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Questions: How do the accountants view the abolition of the accountancy? 

 How has the abolition of the accountancy affected the responsibility 
of the accountants? 

Purpose:  The purpose of the thesis is to find out how big responsibility the 
accounting consultants have after the abrogated obligation of audit 
and how it has affected their daily work.  

 
Method:  To get the fairest picture as possible of the problem, the authors has 

proceeded from a deductive approach. The authors use both primary 
and secondary reference to gather interesting and relevant data for 
research. Four respondents gave an overview of the situation, which 
was valuable for the study.   

 
 
Conclusion:  The authors have studied the collected data they reach the conclusion 

that the abrogation is positive for the stock corporations. It gives the 
stock corporation the possibility to develop their own companies 
instead of investing it on audit. The stock corporation who chooses to 
neglect the auditor the extra processes of controls and audit the 
decline. The accounting consultants responsibility has not been 
affected of the abrogation.  

 
 
Keyword:  Obligation of audit, Accounting consultants, auditor, responsibility 

taking, The States Public Investigations 
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	  	  	  	  	  	  Frågeställning:	   Hur ser redovisningskonsulterna på avskaffandet av revisionsplikten? 

Hur har avskaffandet av revisionsplikten påverkat 
redovisningskonsulternas ansvarstagande? 

Syfte:  Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur stort ansvar 
redovisningskonsulterna har fått efter avskaffandet av revisionsplikten 
och hur det har påverkat deras dagliga arbete.   

 
Metod:  För att få en så rättvisande bild som möjligt på problemet utgick 

författarna från en deduktiv ansats. Författarna använde sig av både 
primära och sekundära källor för att samla in intressant och relevant 
data till forskningen. Fyra respondenter gav en överblick på 
situationen som var betydande för studien. 

 
 
Slutsats:  Efter att författarna studerat den insamlade data kom de fram till att 

avskaffandet är positivt för aktiebolagen. Detta gör att aktiebolagen 
kan lägga ner mer resurser på att utveckla sitt bolag istället för att 
lägga ner resurserna på revision. För aktiebolagen som väljer bort 
revisorn försvinner de extra led av kontroller och granskning. 
Redovisningskonsulternas ansvarstagande har inte påverkats efter 
avskaffande.  

 
Nyckelord:  Revisionsplikt. Redovisningskonsult, revisor, ansvarstagande, statens 

offentliga utredning, 
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1	  INLEDNING	  
 

I detta kapitel redogör vi för forskningens problem, frågeställning och syfte.  

 

1.1	  Problembakgrund	  
År 1975 diskuterades frågan revisionsplikten för mindre aktiebolag, det ansågs då att införandet 
skulle orsaka en stor och onödig kostnad för företagen. Ett utav syftena med revisionsplikten var 
att bekämpa den ekonomiska brottsligheten och ge nytta till ägarna. (Thorell & Norberg 2005, 
s.16)   

Anledningen till revisionspliktens utformning var den intensiva kriminalpolitiska debatt om 
ekonomisk brottslighet under 1970-talet. Utformningen av kontroll- och sanktionssystem ansågs 
inte tillräckligt för att förhindra brottsligheten. År 1978 lämnade Brottsförebyggande rådet 
(BRÅ) in en promemoria där man ansåg att samtliga aktiebolag skulle vara skyldiga att ha en 
kvalificerad revisor, men det var inte möjligt då det fanns för få kvalificerade revisorer i 
jämförelse med antalet aktiebolag. BRÅ ansåg att den ekonomiska brottsligheten kunde hindras 
ifall seriösa revisorer fick sig an uppdragen. (SOU 2008:32, s.68) I propositionen påpekades det 
att små aktiebolag var mer utsatta för ekonomisk brottslighet och i stort behov av en kvalificerad 
revisor. (prop. 1979/80:143) Det dröjde sedan fram till 1 januari 1983 för införandet av den 
lagstadgade revisionsplikten för nybildade aktiebolag och 1988 för samtliga aktiebolag. (SOU 
2008:32, s.69) 

1.2	  Statens	  offentliga	  utredning	  
I september 2006 utsåg regeringen en särskild utredningsgrupp som skulle se över frågor som rör 
revisorer och revision. Utredningsuppdraget bestod av tre delar, den första delen gick ut på att 
lämna ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv, om att den lagstadgade revisionen i 
EU ska genomföras i svensk rätt. Den andra delen tog upp frågan om revisionsplikt för småbolag 
där utredaren föreslog ändringar som krävdes för att avskaffa revisionsplikten för de 
småbolagen. Den tredje och sista delen av utredningen behandlade bland annat skärpta regler om 
byrå jäv i småbolag, en begränsning av revisorers skadeståndsskyldighet samt reglerna om 
disciplinära återfärder i revisorslagen. (SOU 2008:32, s.79) 

