvaltning och redovisning och att med hjälp av dessa rapporter 

analysera om verksamhetens ekonomi är god. (Redaktionen för yrkesinformation, AMS, 

2009) Redovisningskonsulterna, som även kan kallas redovisningsekonomer, kan också delta 

i budgetarbetet där de ofta gör bedömningar om hur stora intäkterna och utgifterna blir för en 

viss period. (Redaktionen för yrkesinformation, AMS, 2009) 

 

Utbildningen för en redovisningsekonom utgörs vanligen av en treårig gymnasieutbildning 

med ekonomisk inriktning samt någon form av påbyggnad. För att kunna utföra mer 

kvalificerade redovisningsuppgifter krävs det ofta högskoleutbildning, även där med 

ekonomisk inriktning. Efter det finns möjlighet att kalla sig redovisningskonsult. 

(Redaktionen för yrkesinformation, AMS, 2009) 

 

 3.2.2 Auktorisering av redovisningskonsulter 
 

För att säkra en kvalitetskontroll inom redovisningen startade SRF år 2006 en auktorisering av 

redovisningskonsulter. En redovisningskonsult som har godkänts av SRF innehar en 

kompetensgaranti som bör innebära att kunden ska känna trygghet i redovisningskonsultens 

kompetens. SRF har idag omkring 4 500 aktiva medlemmar över hela landet. (SRF, 2009) 

 

Krav för att bli auktoriserad redovisningskonsult enligt SRF är ett aktivt medlemskap inom 

förbundet. Inträdeskraven för att bli medlem är bland annat att personen är yrkesverksam som 

redovisningskonsult och har minst tre års praktisk erfarenhet av redovisning, 

företagsekonomisk rådgivning och liknande verksamhet. För att bli medlem ska även goda 

kunskaper och kännedom gällande beskattnings- och redovisningsregler finnas. Även SRF: s 

högre redovisningskurs ska ha genomgåtts. Om inte krävs det motsvarande tre terminers 

eftergymnasiala studier som är relevanta för ämnet eller att en redovisningskonsultexamen i 

SRF: s regi har avlagts. (SRF, 2004) 

 

Även FAR SRS som sedan tidigare har organiserat auktoriserade revisorer har år 2007 infört 

en auktorisering för redovisningskonsulter. Auktorisationen var ett steg i utvecklingen att ge 

redovisningskonsulterna en starkare ställning på marknaden samt att ge 

redovisningskonsumenterna en kvalitetstryggning av redovisningstjänsterna. FAR SRS ville 

också skapa en stark branschorganisation där både revisorer och redovisningskonsulter kunde 

vara medlemmar. (FAR SRS, 2007) 
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För att bli auktoriserad redovisningskonsult genom FAR SRS krävs ett medlemskap hos FAR 

SRS. Ansökande medlemmar måste ha en akademisk examen med företagsekonomisk 

inriktning om minst 120/180 poäng. Det krävs även fem års praktik inom 

redovisningsområdet där tre år ska vara arbete som redovisningskonsult mot kund. Arbetet 

ska ha utförts på en revisions- eller redovisningsbyrå. För medlemskap krävs också två 

referenser från ordinarie medlemmar i FAR SRS. (FAR SRS, 2007) 

 

Auktoriserad redovisningskonsult blir en konsult som har ett medlemskap i FAR SRS och 

som har genomgått en auktorisationsdag. I anslutning till auktorisationsdagen ges information 

om FAR SRS: s etiska regler och Standard för redovisningskonsulter, Reko. Reko är ett 

ramverk som är utvecklat av FAR SRS och som definierar och beskriver ett 

redovisningsuppdrags beståndsdelar och mål. Ramverket kom till på grund av det ökade 

ansvaret som antas komma som följd av den förändrade revisionsplikten och den ökade 

redovisningsmarknaden. Som auktoriserad redovisningskonsult genom FAR SRS åtar sig 

konsulterna att arbeta med Reko som deras ramverk men även konsulter som inte är anslutna 

till FAR SRS uppmuntras att göra detta. (FAR SRS, 2007) 

 

I dagens läge finns två olika sorters auktorisationer som ges ut av FAR SRS och SRF, detta 

kan skapa en förvirring hos redovisningens intressenter. Under 2008 har båda 

yrkesorganisationerna ingått ett samarbete för att tydliggöra redovisningskonsultens uppgift, 

roll och ansvar. Anledningen till detta är den kommande förändringen som ett eventuellt 

avskaffade av revisionsplikten kan medföra. SRF och FAR SRS anser att följande områden är 

särskilt viktiga att utveckla: (SRF, 2008) 

 

• Krav för auktorisation som redovisningskonsult 

• Regler för vidareutbildning 

• Normgivning för redovisningstjänster 

• Regler för kvalitetskontroll 

• Redovisningskonsultens ansvar 

 

3.3 God redovisningssed 
 

I årsredovisningslagen (ÅRL) ingår det tre huvudprinciper; god redovisningssed, rättvisande 

bild och överskådlighet som kompletterar varandra. De tre nedanstående begreppen som tas 

upp bidrar till att redovisningen blir trovärdig. Trovärdigheten i redovisningen är en väsentlig 

del av uppsatsen på grund av att uppsatsen syftar till att undersöka hur 

redovisningskonsulterna kommer att bibehålla trovärdigheten i redovisningen när en revisor 

inte har granskat den. 
 

God redovisningssed  
 
Definitionen av god redovisningssed är en blandning av redovisningsregler i lag, 

kompletterande normgivning och rättsfall. Enligt svensk lag ska årsredovisningen upprättas 
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enligt god redovisningssed, en så kallad rättslig standard. Denna lag har vuxit sig starkare 

under de senare åren och är idag den ledande källan till god redovisningssed. (Thorell, 2003, 

s. 20) God redovisningssed definieras i bokföringslagen men det finns inte direkta regler om 
hur bokföringen ska upprättas. För detta behövs regler och principer som kompletterar lagen. 

Bokföringsnämnden, BFN har till uppgift att utveckla god redovisningssed medan 

Redovisningsrådet, RR fram till år 2004 tog fram uttalanden och rekommendationer. (FAR 
SRS, 2008, s. 960)  

 

Rättvisande bild 
 
Rättvisande bild är en av tre huvudprinciper som ingår i ÅRL. Rättvisande bild innebär att 

balansräkningen, resultaträkningen och noterna ska innehålla en riktig bild av företagets 

ekonomiska situation. (FAR SRS, 2008, s. 377) I EG: s direktiv finns krav på att 

årsredovisningen bland annat ska ge en rättvisande bild av företagets resultat och ställning och 

vara utformad efter EG: s rättsliga standard. (Thorell, 2003, s. 20)  

 
Överskådlighet 
 
Med överskådlighet menas att årsredovisningen ska vara upplagd så att även en lekman ska 

kunna förstå de olika delar som den består av. Dessa delar ska kunna läsas tillsammans på ett 

tydligt sätt. (FAR SRS, 2008, s. 377) 
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4 TEORETISK REFERENSRAM 

 

I den teoretiska referensramen presenteras Agentteorin där sambandet mellan agent och 

principal redogörs för. Vidare presenteras även Intressentmodellen där relationen mellan 

revisionsplikten och dess intressenter förklaras. Dessa två teorier kopplas sedan till 

uppsatsens undersökning. 

 

 

4.1 Agentteorin 
 

Artsberg förklarar att Agentteorins antagande utgår från antagandena som finns inom den 

traditionella ekonomiska teorin, vilka är att aktörerna är rationella och nyttomaximerande. 