De flesta effekterna av avskaffandet är positiva enligt statens offentliga utredning. 
Kostnadsbesparingen för de små aktiebolagen har utredaren valt att fokusera på och det är denna 
kostnadsbesparing som leder till den ökade konkurrensen för revisorerna och 
redovisningskonsulterna. Vilket i sin tur kan se till att priserna på revisionen och redovisningen 
minskar och att de svenska företagen står upp mot övriga företagen som inte omfattas av 
revisionsplikten. Det finns även negativa aspekter som utredaren tar fram dessa anses vara svåra 
att fastställa men det är oron över den hårda konkurrensen och dem snabba förändringarna som 
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revisorerna oroar sig över. Det finns även ett annat perspektiv ur skatteverket och 
ekobrottsmyndigheterna, de oroar sig över den eventuella ökningen av skatte fel på grund av 
bortskaffandet av revision. (SOU 2008:32, s. 234) 

Detta förslag trädde ikraft den 1 november 2010 vilket medförde att 165 000 aktiva aktiebolag 
blev befriade från revisionsplikt samt 70 000 vilande aktiebolag. (SOU 2008:32, s.12) De 
aktiebolag som bildades efter 1 november 2010 kunde redan från början av bildandet bestämma 
om de ville ha någon revision eller inte. För de bolag som bildats före lagändringen måste 
beslutet om att ha revision eller inte tas på bolagsstämman. (www.bolagsverket.se A) 

 

 

Denna tidslinje visar översikt för företag med kalenderår som räkenskapsår 

 

1. Lagen börjar gälla. 

2. Första möjliga dag att fatta beslut om ändring av bolagsordningen. 

3. Lämpligt att fatta beslut i samband med årsstämman. 

4. Årsredovisningen för 2010 till Bolagsverket med revisionsberättelse. 

5. Anmälan om ändring ska ha kommit in till Bolagsverket. 

6. Årsredovisningen för 2011 till Bolagsverket första gången utan revisionsberättelse. 

Figur 1 www.bolagsverket.se 
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1.3	  Redovisningskonsultens	  ansvar	  
Ansvar kan innehålla motsägelsefulla betydelser, det kan avse ansvarsfullhet som är kopplad till 
individens egen ansvarskänsla, att man känner ansvar för sina egna handlingar. Det kan även 
vara ansvarsfullhet som innebär att hitta någon syndabock som är ansvarig för upptäckta fel och 
brister. Ansvarsfrågor riktas oftast mot styrelsen när det upptäcks brister och fel i bolaget medan 
ansvaret riktas mot revisorn om bristerna och misstagen hänför sig till redovisningen. (Aguéli & 
Paulsson 2010) 

”Den frivilliga revisionen kommer troligtvis att medföra en ökad efterfrågan av 
redovisningskonsultens tjänster”. (Agélii & Paulsson 2010, s. 1) Det är inte säkert att ansvaret 
kommer öka däremot kan ansvarsfrågorna riktade mot redovisningskonsulten öka. 
Redovisningskonsulten kan bli den enda externa person som har kännedom om bolagets 
bokföring och redovisning. Detta gör redovisningskonsulten till den som kan hållas ansvarig för 
fel och brister. Är redovisningskonsulterna medvetna om detta? (Agélii & Paulsson 2010)  

För att redovisningskonsulterna ska förenkla sitt arbete krävs det en fördelning av ansvaret 
mellan bolagsorganen och redovisningskonsulten. Bolagsorganen ska svara för förvaltningen av 
bolagets angelägenheter och dess ansvarsfrågor är reglerade i lagstiftningen. Den ekonomiska 
situationen ska bedömas löpande och instruktioner ska ges till dem anställda som sköter den 
löpande redovisningen. Redovisningskonsulten som följer svensk standard för god 
redovisningssed och yrkesetiska reglerna ska ha god kännedom om skattelagstiftningen och den 
tillämpliga redovisningen. Redovisningskonsulten ansvarar även för att arbetsuppgifterna håller 
hög kvalitet utifrån de givna förutsättningarna. Däremot är det uppdragsgivarens som ansvarar 
för att hålla sig informerad om redovisningen och förstår vad det innebär. Det är även viktigt att 
redovisningskonsulten informerar uppdragsgivaren om ansvarsfördelningen som måste finnas. 
(Agélii & Paulsson 2010) 

1.4	  Konsekvenser	  av	  avskaffandet	  
Danmark avskaffade sin revisionsplikt i mars 2006 för aktiebolag som inte överskrider 
gränsvärdena. (www.grantthornton.se N) En undersökning gjord i Danmark visar att 40 procent 
av de som valt bort revisionen under 2004 har anlitat en kvalificerad redovisningskonsult för att 
upprätta antingen en årsredovisning eller annan granskning än revision. (Prop. 2009/10:204, s. 
99)  

Skattedelen kommer att öka om fler väljer bort revisionen, revisorns arbete är bland annat att 
rätta fel som påverkar den framtida skatten. Ett avskaffande av den tjänsten skulle leda till flera 
skatte fel då företagen inte kommer ha kvar den rättande funktionen som redovisningsplikten 
hade. (Rakel Lennartson 2010) Årsbokslut som är upprättade av revisionsbyråer innebär att 
redovisningen håller en högre kvalité. Den rådgivning som ges av revisorn visar sig som den 
mest betydelsefulla för att mindre företag ska hålla sig uppdaterade kring redovisningsfrågor. 
(Svanström 2008, s. 263)  
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1.5	  Den	  nya	  revisionsbyrån	  
De nya reglerna gällande att mindre aktiebolag får välja att ha en revisor skapar en möjlighet för 
redovisningskonsulter att konkurrera med revisionkåren. Detta då förändringen i en del fall leder 
till att företag som väljer bort revision står utan en extern rådgivare. Redovisningskonsulter har 
då möjlighet att fylla detta tomrum, gällande frågor om skatter och redovisning. Revisionsbyråer 
kan komma att erbjuda både redovisningstjänster och revisionstjänster. (Prop. 2009/10:204, s. 
105) 

Dock kan potentiella hot mot oberoendet uppstå då revisionsbyråer börjar utföra andra tjänster så 
som redovisningstjänster och revisionstjänster. Relationen med klienten blir mer personlig vilket 
kan leda till att revisorerna får granska råd och arbete som utförs antingen av dem själva eller av 
sina kollegor. Revisionsbyrån får samtidigt en ökad klientspecifik kännedom genom att utföra 
andra tjänster än revision. Detta innebär att en mer strikt reglering är nära till hands som går ut 
på att revisionsbyråns möjligheter att utföra andra tjänster än revision till en revisionsklient 
begränsas. (Svanström 2008, s. 263)  

1.6	  Revisorns	  uppgift	  
Revisorns uppgifter beskrivs i aktiebolagslagens nionde kapitel: (ABL 9 kap)  

• Revisorn skall granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den 
verkställande direktörens förvaltning.  

• Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. 
• Om bolaget är moderbolag, skall revisorn även granska koncernredovisningen, om en 

sådan har upprättats, samt koncernföretagens inbördes förhållanden.  

1.7	  Redovisningskonsultens	  uppgift	  
Redovisningskonsultens uppgifter beskrivs i rekoguiden, som är ett ramverk för god 
redovisningssed. Nedanstående uppdrag kan en redovisningskonsult arbete med. Utöver dessa 
uppdrag kan redovisningskonsulten utföra löneservicetjänster, skatterådgivning, ekonomichef att 
hyra och genomgång av uppdragsgivarens interna rutiner. (Reko-guiden 2010, s. 2) 

• Bokföringsuppdrag 
• Bokslutsuppdrag 
• Årsredovisningsuppdrag 
• Årsbokslutsuppdrag 
• Koncernredovisningsuppdrag 
• Outsourcing uppdrag 

1.8	  Frågeställningar	  	  
• Hur ser redovisningskonsulterna på avskaffandet av revisionsplikten? 
• Hur har avskaffandet av revisionsplikten påverkat redovisningskonsulternas 

ansvarstagande? 
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1.9	  Syfte	  
Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur stort ansvar redovisningskonsulterna har fått efter 
avskaffandet av revisionsplikten och hur det har påverkat deras dagliga arbete.   

1.10	  Avgränsningar	  
Vi kommer fokusera på redovisningskonsultens nya ansvarstagande och hur avskaffandet har 
påverkat redovisningskonsultens arbete. Vi har valt att inte fokusera på de små aktiebolagen i 
samma utsträckning som redovisningsbyråerna. 