Teorin sätter fokus på två olika aktörer inom redovisningsområdet. Dessa aktörer utgörs av en 

principal som anlitar en annan part för att utföra ett uppdrag å deras vägnar.  Denna 

uppdragstagare blir vad som kallas för en agent. (Artsberg, 2005, s. 84) 

 

Principalen i fallet där revisionsplikten kontrollerar är aktieägaren till det mindre aktiebolaget 

som inte kan kontrollera företagsledningen som denne har anlitat för att sköta företaget. Den 

anlitade företagsledningen kan anses vara agenten. (Collis, 2003, s. 14) Relationen mellan 

parterna kan bli konfliktartad då båda försöker maximera sina egna intressen och mål som inte 

överensstämmer med varandras. Olika redovisningsprinciper väljs beroende på deras 

egenskap att visa det ”bästa” ekonomiska utfallet som är möjligt, till exempel om ersättningen 

till agenten är baserad på någon sorts bonussystem. (Artsberg, 2005, s. 84) 

 

Teorin har sin utgångspunkt i att principalen försöker minimera agentens handlingsutrymme 

med ett syfte om att kunna utöva en hårdare kontroll på denne (Falkman, 2000, s. 151). För att 

principalen ska kunna kontrollera att räkenskapernas innehåll är riktigt måste denne anlita en 

utomstående part som granskar redovisningen vilket blir revisorn. Denna kontrollmetod 

medför en extra kostnad för uppdragsgivaren. (Artsberg, 2005, s. 84) Granskningen från en 

utomstående part minskar riskerna för en förvrängd redovisning. Även om granskningen av 

redovisningen inte endast är ämnad för att förebygga att agenten inte till fullo maximerar 

principalens mål, bidrar den ändå till att agenten agerar efter principalens bästa. (Collis, 2007, 

s. 8) Så länge kostnaden för revisionen är lägre än den ekonomiska nytta som den medför, 

kommer principalen att fortsätta att använda sig utav den tjänsten (Artsberg, 2005, s. 84). 
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Figur 3. Agentteorin – Förhållande

 

Uppsatsens anknytning till 

principalens kontroll av agenten försvåras på grund av att små aktiebolag kan välja om de vill 

revidera redovisningen eller inte. På så vi

redovisningskonsulterna kan göra för att fylla revisionspliktens

 

I de flesta småföretag är ofta principalen och agenten samma individ och revisionsp

då anses vara onödig, dock 

aktiebolagen där agenten och principal

rollförhållandena i denna modell. Principalen utgörs då av en

som i detta fall blir en agent, i uppdrag att sköta skatter och diverse avgifter

& Rollins, 1994) 

 

4.2 Intressentmodell 
 

Intressentmodellen visar samband

externt. Originaldefinitionen av 

påverkas av det mål som företaget vill uppnå.

 

När Intressentmodellen utvecklades i Sverige för första gången var den menad att användas 

som en strategisk modell. Med denna modell kunde identifiering av intressenterna som hade 

ett inflytande på affärsutvecklingen göras och företagen kunde äve

intressenterna skulle hanteras på bästa sätt. Ur det strategiska syftet är det den starkaste 

intressenten som hamnar i fokus.
 

Det finns två grundläggande synsätt på revisionens intress

revisorsgranskning. Det ena synsättet är att revisorn ska ta vara på intressenternas behov 

revisorn enligt lag måste följa. Det andra synsättet innebär en fokusering på ägarintresset. Det 

Principal
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llandet mellan principal, revisionsplikt och agent. Egen modell.

Uppsatsens anknytning till Agentteorin är att när revisionsplikten avskaffas

av agenten försvåras på grund av att små aktiebolag kan välja om de vill 

ovisningen eller inte. På så vis kan detta anknytas till vilka anpassningar 

n göra för att fylla revisionspliktens plats.  

I de flesta småföretag är ofta principalen och agenten samma individ och revisionsp

dock kan det vara intressant att veta hur det blir i de mindre 

aktiebolagen där agenten och principalen inte utgörs av samma individ. 

rollförhållandena i denna modell. Principalen utgörs då av en myndighet som ger ett företag, 

i uppdrag att sköta skatter och diverse avgifter

sambandet mellan ett företag och dess intressenter både intern och 

externt. Originaldefinitionen av intressenter är de som blir påverkade av eller de som kan 

mål som företaget vill uppnå. (Jones M, Felps, & Bigley A, 2007)

ntressentmodellen utvecklades i Sverige för första gången var den menad att användas 

som en strategisk modell. Med denna modell kunde identifiering av intressenterna som hade 

ett inflytande på affärsutvecklingen göras och företagen kunde även fundera på hur 

skulle hanteras på bästa sätt. Ur det strategiska syftet är det den starkaste 

intressenten som hamnar i fokus. (Samuelson, 2004, s. 190)  

Det finns två grundläggande synsätt på revisionens intressenter som är i behov av en 

granskning. Det ena synsättet är att revisorn ska ta vara på intressenternas behov 

måste följa. Det andra synsättet innebär en fokusering på ägarintresset. Det 

Revisionsplikt

AgentPrincipal

Intressekonflikt
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Egen modell.  

avskaffas kommer 

av agenten försvåras på grund av att små aktiebolag kan välja om de vill 

s kan detta anknytas till vilka anpassningar 

I de flesta småföretag är ofta principalen och agenten samma individ och revisionsplikten kan 

vara intressant att veta hur det blir i de mindre 

 I detta fall ändras 

myndighet som ger ett företag, 

i uppdrag att sköta skatter och diverse avgifter. (Lamm - Tennant 

mellan ett företag och dess intressenter både intern och 

är de som blir påverkade av eller de som kan 

, 2007)  

ntressentmodellen utvecklades i Sverige för första gången var den menad att användas 

som en strategisk modell. Med denna modell kunde identifiering av intressenterna som hade 

n fundera på hur 

skulle hanteras på bästa sätt. Ur det strategiska syftet är det den starkaste 

enter som är i behov av en 

granskning. Det ena synsättet är att revisorn ska ta vara på intressenternas behov som 

måste följa. Det andra synsättet innebär en fokusering på ägarintresset. Det 

Intressekonflikt 
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Revisorer

finns en möjlighet att identifiera revisionens intressenter genom att bestämma dem negativt 

och sedan identifiera de subjekt som inte är intressenter

 

Externredovisningen är företagets offentliga redovisning som riktar sig till dess intressenter. 

Utan intressenter skulle årsredovisningen vara onödig eftersom ingen 

den. Vilka som är företagets intressenter beror på företagets storle

riktigt små företag där ägare och ledningen är samma person är det oftast 

kreditgivare som ställer krav på informationen

intressenter i form av leverantörer och anstä

främsta intressenten av årsredovisningen

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
Figur 4. Intressentmodell – Förhållande
 

Revisionspliktens intressenter i uppsatsens modell består av k

samhället och revisorer. Kreditgivarna

gör bedömningar om företagets förmåga att kunna betala sina amor

Samma information behövs för att de ska kunna pröva eventuell kredit. Leverantörernas 

intresse för den ekonomiska informationen grundas 

förmåga att betala sina skulder till dem och att 

 

Samhället är en annan intressent som 

för all reglering angående beskattnin

ligger intresset i fördelningen av tillgängliga resurser hos samhället. 

Skatteverket som är en del av samhället har i sin tur ett stort intresse av att räkenskaperna är i 

god ordning. Detta krävs eftersom de

& Norberg, 2005b, s. 40) En annan intressent är revisorn som är den som utövar revidering av 

redovisningen och på så sätt revisionsplikten. 
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Revisionsplikt

Leverantörer

Kredit-
givare

Samhället

att identifiera revisionens intressenter genom att bestämma dem negativt 

och sedan identifiera de subjekt som inte är intressenter. (Diamant, 2004, ss. 101

Externredovisningen är företagets offentliga redovisning som riktar sig till dess intressenter. 

Utan intressenter skulle årsredovisningen vara onödig eftersom ingen skulle vara

Vilka som är företagets intressenter beror på företagets storlek och branschinriktning.

iktigt små företag där ägare och ledningen är samma person är det oftast 

givare som ställer krav på informationens innehåll. Ett sådant bolag kan 

leverantörer och anställda. I de större företagen är det ägarna som är den 

främsta intressenten av årsredovisningen. (Thorell, 2003, ss. 15-16) 

Förhållandet mellan revisionsplikten och dess intressenter

Revisionspliktens intressenter i uppsatsens modell består av kreditgivare, leverantörer, 

samhället och revisorer. Kreditgivarna är intresserade av den ekonomiska informationen då de 

gör bedömningar om företagets förmåga att kunna betala sina amorteringar och räntor. 

Samma information behövs för att de ska kunna pröva eventuell kredit. Leverantörernas 

intresse för den ekonomiska informationen grundas i stället på att de vill se om företaget har 

förmåga att betala sina skulder till dem och att det kan ske i tid. (Thorell, 2003, ss. 17

är en annan intressent som har intresse i företaget på mikronivå eftersom det gäller 

för all reglering angående beskattning och statistik. På makronivå är det annorlunda, där 

gen av tillgängliga resurser hos samhället. (Thorell, 2003, ss. 17

Skatteverket som är en del av samhället har i sin tur ett stort intresse av att räkenskaperna är i 

rdning. Detta krävs eftersom de används som ett särskilt underlag för taxering. 

En annan intressent är revisorn som är den som utövar revidering av 

redovisningen och på så sätt revisionsplikten.  
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att identifiera revisionens intressenter genom att bestämma dem negativt 

(Diamant, 2004, ss. 101-102) 

Externredovisningen är företagets offentliga redovisning som riktar sig till dess intressenter. 

skulle vara i behov av 

k och branschinriktning. I 

iktigt små företag där ägare och ledningen är samma person är det oftast Skatteverket och 

Ett sådant bolag kan även ha andra 

företagen är det ägarna som är den 

mellan revisionsplikten och dess intressenter. Egen modell.  

editgivare, leverantörer, 

är intresserade av den ekonomiska informationen då de 

teringar och räntor. 

Samma information behövs för att de ska kunna pröva eventuell kredit. Leverantörernas 

att de vill se om företaget har 

(Thorell, 2003, ss. 17-18)  

har intresse i företaget på mikronivå eftersom det gäller 

g och statistik. På makronivå är det annorlunda, där 

(Thorell, 2003, ss. 17-18) 

Skatteverket som är en del av samhället har i sin tur ett stort intresse av att räkenskaperna är i 

används som ett särskilt underlag för taxering. (Thorell 

En annan intressent är revisorn som är den som utövar revidering av 
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Intressentmodellen baseras på en organisationsteoretisk modell om en organisations 

intressenter. Dock har modellen valts att användas med en viss anpassning till uppsatsens 

vinkling. Modellen är modifierad så att den har revisionsplikten i centrum och dess 

intressenter runt om. Intressentmodellen i uppsatsen speglar revisionsplikten ur ett företags 

perspektiv där det bland annat finns en årsredovisning som intressenten tar del av vid till 

exempel kreditgivning. När revisionsplikten avskaffas kommer det att behövas någon form av 

kvalitetssäkring av redovisningen för att tillgodose intressenternas intressen och det är där en 

eventuell koppling mellan redovisningskonsulterna och modellen kan göras.  
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5 EMPIRI 
 

I detta kapitel redogörs för det insamlade empiriska material som har genererats genom 

intervjuer med redovisningskonsulter, revisorer samt båda yrkesorganisationerna. För att ge 

en sådan korrekt och trovärdig bild som möjligt av det insamlade datamaterialet har en 

sammanställning av varje intervju gjorts. Här redovisas också med vilka det har utförts 

mailintervjuer, telefonintervjuer och personliga intervjuer. En av de respondenter som har 

intervjuats har valt att vara anonym vilket har respekterats.   

 

 

Här nedan följer sammanställningar av respondenternas svar. Dessa sammanställningar har 

gjorts i enighet med problemformuleringarna för att undvika att överflödig och irrelevant 

information återges i empirin. I stora drag är de delar som återges i sammanställningarna en 

kort presentation av respondenterna, hur respondenterna uppfattar de effekter som kan komma 

med ett avskaffade revisionsplikten och vad som ger trovärdighet i redovisningen idag. 

Frågorna som har ställts finns i bilaga I – III. När frågorna utformades gjordes detta med ett 

antagande att revisionsplikten kommer att avskaffas. Då samtliga respondenter valde att ställa 

upp och svara på frågorna samt att ingen har uttalat att de inte tror att revisionsplikten 

kommer att avskaffas dras slutsatsen att även de anser att revisionsplikten kommer att 

avskaffas.  

 

5.1 FAR SRS, Bengt Skough, godkänd revisor och auktoriserad 
redovisningskonsult  
 

Bengt Skough1 representerar FAR SRS och är aktiv inom sektionen Små företag. Han har 

varit verksam som revisor sedan 80-talet. Skough har även varit ansvarig för kvalitets- och 

riskfrågor inom Ernst & Youngs affärsområde för redovisningstjänster. Han betonar att den 

satsning som gjorts de senaste åren på redovisningskonsulter inom FAR SRS inte har sin 

grund i förslaget om att avskaffa revisionsplikten. Skough menar att det inte enbart beror på 

detta utan att det dessutom är den ökade efterfrågan som uppkommit på redovisningstjänster 

sedan slutet på 90-talet.  

 

Skough säger att effekterna av det eventuella avskaffandet av revisionsplikten kommer att 

medföra ett större fokus på redovisningskonsulternas ansvar och effektivitet. Han anser att det 

kan komma att ses en utveckling åt det mer rådgivande hållet för redovisningskonsulterna i 

det fall företagen väljer att inte anlita en revisor. Eftersom redovisningskonsulterna redan till 

stor del sköter företagens upprättande av årsredovisningar och årsbokslut anser han att ingen 

större påverkan på detta område kommer att ske till följd av förslaget om avskaffad 

revisionsplikt.  

 

                                                           
1 Telefonintervju med Bengt Skough, FAR SRS representant, 09-04-22 
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Till följd av den ökande efterfrågan på redovisningstjänster, samt det ökade fokus på 

redovisningstjänster som följer av förslaget om avskaffad revisionsplikt, har satsningar gjorts 

inom FAR SRS i syfte att öka kvaliteten på redovisningstjänsterna. Standard för 

redovisningskonsulter, Reko har utvecklats samtidigt som det arbetas med att ta fram 

rekommendationer, uttalanden och riktlinjer till redovisningskonsulterna samt att anpassa 

utbildningarna till de eventuella effekter som lagändringen kan medföra. Detta arbete sker i 

syfte att bidra till en ”kvalitetssäkring” menar Skough. Dock anser han att intressenterna i 

många fall kommer att vilja ha någon form av uttalande från en opartisk person, detta kan 

enligt honom aldrig en redovisningskonsult vara då denne inte rapporterar till en tredje person 

utan till sin uppdragsgivare. Han tror inte att det kommer att vara samma trovärdighet i 

redovisningen utan revision med tanke på intressenternas krav på en oberoende granskning. 

Banker och andra kreditgivare är en grupp som i framtiden förväntas ha ett större behov av 

insikt i företagens redovisning än andra externa intressenter. Skough bedömer att det kommer 

att finnas fall där kreditgivaren har ett stort förtroende för redovisningskonsulten och därav 

inte ser något behov av uttalanden från någon oberoende person.  

 

Skough tror att revisionsbyråerna kommer att öka volymen av så kallade kombiuppdrag där 

både redovisnings- och revisionstjänster erbjuds av dem. Detta innebär att det kommer att bli 

en ökad konkurrens då redovisningskonsulterna som arbetar på redovisningsbyråer kommer 

att utmanas inom sin traditionella yrkesutgivning. Detta kommer att bli möjligt till följd av 

förslaget om att ändra jävsreglerna i aktiebolagslagen och revisionslagen. Han påpekar att 

revisionsbranschens alternativ till revisionsberättelsen kommer att öka i antal vilket kan 

innebära en konkurrens mellan revisorerna och redovisningskonsulterna. Dessa alternativa 

rapporteringar kan till exempel bestå av en revision av enstaka balansposter eller ett uttalande 

enligt en review standard. 

 

Skough menar att revisorsyrkets anpassningar kan komma att innebära en ökad konkurrens 

för redovisningsbranschen. Det leder till att kraven på redovisningskonsulterna höjs samt att 

en högre effektivitet kan förväntas bland redovisningskonsulterna då de måste möta 

konkurrensen från revisionsbranschen. Redovisningskonsultens risktänkande och 

dokumentation kommer också att sättas i fokus, han anser att de har hamnat i ett underläge då 

revisorerna redan är vana att tänka i risk. Föreningen kommer att utföra interna 

kvalitetskontroller av de redovisningskonsulter som är medlemmar i syfte att säkerställa att de 

uppfyller kraven.  