1.11	  Målgrupp	  
Vår studie riktar sig mot studenter inom företagsekonomi samt läsare som har goda kunskaper 
inom revision och redovisning.   



	   13	  

	  

1.12	  Disposition	  	  
                                                                                                       

                                                                                                                          

I detta kapitel redogörs det för uppsatsens tillvägagångsätt.  

 

 

 

I teorikapitlet redogörs det för uppsatsens referensram som vi 
har använt oss utav. Detta via sekundära källor från bland 
annat litteratur, internet och den statliga utredningen.   

 

 

I empiridelen presenteras det insamlade data från våra 
respondenter. Samt en kortare redogörelse om 
respondenternas företag.  

 

 

                                                    
I detta kapitel analyseras det insamlade data från tidigare 
kapitel. Sedan kommer det redogöras för våra egna slutsatser 
kring ämnet. 

 

 

Avslutningsvis kommer vi presentera förslag för framtida 
studier om revisionsplikten och redovisningskonsultens 
ansvar.  
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2	  METOD	  
 

I detta kapitel redogör vi för forskningens tillvägagångssätt och metodik.  

 

2.1	  Ämne	  
Vi valde att skriva om avskaffandet av revisionsplikten och hur det har påverkat 
redovisningskonsultens ansvarstagande, då detta är ett aktuellt och intressant ämne. Det har 
debatterats om revisionsplikten i flera år, men det var inte förrän i november 2010 som 
revisionsplikten avskaffades. Nu när de små aktiebolagen inte varit tvungna att ha en aktiv 
revisor som granskar räkenskaperna är det intressant att ta reda på hur det framförallt påverkar 
redovisningskonsultens arbete.  

2.2	  Metodansatser	  	  
Det finns två ansatser inom teoribildning, den ena ansatsen är deduktion och den andra är 
induktion. Målet med forskningen är att integrera teori och empiri och det gör man med dessa två 
ansatserna. Strategin där man först samlar in data för att sedan testa påståendet med det konkreta 
kallas för deduktion där syftet med strategin är att bevisa fenomenet med hjälp av tester. Den 
andra strategin där man först samlar in data för att sedan bilda egna teorier kallas för induktion. 
Denna strategi lämpar sig så det ska dras slutsatser från det speciella till det allmänna. 
(Johannessen & Tufte 2010, s. 35) 

Vi använde oss av den induktiva strategin då vi utgick ifrån referensramar för att få en förståelse 
av fenomenet. Referensramarna använde vi oss sedan utav då vi samlade in information till 
empirin.  

2.3	  Datainsamling	  
Primärdata består av information som inte varit insamlad eller publicerad tidigare, informationen 
samlas in av författaren själv. Informationen samlas in genom intervjuer och andra 
observationer. Sekundärdata även kallad andrahandskälla är redan publicerad data som är 
utgiven och analyserad av andra personer. Forskare samlar in informationen genom olika 
sökningar på internet, böcker, tidskrifter, databaser. (Eliasson 2010, s. 23-24) 

Vi använde oss av både primära och sekundära källor i denna undersökning. Våra primära källor 
bestod av våra respondenter medan våra sekundära källor bestod av kurslitteratur, regeringens 
proposition, artiklar och tidigare forskning inom ämnet. Artiklarna hade vi åtkomst till via 
högskolan i Södertörns databas, vi använde oss av FAR SRS komplett. Vi hade åtkomst till 
databasen då vi tidigare studerat där. Det var efter rekommendationer från biblioteket och 
tidigare uppsatser som vi sedan valde ut våra sekundera källor.  
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2.3	  Val	  av	  metod	  
Vi använde oss av kvalitativa metoder då man anses som forskare uppnå den undersöktes 
situation och se världen utifrån hans eller hennes perspektiv. Enligt Holme och Solvang så finns 
det ingen absolut skillnad mellan kvalitativa och kvantitativa metoder, författarna menar att alla 
metoder är redskap som på olika sätt använder sig av olika metodiska principer. Att kombinera 
de båda elementen i en och samma undersökning kan vara till fördel för författarna, detta på 
grund utav att de med sina starka och svaga sidor kan stärka varandra.  Utifrån detta är det också 
naturligt att se över vilket val av metod som passar bäst för att få en så bra bild som möjligt av 
sitt problemområde.  Likheten mellan dessa två metoder är att de har ett gemensamt syfte, båda 
metoderna har som mål att ge en bättre förståelse av det man forskar om. (Holme & Solvang 
2006, s. 76) 