 

5.2 SRF, Fredrik Dahlberg, auktoriserad redovisningskonsult 
 

Fredrik Dahlberg2 har varit verksam inom branschen sedan 1981 då han började arbeta på en 

redovisningsbyrå. Därefter har han arbetat på Skattemyndigheten och sedan drivit en egen 

redovisningsbyrå i 20 år. Inom SRF har Dahlberg varit vice ordförande i cirka tre år och är 

auktoriserad redovisningskonsult.  

 
                                                           
2 Telefonintervju med Fredrik Dahlberg, vice ordförande SRF och representant för SRF, 09-04-21 
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Dahlberg tror att de som kommer att få det tuffare vid revisionspliktens avskaffande är dels de 

revisorer som enbart granskar utan att tillföra en konsultinsats, men även 

redovisningskonsulter och redovisningsassistenter som inte har den slutliga kundkontakten 

och som gör bokslut och årsredovisning. Det är alltså de yrkesutövare, oavsett om de är 

revisorer eller redovisningskonsulter, som har kundkontakten som kommer att klara 

omställningen bättre. Genom att stärka medlemmarna, de auktoriserade 

redovisningskonsulterna, i att ta hand om de mer kvalificerade uppgifterna, så som 

årsredovisning, bokslut och affärskontakten med kunden, så kommer de att stå sig mycket bra 

i konkurrensen med revisorerna menar Dahlberg.   

 

Dahlberg tror att nya arbetsrutiner kommer att utformas om avskaffandet sker. SRF arbetar 

tillsammans med FAR SRS med att ta fram en svensk standard för redovisningskonsulterna 

som ligger till grund och ställer krav på hur den auktoriserade redovisningskonsulten ska 

arbeta. Kraven är, förutom att följa lagar och normer, att som affärsrådgivare ta tillvara och se 

till att kunden får det stöd som de efterfrågar, att vara proaktiva i sin yrkesutövning. Det totala 

antalet timmar för branschen kommer att reduceras genom revisionspliktens avskaffande. 

Samtidigt tyder undersökningar på att redovisningsbranschen har varit dålig på att hjälpa 

kunderna med sina affärer. Är de duktiga kommer antalet timmar för branschen att bibehållas. 

Den bästa vägen för redovisningskonsulten är att inta en mer aktiv roll som affärsrådgivare 

tror Dahlberg.  

 

Det som ger trovärdighet i redovisningen ligger inte i revisionen utan i vem som har upprättat 

den säger Dahlberg och så länge redovisningskonsulten gör ett bra jobb och är auktoriserad så 

kommer redovisningen att vara trovärdig. Den auktoriserade redovisningskonsulten kan 

skriva en bokslutsberättelse till kunden som kunden kan använda till sina intressenter som ett 

bevis där det garanteras att en svensk standard har följts vid upprättandet av bokslutet. Detta 

ger en trygghet för intressenterna enligt honom.    

 

Dahlberg berättar att det är många revisorer som har sökt auktorisation som 

redovisningskonsult och tror det är en av anpassningarna som kommer att ske från 

revisorernas sida. De revisorer som är duktiga konsulter kommer att anpassa sig efter detta 

och vara revisor i vissa företag och redovisningskonsult i andra. De redovisningskonsulter 

som har en god kundkontakt kommer inte att bli så påverkade av revisorernas anpassning men 

de som är enbart redovisningsassistenter kommer att känna av konkurrensen.  

 

5.3 Hans Tejnung, auktoriserad redovisningskonsult 
 

Hans Tejnung3 är auktoriserad redovisningskonsult och driver företaget Bokförar’n i 

Hallstahammar AB. Företaget är certifierat enligt ISO 9001:2000 och SRF. Han har drivit 

firman i 25 år och har sedan 1996 det som heltidarbete. Arbetsuppgifterna är upprättande av 

redovisning, bokslut, deklarationer och årsredovisningar. Företagets klienter är främst 

medelstora företag i Hallstahammar men också från Västerås och Stockholm.  
                                                           
3 Personlig intervju med Hans Tejnung, ägare av Bokförar’n i Hallstahammar AB, 09-04-20 
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Tejnung säger att en möjlig förändring för redovisningskonsulterna när avskaffandet 

genomförs är att de får svara på mer frågor och göra fler uttalande till banker och andra 

intressenter när det inte finns någon revisionsberättelse att luta sig emot. Han säger också att 

redovisningskonsulterna förhoppningsvis kan få mer betalt för sina tjänster när klienterna inte 

har revisorer att betala.  

 

För att hantera avskaffandet kommer de att tala om vad mer de kan göra för sina klienter, 

exempelvis att lämna uttalanden, råd och dylikt. De kommer även kanske hjälpa de som vill ta 

bort sin revisor och tala om vilka nya regler det är som gäller. De kommer också att 

eventuella behöva bli bättre på företagsrådgivning nu när företagen kanske inte har någon 

revisor att fråga, för att möta behovet. Redovisningskonsultens nya roll kommer förmodligen 

att luta mer åt det rådgivande hållet. Tejnung säger vidare att det möjligtvis kan bli aktuellt att 

använda sig av en bokslutsrapport som FAR SRS håller på att ta fram och som ska motsvara 

det som är revisionsberättelsen idag. Denna bokslutsrapport kommer att kunna skrivas under 

av en auktoriserad redovisningskonsult och lämnas tillsammans med årsredovisningen till 

företagets intressenter. Dock får de vänta och se hur det blir, det är ingenting som han själv 

har sett än utan bara hört talas om.  

 

När redovisningen lämnas till bankerna har Tejnung kontakt med dem och han anser att det 

ger god trovärdighet till redovisningen. Bankerna vet då att det är en auktoriserad 

redovisningskonsult som har gjort redovisningen. Han anser vidare att det idag inte behövs 

någon revisionsberättelse för att ge trovärdighet till redovisningen utan att det räcker med att 

redovisningen kommer från en redovisningskonsult. Han poängterar dock att det idag inte är 

möjligt med gällande lagregler.  

 

Även efter avskaffandet kommer de auktoriserade redovisningskonsulterna att ha samma 

trovärdighet i redovisningen. Redovisning som konsulter som inte är auktoriserade eller 

företagen själva gör kommer däremot få en annan trovärdighet jämfört med idag tror Tejnung.  

 

Vid fråga om arbetstillfällen tror Tejnung att det snarare kommer öka än minska men att 

ökningen kommer att bli knapp. De kommer att fortsätta att jobba med de klienter de har och 

ge mer rådgivning och information till dem istället för att jaga nya kunder. 

 

5.4 Bengt Bengtsson, auktoriserad redovisningskonsult 
 

Bengt Bengtsson4 har varit yrkesverksam inom redovisningsområdet sedan 1985, hans 

främsta arbetsuppgifter ligger inom företagsrådgivning och konsultarbete. Bengtsson är 

auktoriserad redovisningskonsult inom SRF och VD för redovisningsbyrån 4klövern som 

startades hösten 2007. Företaget har 9 stycken medarbetare och dess klienter återfinns i 

Mälardalen.  

 

                                                           
4  Personlig intervju med Bengt Bengtsson, VD för 4klövern AB, 09-04-07 
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Bengtsson tror att den eventuella lagändringen kan komma att medföra ett större ansvar för 

redovisningskonsulterna. Diskussioner med banker har förts om att eventuellt lämna en analys 

av årsredovisningen istället för att banken ska ha en egen stab som ska granska den. Detta är 

ett försök att utveckla en produkt som bankerna kan använda sig utav. 

Redovisningskonsulterna kan därmed komma att få en mer kontrollerande och granskande 

roll. 

 

På frågan om hur trovärdigheten i redovisningen kommer att vara efter ett eventuellt 

avskaffande av revisionsplikten svarar Bengtsson att en auktorisation från till exempel ett 

branschförbund som SRF ska anses som ett varumärke som marknaden kan lita på. Han 

menar att det är viktigt att redovisningskonsulterna vågar ta det ökade ansvaret som kommer 

att uppstå. Redovisningskonsulterna skulle exempelvis kunna skriva ett PM som är ekvivalent 

med en revisionsberättelse.  

 

Bengtsson tror att de revisorer som enbart sysslar med revision kan komma att drabbas allra 

värst då de helt plötsligt kan stå utan jobb när avskaffandet införs. Dessa företag kan komma 

att flytta fram sina positioner och ge större konkurrens för redovisningskonsulterna på 

redovisningsmarknaden. Bengtsson tror dock att effekten av en eventuell lagändring inte 

kommer vara så stor då han tror att merparten av de små aktiebolagen kommer att ha kvar 

revisionen.  

 

5.5 Lotta Mattsson, redovisningskonsult 
 

Lotta Mattsson5 arbetar som redovisnings- och arbetssättsansvarig på ICA 

Butikadministration som sysslar med bokföring och redovisningstjänster för ICA-butiker i 

Sverige. Tjänsten som redovisnings- och arbetssättsansvarig har hon haft i cirka ett år och 

sammanlagt har hon totalt tio års erfarenhet inom ICA. 

 

Enligt Mattsson har ICA inte börjat fundera än på hur ett eventuellt avskaffande av 

revisionsplikten kommer att påverka dem, men de är medvetna att många av deras kunder 

kommer att påverkas. Idag ligger kvalitetssäkring av redovisning redan högt på deras agenda 

men Mattsson menar att de kanske får göra några kompletteringar av arbetsmoment till de 

kunder där slutinstans med en revisor försvinner. Vid ett eventuellt avskaffande tror hon att 

det kommer ställas ytterligare krav på redovisningsbyråerna, krav som de då kommer att 

anpassa sig till. Detta betyder i sin tur nya arbetsrutiner men det är dock för tidigt att säga 

vilka dessa kan vara.  

 

Enligt Mattsson är trovärdigheten i redovisningen idag korrekta rapporter och bokslut men 

också till exempel att moms och skatter betalas i tid, leverantörer får betalt i tid, 

årsredovisningen lämnas in i tid och att kunden får hjälp att analysera sin rapport. Hon menar 

att det kommer att bli samma trovärdighet i redovisningen trots ett eventuellt avskaffande av 

revisionsplikten. ICA: s ambition är att alltid lämna relevanta och analyserade rapporter. 
                                                           
5  Mailintervju med Lotta Mattsson, ICA butiksadministrations representant, 09-04-14 
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Mattsson tror det kan bli en möjlig konkurrens mellan redovisningskonsulter och revisorer 

men så som hon ser det kommer inte Butiksadministrationen påverkas särskilt mycket då 

deras kunder är ICA-butiker. 

 

5.6 Frans Blom, auktoriserad redovisningskonsult 
 

Frans Blom6 är VD för Modern Ekonomi i Hallstahammar AB. Koncernen består av åtta 

företag som ligger spridda runt om i landet. Deras mål är att hjälpa kunder med redovisning 

och administration. Blom har arbetat i branschen sedan i slutet av 90-talet.  

 

Blom tror att avskaffandet av revisionsplikten kommer att gynna redovisningskonsulterna till 

det bättre då de får chans att sälja mer tjänster till företagare. Det kommer säkerligen att bli en 

ökad konkurrens eftersom revisorerna vill komma in i redovisningskonsulternas bransch. Då 

menar Blom att det gäller att stå sig stark och vara beredd den dagen revisionsplikten 

försvinner. Blom är övertygad om att arbetsbelastningen kommer att öka för 

redovisningskonsulternas del och eftersom revisorn inte längre kommer att behövas leder 

detta till att de bör bli bättre på den typen av arbete. Förmodligen kommer 

redovisningskonsulterna att behöva ytterligare utbildning för att klara av sådana saker som 

revisorerna tidigare gjorde.  

 

Trovärdigheten i redovisningen ligger idag i en bra redovisning och ett bra beslutsunderlag 

som det går att lita på till hundra procent, kvalitet rakt igenom kedjan är viktig. Om ett 

eventuellt avskaffande av revisionsplikten skulle ske menar Blom att trovärdigheten i 

redovisningen kommer att förbli densamma eftersom det är revisionen som ändrar på sig och 

inte redovisningen. Det är många som tycker att revisionsberättelsen är ett kvitto på att 

revisionen är riktig men Blom anser att det egentligen inte är det. Revisorns jobb är mycket 

bredare än att enbart titta på själva redovisningen. 

 

5.7 Lars Kjellström, auktoriserad revisor och auktoriserad redovisningskonsult 
 

Lars Kjellström7 började inom branschen 1975 och har arbetat på samma firma, KPMG 

(tidigare Bohlins) hela tiden. KPMG är verksamt i 144 länder över hela världen. I Sverige 

arbetar 1 500 medarbetare på 60 olika orter runtom i landet. KPMG erbjuder tjänster inom 

bland annat revision, skatt och rådgivning.  

 

I Västerås har Kjellström jobbat sedan 1982 men jobbar sedan 2000 parallellt i Stockholm. 

Han började som revisorsassistent och tog fram underlag för revision men jobbar nu enbart 

som påskrivande revisor där han går igenom och skriver på. De flesta av Kjellströms klienter 

är lite större ägarleda bolag. Han är auktoriserad redovisningskonsult och auktoriserad revisor 

av FAR SRS.  

 
                                                           
6 Mailintervju med Frans Blom, VD för Modern Ekonomi i Hallstahammar AB, 09-04-14 
7 Personlig intervju med Lars Kjellström, revisor och partner i KPMG Västerås, 09-04-07 
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Kjellström tror att om det fungerar väl rent professionellt mellan företaget och den på 

revisorsfirman som har hand om företaget så finns det ingen anledning för företaget att ta bort 

revisionen. Om revisorn sedan ska lämna en revisionsberättelse eller inte är osäkert. En 

variant skulle vara att revisorn lämnar en bokslutsdeklaration som företagen kan lämna till 

banken för att visa att en revisionsbyrå har biträtt vid upprättande av bokslut. Detta beror helt 

på vad banken vill ha. Kjellström säger vidare att han tror att varumärket är viktigt och att det 

är viktigt att företagen kan säga att en stor byrå har vart med och biträtt vid upprättandet av 

bokslut och att det på så vis är en kvalitetssäkring i sig som leder till högre trovärdighet i 

redovisningen.  

 

Han säger vidare att KPMG kommer att informera om vad lagstiftningen innebär och vad det 

betyder för varje klient i varje enskilt fall när avskaffandet träder i kraft. De kommer också att 

informera om vad en revisionsberättelse egentligen har för syfte, något som de borde ha gjort 

för längesedan samt att få upp en efterfrågan av revision.  

 

Det som ger trovärdighet i redovisningen är revisionsberättelsen anser Kjellström. Är 

redovisningen inte reviderad tror han generellt sett att kvaliteten går ner. Hur mycket beror på 

men när en årsredovisning görs en gång per år är den som gör årsredovisningen ovan, även 

om personen i fråga är kompetent och duktig. Det är bara ett fåtal bolag bland deras klienter i 

Västerås som lämnar helt korrekta bokslut och det är nästan alltid något de får biträda med. 

Redovisningsbranschen är en väldigt tuff bransch där det är svårt att avgöra vad som är en bra 

redovisningskonsult och en dålig menar också Kjellström. En sak som dock kan innebära en 

kvalitetsstämpel för redovisningskonsulterna är organisationstillhörigheten till antingen FAR 

SRS eller SRF.  

 

Redovisningskonsulterna kommer nog att se sina marknadsmöjligheter på ett helt annat sätt 

idag än vad de tidigare har gjort, eftersom de hittills när det gäller aktiebolag och ekonomiska 

föreningar alltid har vart tvungna att lämna över det till en revisor. De har inga begränsningar 

och kan sköta det som de vill. Kjellström vet inte om det innebär ett lyft men i alla fall nya 

marknadsmöjligheter att utnyttja för redovisningskonsulterna.  