De kvalitativa metoderna kan ta fram uppgifter som går att analysera med kvantitativa metoder, 
därför går det att ta med enklare kvantitativa analyser i en undersökning även om man utgår från 
kvalitativa metoder. Vid val av metod ska man tänka på vilka tillvägagångssätt som passar bäst 
till problemformulering och de teorier man utgår ifrån. (Eliasson 2010, s. 31) Det som är 
utmärkande och kännetecknar kvalitativa metoder är att forskaren med sin undersökning vill gå 
in på djupet av själva problemet. Författaren når djupet genom olika observationer, ett exempel 
kan vara en djupintervju vilket inte har fasta frågor eller svarsalternativ. (Holme & Solvang 
2006, s. 78) Kvalitativa metoder passar bäst när det gäller att komma åt sammanhang som inte är 
så självklara första gången man undersöker dem utan blir bara tydligare och klarare ju närmare 
målet man kommer. Fördelarna med kvalitativa undersökningar är att man är flexibel och att 
man lätt kan anpassa sig efter situationen som exempelvis beroende på vilken nivå forskaren 
väljer att lägga sig på när han genomför diverse observationer och intervjuer. (Eliasson 2010, s. 
28)  

Det som utmärker kvantitativa metoder är bland annat att de förklarar olika händelser. Den 
information som forskaren samlat genom systematiska och strukturerade observationer som 
exempelvis enkäter med fasta svarsalternativ är ofta representativ även för andra enheter än den 
enhet man undersökt. (Holme & Solvang 2006, s. 78) Det som är bra med kvantitativa 
undersökningar är att man får en bild på större grupper även om resurserna endast räcker till att 
undersöka en mindre grupp. En annan fördel med denna metod är att det insamlade materialet 
snabbt går att analysera. Skulle analysen misslyckas går det att prova på en annan eftersom 
förnyade analyser inte påverkar materialet. (Eliasson 2010, s. 30) 

2.4	  Tillförlitlighet	  	  
För att få uppnå en tillfredsställande grad validitet och reliabilitet krävs det en kontinuerlig 
kritisk prövning och noggrannhet vid bearbetning av materialet. Det finns en del hjälpmedel för 
att uppnå dessa mål, men det finns inga garantier för att resultatet blir hållbart. (Holme & 
Solvang 2006, s. 163) 
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För att få en hög reliabilitet bör man ha olika oberoende mätningar av ett och samma fenomen 
där resultatet är densamma eller ungefärligt.  Hur mätningarna utförs samt hur noggrann 
bearbetning av informationen är fastställer reliabiliteten. Vid exempelvis en strukturerad intervju 
är tillförlitligheten relaterad till forskarens kunnande för att sedan öka reliabiliteten kan 
ytterligare en person närvara och registrera svaren parallellt med forskaren. (Patel & Davidson 
2011, s. 104) Vi valde att spela in intervjuerna som vi hade med Dan Andersson och Anders 
Rabb efter godkännande detta för att sedan återupprepa och försäkra oss om att allt som skrivs u 
uppsatsen är korrekt. Vi sammanställde Andersson och Rabbs svar efter intervjun efter att ha 
spelat upp bandet ett flertal gånger detta för att öka tillförlitligheten och minska möjligheten för 
feltolkning.  

Med validitet menas hur väl ett mått mäter det man vill mäta. Validiteten är beroende av vad som 
mäts och om detta präglar frågeställningen. (Holme & Solvang 2006, s. 163) För att höja 
tillförlitligheten i uppsatsen har den empiriska delen grundat sig på intervjuer med 
redovisningskonsulter samt en revisor. Respondenternas erfarenhet kunde säkerställa relevant 
information för det aktuella problemet i arbetet.  

2.5	  Utformning	  av	  intervjuer	  
För att samla in empiri kan man utgå från kvantitativa eller kvalitativa metoder. Kvantitativa 
metoder innebär att frågor och svarsalternativ är färdigt formulerade, för att sedan vid insamling 
beräknas genom olika modeller. (Johannessen & Tuffe 2010, s. 67) Vi använde oss av en 
kvalitativ intervju då syftet med vår studie är att öka informationsvärdet för att få en mer 
fullständigt uppfattning. 