 

En annan utveckling är att inom revisionsbyråerna bygga upp egna redovisningsavdelningar 

med redovisningskonsulter. Då inget revisionsuppdrag föreligger hos en klient kan 

revisorerna biträda med mycket mer då en möjlig jävsituation upphör. Dock anser Kjellström 

att det kanske inte är rätt modell för KPMG eftersom de är en gammal revisionsbyrå med 

fokus på revision och inte grundbokföring och då det kan bli för svårt att marknadsföra. Detta 

kan dock leda till en ökad konkurrens mellan redovisningskonsulter och revisorer.  
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5.8 Respondent A, godkänd revisor 
 

Respondent A8 började arbeta på en världsledande revisionsbyrå för några år sedan och blev 

godkänd revisor år 2005. Respondents A: s främsta arbetsuppgifter är revision av små och 

medelstora företag samt internrevision av sparbanker.  

 

Respondent A tror att en majoritet av företagarna kommer att fortsätta ha en revisor trots att 

revisionsplikten avskaffas. Företagare som har revision idag kommer vilja ha kvar den för att 

visa banker och andra intressenter sin årsredovisning som en kvalitetssäkring. De som inte 

väljer att ha en revisor kommer få erbjudande om ekonomiservice istället. Respondent A tror 

att en stor påverkan kommer vara att revisionsbyråerna kommer att kunna erbjuda tjänster 

som tidigare inte var möjliga av att utbjuda på grund av byråjäv.   

 

Om avskaffandet av revisionsplikten sker tror Respondent A att allt fler revisionsbyråer 

kommer att satsa på redovisningstjänster vilket leder till högre konkurrens för 

redovisningskonsulterna som då enbart arbetar med redovisningstjänster. Eftersom fler 

kommer in i branschen resulterar det i bättre kvalité på redovisningskonsulterna på grund av 

den ökade konkurrensen.  

 

När det handlar om trovärdighet tycker Respondent A att redovisningen ska ha god kvalité 

vilket idag kan bli bättre på många håll i Sverige, men idag kvalitetssäkras detta genom 

revision. Om företagarna väljer bort revisionen kommer trovärdigheten i redovisningen att 

minska. 

                                                           
8 Mailintervju med Respondent A, godkänd revisor, 09-04-29 



 

 

6 ANALYS 
 

I detta kapitel analyseras det empiriska materialet ihop med den teoretiska referensramen 

samt med problemformuleringen och syftet i åtanke. Sammanställningen i analysen är 

disponerad efter den struktur som finns i den teoretiska referensramen.    

 

 

6.1 Agentteorin 
 

 

Figur 5. Agentteorin – Omarbetad efter den eventuella lagändringen och dess möjliga effekter. Egen 
modell. 
 

Agentteorin syftar till att beskriva förhållandet mellan en principal och agent och 
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principalen som exempelvis kan utgöras av ägaren 

hans intressen tillgodoses måste han införa någon sorts kontroll av agenten som i detta fall då 

kan vara företagsledningen. Ett sådant kontroll

är knutna till företagets ekonomiska prestation ef

att maximera sin utdelning. Det andra sättet är att låta en

exempelvis en revisor, granska hur agenten sköter företagets verksamhet och ekonomi. Denna 

granskning syftar inte enbart till att granska företagsledningen utan bidrar även till att skapa 

ett förtroende mellan ägaren och företagsledningen. 

 

Den lagstadgade revisionsplikten kom till för att f

ansågs även kunna användas som ett kontroll

i den operativa verksamheten att kontrollera den anlitade företagsledningen, det vill säga 

agenten. I dagsläget är det revisorn som reviderar agenten och 

genom att se så att årsredovisningen är riktig. När revisionsplikten avskaffas 
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granskning av redovisningen komma att försvinna. Ansvaret bör då ligga hos 

redovisningskonsulterna, som vanligtvis är de som upprättar redovisningen, att kvalitetssäkra 

redovisningen på ett sådant sätt att principalen kan lita på redovisningen. Detta kan till 

exempel göras genom att redovisningskonsulten lämnar ett sorts PM som är ekvivalent med 

en revisionsberättelse. I ett sådant fall går det inte att garantera att redovisningskonsulten är en 

oberoende part då denne inte har samma oberoendekrav på sig som en revisor. Detta kan 

medföra att den granskning som redovisningskonsulten gör inte går att lita på till fullo. För att 

undvika detta har det inom FAR SRS och SRF utvecklats olika standarder och 

internkontrollssystem som ska stävja tillförlitligheten. Det är för att skapa högre 

kompetenskrav för medlemmarna samt att just få en högre trovärdighet och pålitlighet i 

redovisningen. Många av respondenterna har uppfattningen att auktorisationen av 

redovisningskonsulter skapar trovärdighet samt att det är kontakten med kunden och dennes 

intressenter som är det viktiga. Andra respondenter anser att trovärdigheten ligger i 

revisionsberättelsen men anser också att kundkontakten är viktig. Kontakten mellan 

redovisningskonsulten/revisorn och kunden anses vara viktig då många av respondenterna tror 

att förändringen inte kommer bli så omfattande om redovisningskonsulten/revisorn visar att 

de har ett värde som inte kan ersättas hos kunden. Det framgår tydligt hos respondenterna att 

de kommer förse sina kunder med information och råd angående den kommande lagändringen 

för att just stärka förtroendet som finns mellan dem.  

 

Idag arbetar de flesta redovisningskonsulter med att upprätta redovisning för företag. Den mer 

rådgivande och granskande delen har skötts av revisorerna och görs så än. När ett eventuellt 

avskaffande av revisionsplikten genomförs kommer många av Sveriges aktiebolag ha valet att 

välja mellan att ha kvar revisionen eller att ta bort revisionen. För de som väljer att utnyttja 

lagändringen men fortfarande önskar en trovärdig och riktig redovisning kommer 

redovisningskonsulterna att spela en viktig roll. I detta fall uppstår ett tomrum i Agentteorin 

där tidigare revisorn/revisionsplikten fanns. Tomrummet som uppstår måste fyllas eftersom 

principalen fortfarande kommer att behöva kontrollera agenten för att tillgodose sina 

intressen. Här uppstår ett nytt läge för redovisningskonsulterna då det är de som genererar 

redovisningen. Då företag väljer bort revisionen framgår det hos vissa av respondenterna att 

denna förändring kan komma att innebära att redovisningskonsulterna kan ta över en del av 

den granskande rollen som revisorn har haft innan. Här får de då möjligheten att höja sin 

kvalitetssäkring för att kunna garantera en pålitlig redovisning i led med en 

revisionsgranskning. Samtidigt kommer revisorerna att försöka bibehålla de kunder som har 

möjlighet att välja bort revisionen.  

 

Efter en eventuell lagändring kommer revisorernas möjlighet att förse aktiebolagen med 

mycket mer än revision att öka då en möjlig jävsituation upphör. Exempel på möjligheter för 

revisorerna är att utöka sitt utbud av kombiuppdrag vilket innebär att redovisningstjänsterna 

kommer att öka. Detta innebär att revisorerna kommer att kunna ta marknadsandelar från 

redovisningskonsulterna och en ökad konkurrens uppstår. Det framgår även i empirin att en 

möjlig anpassning som revisorerna kan komma att göra som ett alternativ till 

revisionsberättelsen är att möjligtvis erbjuda granskning av vissa enstaka balansposter och 

uttalanden enligt en review standard.  
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Figur 6. Intressentmodellen – Omarbetad
Egen modell. 
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vara en intressent av revisionsplikten, men nu är denne inte en intressent av pålitlig 

redovisning på samma sätt som övriga intressenter är.  

 

Från respondenterna framgår det att redovisningskonsulterna måste våga ta det ansvar som 

kommer vid ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten. De måste drista sig att ta det 

ansvar som nu åligger revisorerna när de reviderar redovisningen. Redovisningskonsulterna 

bör vara villiga att ta det ansvaret för att kunna möta marknadens efterfråga av en pålitlig och 

trovärdig redovisning. Även här är det viktigt att enligt respondenterna skapa och bygga en 

god relation med revisionspliktens intressenter för att kunna garantera en solid rapport.  