Det finns två olika metoder man kan använda sig av när ett urval görs på vem som ska intervjuas, 
informant och respondent intervju. Med informantintervju menas att respondenten endast har 
synpunkter utan någon koppling till det vi studerar. Respondent intervju är när respondenten är 
delaktig i det fenomen vi studerar. (Holme & Solvang 2006, s. 104) Vår intervju baserades på en 
respondent intervju då vår forskning bygger på respondentens svar om ifall ansvarstagandet ökat 
efter avskaffandet av revisionsplikten. 

2.6	  Urval	  
Målet med vår undersökning är att svara på ett specifikt problem som har med 
redovisningskonsultens nya ansvarstagande efter avskaffandet av revisionsplikten. Vi valde att 
utföra semi-strukturerade intervjuer med en revisor och tre redovisningskonsulter för att se hur 
det har påverkat kvalitén på boksluten och om redovisningskonsultens ansvar ökat. En semi-
strukturerad intervju innebär att forskaren gör en lista över specifika teman som ska beröras.  
Frågorna behöver inte komma i en bestämd ordning utan respondenten har möjlighet att utforma 
svaren efter egen frihet, intervjun blir ett samtal där diskussion kring frågorna uppstår. (Patel & 
Davidson 2011, s. 82) Tanken med att intervjua en revisor i vår forskning var att få revisorns 
synpunkter efter avskaffandet. Revisorns profession har påverkats efter avskaffandet då de små 
aktiebolagen har möjlighet att välja bort dennes tjänst. Vi började med att samla in möjliga 



	   17	  

respondenter som kan svara på våra sammanställda frågor, vi kontaktade möjliga respondenter 
via e-post och telefon. Respondenternas mailadresser och telefonnummer hittade vi på 
respektives hemsida därefter skickade vi ut ett mail till 24 möjliga respondenter. Vi hade ett 
bortfall på 20 respondenter, 4 fyllde i frågeformuläret kort och koncist. Vidare försökte vi boka 
personliga intervjuer med respondenterna som svarade.  

Dan Andersson kunde tänka sig ställa upp på en längre intervju. Efter ett antal mail bokade vi en 
personlig intervju med Andersson klockan 13:00, 2011-12-13. Intervjun ägde rum i 
Expressredovisnings lokal i Gröndal där vi ställde våra frågor, svaren följdes av följdfrågor. 
Andersson var positiv till våra frågor och uppskattade entusiastiska studenter.  

Eric deBasso svarade även han på det första mailet som skickades, Eric hade inte en möjlighet att 
ställa upp på en längre personlig intervju då arbetet var som mest innan jul. Eric övertalades att 
ställa upp på en telefonintervju. Vi stämde en intervju klockan 15:00, 2011-12-22. Vi fick 
deBassos direktnummer, deBasso hade gått igenom frågorna som hade skickats vid första 
kontakten, detta underlättade telefonintervjun.  

Robert Elia kontaktades direkt per telefon hans kontaktnummer fick vi av en vän till Elia. 
Respondenten kunde tänka sig ställa upp på en telefonintervju. Vi stämde en intervju klockan 
10:00, 2011-12-22. Intervjun pågick mellan klockan 10:00 till 10:15. Frågeformuläret skickades 
till respondenten i förväg.  

Det var svårare att få tag i en revisor, vi ringde de allra största revisionsbyråerna utan resultat. 
Efter en genomgång av Grant Thorntons hemsida hittade vi ett lämpligt telefonnummer som gick 
till Johan Linden, revisorsassistent och kontaktperson för studenter på Mälardalens Högskola. 
Linden hänvisade oss till Anders Rabb, revisor på Grant Thornton. Vi bokade sedan en personlig 
intervju med Rabb, 2011-12-16 klockan, 09:00. Intervjun ägde rum i Grant Thorntons lokaler i 
Västerås. Rabb hade fått frågorna sedan tidigare vilket underlättade intervjun.  

2.7	  Författare	  
I detta avsnitt redogör vi för författarna till två artiklar och en avhandling som vi använt oss av i 
vår studie. Artiklarna och avhandlingen har varit till stor nytta för vår forskning.  

Helene Agélii är föreningsjurist på Far och Annelie Paulsson är godkänd revisor och 
auktoriserad redovisningskonsult på Ernst & Young i Ängelholm. Tillsammans har dem skrivit 
artikeln ”Är redovisningskonsulten medveten om sitt ansvar”. Agélii & Paulsson redogör för 
vilka ansvarsfrågor som är viktiga för redovisningskonsulten. (Agélii & Paulsson 2010) Rakel 
Lennartsson är redaktör för tidningen balans. Hon har skrivit artikeln ”Om fler väljer bort 
revision blir det fel” som vi använt oss av i forskningen. (www.far.se L) Tobias Svanström är 
universitetslektor på Handelshögskolan vid Umeås Universitet. Vi använde oss av Svanströms 
handling ”Revision och rådgivning: efterfrågan, kvalitet och oberoende (http://www.usbe.umu.se 
M)  
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2.8	  Källkritik	  	  
Studiens tillförlitlighet kan inte anses vara tillräcklig då deltagandet av respondenter var låg. 
Anledning till detta var att de valda respondenterna inte hade möjlighet att ställa upp på 
personliga intervjuer då deras arbete kommer före. Två av våra intervjuer skedde över telefon 
vilket minskade trovärdigheten eftersom svaren inte blev uttömmande. Avskaffandet av 
revisionsplikten trädde i kraft i november 2010. Detta är fortfarande nytt och det försvårar 
respondenternas ställningstagande. Respondenterna hade svårt att uppfatta skillnaden på 
ansvarstagandet. Studierna och artiklarna som vi har studerat är grundade på personliga åsikter 
vilket präglar detta ämne. Till skillnad från artiklarna anses referensramar vara tillförlitliga då 
utgivarna är FAR och regeringen. 
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3	  REFERENSRAM	  
 

I detta kapitel redogör vi för de delar som ingår i studiens referensram och lagar som vi använt 
oss av.  

 

3.1Aktiebolag	  
Det finns olika företagsformer som man kan välja mellan, aktiebolag är en av företagsformerna. 
Ett aktiebolag är en juridisk person som ägs av en eller flera aktieägare. För privata aktiebolag 
ska det finnas minst 50 000 i eget tillskjutet aktiekapital. Det är dessa pengar som aktieägarna 
riskerar i företaget. Ett aktiebolag måste ha en godkänd revisor eller en auktoriserad revisor, 
detta beroende på vad som bestäms i bolagsordningen. För större aktiebolag är det ett krav på 
auktoriserad revisor. (www.bolagsverket.se A)   

Reglerna om revision infördes för första gången 1895 i Sverige då samtliga aktiebolag var 
tvungna att utse en lämplig person som granskade bolagets räkenskaper. (SOU 2008:32, s. 66) 
Enligt statistiska centralbyrån finns det idag 295 311 aktiva aktiebolag. (www.scb.se G) 
Avskaffandet av revisionsplikten påverkar cirka 80 procent av dessa företag. (SOU 2008:32, s. 
179) 

3.2	  Lagstiftningsprocessen	  	  
Det tar lång tid från det att utredningen startar till det att en ny lag bildas. Första steget är att en 
utredning startar efter det att regeringen ger kommittén direktiv. Regeringen anger vilken fråga 
som ska lösas, vilket problem som finns och när det ska lämnas in. Detta arbete kallas för 
kommittédirektiv, kommittén arbetar därefter självständigt. Kommittén består av politiker, 
tjänstemän och experter i frågan. (www.regeringen.se B) 

Nästa steg är att komma med ett slutbetänkande, detta publiceras därefter i statens offentliga 
utredning SOU. Slutbetänkandet lämnas över som remiss till kommuner, berörda myndigheter 
och organisationer innan regeringen tar ställning. Detta för att veta vad de berörda har för åsikter 
om den tänkta lagen som kan träda i kraft. Ifall majoriteten av åsikterna är negativa kan beslutet 
inte gå vidare i frågan. (www.regeringen.se B) 