 

För att få en pålitlig redovisning har, som nämns ovan i analysen av Agentteorin, 

yrkesföreningarna gått mot att skapa standarder, exempelvis Reko och nya tillvägagångssätt 

för att stärka pålitligheten i redovisningen och i redovisningskonsulternas auktorisation.  I och 

med detta ska intressenterna veta vad de har att förvänta sig av en redovisningskonsult och 

därmed att redovisningen är riktig och upprättad enligt svenska standarder. Det har även talats 

om att från yrkesorganisationernas sida utveckla något som ska vara ekvivalent med 

revisionsberättelsen för de aktiebolag som väljer att inte få sin årsredovisning granskad av en 

revisor. Exempel på möjliga ersättningar till revisionsberättelsen kan vara bokslutsberättelser, 

bokslutsrapporter, ett PM till styrelsen eller någon form av uttalande från 

redovisningskonsulterna till intressenterna.  

 

Respondenterna i undersökningen talar mycket om att stärka bolagens trovärdighet hos 

kreditgivarna och hur detta skall kunna uppnås. Detta är av stor vikt eftersom kreditgivarna 

använder bland annat redovisningen som ett beslutsunderlag vid fråga om kreditgivning. När 

banken har god kontakt med redovisningskonsulten och denne har ett gott rykte samt att han 

eller hon är auktoriserad av SRF eller FAR SRS kan detta räcka för att skapa god trovärdighet 

i redovisningen. Detta varierar självklart beroende på situationen. När de större 

revisionsbyråerna sadlar om och börjar erbjuda redovisningstjänster till de företag som väljer 

att utnyttja lagändringen kan även här ryktet och varumärket räcka för att skapa förtroende för 

redovisningen hos intressenterna.  

 

6.3 Anknytning till effekter i andra länder 
 

Hur omfattande förändringen som kan uppkomma vid ett eventuellt avskaffande av 

revisionsplikten blir är svårt att veta. Genom att se på andra länder som har genomgått en 

sådan förändring kan det urskiljas mönster och möjligtvis dras paralleller med vad som kan 

komma att ske i Sverige. Exempelvis har det i Danmark inte kunnat ses några direkta effekter 

av lagändringen som trädde i kraft år 2006. Förändringarna förväntas istället kunna observeras 

under 2008-2009. Till en början kunde uteblivandet av direkta effekter bland annat grundas på 

att det rådde informationsbrist angående lagförändringen som skett, vilket ledde till att en stor 

del av företagen valde att ha kvar revision. De företag som valde att ha kvar revisionen 

började dock efterfråga en mer anpassad typ av företagsrådgivning. Revisorernas anpassning 

till alternativa revisionsberättelser utgjordes av till exempel review uttalanden.   
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I England avskaffades revisionsplikten år 1993. I början ställdes det ett krav på företagen att 

redovisningen skulle genomgå en översiktlig revisionsgranskning. Detta togs bort efter ett tag 

då den inte ansågs vara nödvändig. Eftersom 16 år har gått kan effekterna av avskaffandet 

tydligare ses där än i Danmark. Allteftersom tiden har gått har en trend framkommit som visar 

på att allt fler företag väljer att inte anlita en revisor.  

 

I Tyskland som aldrig har haft full revisionsplikt används kvalificerade redovisnings- och 

skattekonsulter som företagen kan använda sig av då de ska upprätta redovisningen. 

Yrkeskvalificeringen av redovisnings- och skattekonsulter har ett tillvägagångssätt som 

påminner om Sveriges auktorisering av redovisningskonsulter.  

 

Sverige är ett av de sista länderna i Europa att ha kvar revisionsplikten för samtliga 

aktiebolag.. Alltså kan det antas att det finns en stor sannolikhet att revisionsplikten kommer 

att avskaffas och att i Sverige på sikt kan få samma resultat som i England och Danmark.  
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7 SLUTSATSER 
 

I slutsatsen svaras det på uppsatsens forskningsfrågor med hjälp av analysen, empirin och 

den teoretiska referensramen. Utifrån svaren har slutsatser dragits vilka redogörs för nedan.  

För att förenkla läsningen och förståelsen i slutsatsen svaras det på varje problemfråga var 

för sig.  

 

 

7.1 Slutsatser och reflektioner 
 

• Hur kan redovisningskonsulterna komma att anpassa sig till effekterna av den avskaffade 

revisionsplikten? 

- Vad kommer redovisningskonsulterna att göra för att få samma trovärdighet i 

redovisningen om en revisor inte har granskat den? 

- Hur kan arbetssättet komma att förändras som en effekt av den avskaffade 

revisionsplikten? 

 

Ett tydligt mönster som kan ses bland respondenternas svar är att redovisningskonsulternas 

roll kommer att utvecklas mot det mer affärsrådgivande hållet. Även det granskandet ansvaret 

av redovisningen kan komma att förflyttas från revisorerna till redovisningskonsulterna. Då 

medföljer ett ansvar som redovisningskonsulten måste våga ta för att kunna kvalitetssäkra 

redovisningen. Även detta kunde observeras i Danmark då företagen som valde bort revision 

började efterfråga en mer anpassad typ av företagsrådgivning.  

 

FAR SRS och SRF har börjat arbeta fram standarder och riktlinjer för god 

redovisningskonsultssed för att veta vilken kompetens som kan förväntas av en 

redovisningskonsult. Detta höjer kompetensen och ger en garanti på att medlemmar i FAR 

SRS och SRF håller denna nivå. Denna kompetenshöjning innebär att en auktorisation från 

någon av föreningarna ska garantera att redovisningen är upprättad i enlighet med de 

standarder och riktlinjer som kommer att framställas och på så sätt skapa trovärdighet i 

redovisningen där ett behov av revision finns. Trovärdighet i redovisningen stärks därmed i 

och med en auktorisation av redovisningskonsulten. Detta kan även observeras i Tyskland 

som aldrig haft full revisionsplikt utan istället använt sig av något som liknar Sveriges 

auktorisering av redovisningskonsulter för att skapa trovärdighet i redovisningen. 

 

Respondenterna var överens om att redovisningskonsultens arbetssätt kan komma att 

förändras då de troligen kommer att söka substitut till revisionsberättelsen. Dessa alternativ 

kan bland andra vara PM, uttalanden, bokslutsberättelser och bokslutsrapporter. Även bra 

kontakt med kunderna och dess intressenter stärker pålitligheten hos redovisningskonsulten 

vilket gör att en revisionsinsats kan anses vara överflödig. Detta framgår tydligt bland 

respondenterna som tydligt uttalar sig om att det är relationen med kunden som skapar 

trovärdighet.   
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• Vad kommer revisorerna eventuellt att göra för att anpassa sig till förändringen? 

 

Revisorernas möjliga anpassning kommer att vara ett ökat utbud av kombiuppdrag. Detta 

innebär att både redovisnings- och revisionstjänster kan erbjudas till företag då jävsituationen 

upphör. Även här spelar kundkontakten en stor roll för att de ska kunna behålla sina befintliga 

kunder som omfattas av den eventuella lagändringen. Hos de större revisionsbyråerna kan 

”varumärket” vara av betydelse då vetskapen hos intressenterna om att de har biträtt kunden 

vid upprättandet av redovisningen kan inbringa trovärdighet i redovisningen. Det framgår 

även i undersökningen att från FAR SRS, som är en yrkesförening för revisorer, att det har 

arbetats med ett alternativ till revisionsberättelsen. Ett alternativ kan vara ett review uttalande 

som även har använts i Danmark efter att lagändringen trädde i kraft.  

 

• Hur kan revisorernas anpassning eventuellt påverka redovisningskonsulterna? 

 

Revisorernas möjliga anpassning som ger ett ökat utbud av redovisningstjänster kommer att 

skapa en högre konkurrens inom redovisningsbranschen. Då revisorerna ger sig in på 

redovisningskonsulternas arbetsmarknad uppstår en ökad konkurrens. Den ökade 

konkurrensen kommer att skapa en ökad marknadseffektivitet. Detta beror på att allt eftersom 

konkurrensen hårdnar kommer de yrkesverksamma redovisningskonsulterna att vara tvungna 

att höja sin kompetens och kunskapsnivå för att bibehålla sin position på marknaden.  

 

Anknytning till effekter i andra länder 

 

Effekterna i Sverige kommer nog inte bli så stora till en början med tanke på hur utvecklingen 

i Danmark har sett ut. Detta speglar respondenternas svar eftersom även de har dessa 

förväntningar på framtiden. Till en början så kan den mängd mindre aktiebolag som väljer 

bort revisionen vara liten men kan nog förväntas öka med tiden och marknadens utveckling. I 

Danmark har det efterfrågats en mer anpassad rådgivning vilket är något som troligen kan 

hända här i Sverige och som samtliga respondenter har talat om i olika former. 

 

7.2 Diskussion 
 
Under arbetets gång har det tydligt framgått att de kommande förändringar som avskaffandet 

av revisionsplikten medför inte kommer att vara drastiska. Detta har kunnat observeras under 

uppsatsen utformning vilket innebär att förändringarna för redovisningskonsulterna inte 

kommer som en överraskning utan mer som en självklarhet. Uppfattningen hos författarna 

som fanns inom problemområdet innan undersökningen gjordes var att 

redovisningskonsulterna skulle kunna komma att få en ökad konkurrenskraft då de skulle 

kunna ge sig in på en ny ”marknad”. Detta har bekräftats av undersökningen och 

respondenternas svar.  

 

Tillvägagångssättet för uppsatsens undersökning har bestått av en kvalitativ ansats vilket har 

ansetts vara bäst lämpad och där primärdata utgjordes av intervjuer med insatta personer inom 
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branschen. För att få en större tyngd i primärdata hade intervjuer med redovisningskonsulter 

som arbetar på revisionsbyråer varit intressant att ha. Denna tankegång uppkom under en 

intervju med en respondent. Motiveringen till detta är att få en mer korrekt helhetsbild 

eftersom revisionsbyråerna kan komma att erbjuda ytterligare redovisningstjänster.  

Vissa av intervjufrågorna har visat sig vara lite otydliga då många av respondenterna har 

påpekat detta och velat ha en ytterligare förklaring av frågan. Dock har inte detta varit 

skadligt för uppsatsens trovärdighet då otydligheten har retts ut och inte påverkat 

respondenternas svar.  

 

Parallellerna som har dragits mellan effekterna i andra länder och empirin har medfört att en 

bättre bild av vad som kan hända inom revisions- och redovisningsbranschen har getts. Detta 

leder till att trovärdigheten i slutsatserna som dras borde bli hög på grund av att 

förändringarna som skett i andra länder stämmer överens med de svar som återfinns i empirin.  
 

7.3 Fortsatta studier 
 

Eftersom undersökningen är gjord innan avskaffandet av revisionsplikten har ägt rum skulle 

det var intressant med en uppföljning inom ämnet efter avskaffandet skett. Där skulle det 

kunna undersökas vidare om de förändringar som skedde stämmer överens med de förväntade 

förändringarna som fanns. Vidare skulle en diskussion kunna föras angående effekter eller 

händelser som kan ha påverkat det eventuella gapet mellan det som väntades hända och det 

som hände. 
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I 
 

Bilaga 1: Intervjufrågor till FAR SRS och SRF 
 

 

1. Berätta lite om dig själv, vem du är och vad du jobbar med. Hur länge har du varit 

verksam? 

 

2. Hur kommer avskaffandet av revisionsplikten att påverka den nuvarande 

yrkessituationen för redovisningskonsulter som är medlemmar i ert förbund? 

 

3. Vad kommer ni att göra åt den eventuella effekten som avskaffandet kan medföra?  

 

4. Tror ni att jobben kommer att öka eller minska för er del?  

 

5. Kommer avskaffandet att innebära några nya arbetsrutiner för era 

redovisningskonsulter? 

 

6. Vilka nya karriärmöjligheter kommer att uppkomma vid ett eventuellt avskaffande av 

revisionsplikten?  

 

7. Vad kommer ni att göra för att utnyttja den ”nya marknaden” som kan uppkomma 

efter att det eventuella avskaffandet har genomförts?  

 

8. Vad ger trovärdighet i redovisningen idag? 

 

9. Kommer det bli samma trovärdighet i redovisningen om avskaffandet genomförs? 

 

10. Hur kommer revisionens intressenter att påverkas av detta? 

 

11. Hur tror ni revisorerna kommer att anpassa sig till den eventuella lagändringen? 

 

12. Hur tror ni att revisorernas anpassning kommer att påverka redovisningskonsulternas 

yrkesroll?  

 

13. Kan det bli en ökad konkurrens mellan revisorer och redovisningskonsulter om 

avskaffandet genomförs? Motivera ditt svar.  

 

14. Är det något som du känner att du vill tillägga som du tycker att vi har missat att fråga, 

eller är det något som du känner kan vara relevant för vår undersökning? 

 

15. Kan vi kontakta dig igen vid ytterligare frågor? 
 

*Tänk på att svara på frågan med en tankegång på hur din yrkesroll kommer att påverkas. 
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Bilaga 2: Intervjufrågor till redovisningskonsulterna 

 

 

1. Berätta lite om dig själv, vem du är och vad du jobbar med. Hur länge har du varit 

verksam? 

 

2. Hur ser dina främsta arbetsuppgifter ut idag/vilka är de? 

 

3. Hur kommer avskaffandet av revisionsplikten att påverka er nuvarande yrkessituation? 

 

4. Vad kommer ni att göra åt den eventuella effekten som avskaffandet kan medföra? * 

 

5. Tror ni att jobben kommer att öka eller minska för er del?  

 

6. Kommer avskaffandet att innebära några nya arbetsrutiner för er del? * 

 

7. Vilka nya karriärmöjligheter kommer att uppkomma vid ett eventuellt avskaffande av 

revisionsplikten?  

 

8. Vad kommer ni att göra för att utnyttja den ”nya marknaden” som kan uppkomma 

efter att det eventuella avskaffandet har genomförts? * 

 

9. Vad ger trovärdighet i redovisningen idag? 

 

10. Kommer det bli samma trovärdighet i redovisningen om avskaffandet genomförs? 

 

11. Hur kommer revisionens intressenter att påverkas av detta? 

 

12. Kan det bli en ökad konkurrens mellan revisorer och redovisningskonsulter om 

avskaffandet genomförs? Motivera ditt svar.  

 

13. Är det något som du känner att du vill tillägga som ni tycker att vi har missat att fråga, 

eller är det något som du känner kan vara relevant för vår undersökning? 

 

14. Kan vi kontakta dig igen vid ytterligare frågor? 

 

*Tänk på att svara på frågan med en tankegång på hur din yrkesroll kommer att påverkas. 
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Bilaga 3: Intervjufrågor till revisorerna 

 

 

1. Berätta lite om dig själv, vem du är och vad du jobbar med. Hur länge har du varit 

verksam? 

 

2. Hur ser dina främsta arbetsuppgifter ut idag/vilka är de? 

 

3. Hur kommer avskaffandet av revisionsplikten att påverka er nuvarande yrkessituation? 

 

4. Vad kommer ni att göra åt den eventuella effekten som avskaffandet kan medföra? * 

 

5. Hur tror ni er anpassning kommer att påverka redovisningskonsulternas yrkesroll? * 

 

6. Vad kommer ni att göra för att behålla kunderna? * 

 

7. Tror ni att jobben kommer att öka eller minska för er del?  

 

8. Kommer avskaffandet att innebära några nya arbetsrutiner för er del? * 

 

9. Vilka nya karriärmöjligheter kommer att uppkomma vid ett eventuellt avskaffande av 

revisionsplikten?  

 

10. Vad kommer ni att göra för att utnyttja den ”nya marknaden” som kan uppkomma 

efter att det eventuella avskaffandet har genomförts? * 

 

11. Vad ger trovärdighet i redovisningen idag? 

 

12. Kommer det bli samma trovärdighet i redovisningen om avskaffandet genomförs? 

 

13. Hur kommer revisionens intressenter att påverkas av detta? 

 

14. Kan det bli en ökad konkurrens mellan revisorer och redovisningskonsulter om 

avskaffandet genomförs? Motivera ditt svar.  

 

15. Är det något som du känner att du vill tillägga som ni tycker att vi har missat att fråga, 

eller är det något som du känner kan vara relevant för vår undersökning? 

 

16. Kan vi kontakta dig igen vid ytterligare frågor? 

 

*Tänk på att svara på frågan med en tankegång på hur din yrkesroll kommer att påverkas. 

 
 