Innan regeringen lämnar över betänkandet till riksdagen ska den godkännas av lagrådet detta för 
att säkerställa att den tänkta lagen inte går emot grundlagarna. Lagrådet lämnar sedan över sina 
åsikter i frågan, sedan skrivs en slutgiltig proposition som lämnas över av regeringen till 
riksdagen denna proposition blir grunden till den nya lagen. Väl i riksdagen granskas 
propositionen av ett utskott som ansvar för den frågan därefter lämnar de över ett yttrande eller 
utskottsbetänkande. Det är de 349 riksdagsledamöterna som därefter bestämmer om lagen ska 
träda i kraft eller inte. Sedan publiceras lagen i den svenska författningssamlingen. 
(www.regeringen.se B) 
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3.3	  Betänkande	  om	  avskaffande	  av	  revisionsplikten	  	  
Ett betänkande som kom att kallas “avskaffande av revisionsplikten för små företag” 
överlämnades under mars 2008. Detta betänkande har som regel att alla börsnoterade och 
onoterade företag är skyldiga att upprätta årsredovisning som skall granskas av en kvalificerad 
revisor. För att minska kostnaderna för de mindre företagen var förslaget ett undantag av 
revisionsplikten för dessa företag, detta för att minska de mindre företagens kostnader vilket 
kommer att leda till att de blir starkare på marknaden. (SOU 2008:32, s. 11) Kostnaden för 
revision är beroende av storleken på företaget, enligt statens offentliga utredning uppgår 
kostnaden för revision för ett aktiebolag med en omsättning som understiger 3 miljoner och med 
högst tre anställda till 15000 kronor. (Prop. 2009/10:204, s. 98) Om Sverige inte väljer att 
anpassa sin bolagsrätt, redovisning och revision till internationell nivå så finns det två alternativ 
för svenska företag, antigen att företaget går under på grund av konkurrensen eller att företaget 
flyttar sin verksamhet till ett land vars redovisning är anpassad till internationell nivå. (SOU 
2008:32, s. 11)  

Företag som inte överskrider mer än ett av nedanstående tre gränsvärden blir undantagna 
revisionsplikt: (SOU 2008:32, s. 181) 

• Balansomslutning, 41.5 miljoner kronor 
• Nettoomsättning, 83 miljoner kronor 
• Antal anställda, 50 stycken   

Detta förslag skulle innebära att cirka 240 000 aktiva och 70 000 inaktiva aktiebolag skulle 
befrias från revisionsplikten och därmed slippa att betala revisionskostnader. (SOU 2008:32, s. 
19) 

Ovanstående förslag trädde aldrig igenom utan man kom med ett nytt förslag med nya 
gränsvärden som sänktes till följande siffror: (SOU 2008:32, s. 78) 

• Balansomslutning, 1.5 miljoner kronor 
• Nettoomsättning, 3 miljoner kronor 
• Antal anställda, 3 stycken 

3.4	  Regeringsförslag	   

Propositionen innehåller förslag på vad den framtida revisionen kan innehålla. Det som tas upp i 
propositionen är bland annat: 

• Förvaltningsrevision 

Revisorns uppgift är att granska företagets årsredovisning och bokföring samt företagsledningens 
förvaltning. Det är styrelsens arbetsordning, instruktioner och arbetsfördelning som revisorn 
granskar. Propositionen har ett krav på att förvaltningsrevisionen tas bort ur den nya 
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lagstiftningen. Propositionen menar att förvaltningsrevisionen ingår i revisorn huvuduppgift och 
i god revisionssed. (Prop. 2009/10:204, s. 57) 

• Revisorns skyldighet vid misstanke om brott 

Enligt revisionslagen är revisorn skyldig att lämna uppgifter om sitt uppdrag till åklagaren vid 
misstanke om brottsmål. Propositionens förslag är att revisorn ska pröva ifall han eller hon ska 
lämna uppdraget. (Prop. 2009/10:204, s. 59) 

• Skyldigheten att ha en kvalificerad revisor 

Propositionen menar att revisorn är ett av aktiebolagens organ. Det är viktigt för aktieägarna och 
företaget att en sakkunnig, självständig och opartisk person tar hand om uppdraget. Även för 
aktiebolagets borgenärer, anställda och det allmänna finns ett intresse för revisorns arbete. Då 
små och medelstora aktiebolag med en omsättning under tre miljoner har oftast en 
befattningshavare. För dessa företag är revisorn av mindre värde menar propositionen.  Det 
saknas enligt propositionen ett entydigt besked om revisionen är bättre för företag som har en 
revisor. (Prop. 2009/10:204, s 66) 

3.5	  Revisorslagen	  
Revisorslagen innehåller bestämmelser för både auktoriserade revisorer och godkända revisorer. 
(Revisorslag 2001:883) Revisorsnämnden är den instans som handlägger dessa ärenden. För att 
anses vara kvalificerad och eventuellt få auktorisationer krävs det att man avlägger en 
revisorsexamen hos revisorsnämnden. (www.revisorsnamnden.se C) Med yrket följer 
skyldigheter som revisorn måste beakta enligt revisorslagen, revisorn ska iaktta god revisorssed 
vid granskning samt vid representation av biträde. Revisionslagen innehåller revisorns uppgifter 
som präglar yrket. Den huvudsakliga uppgiften är att granska företagets årsredovisningar och 
företagsledningens förvaltning. Revisor ska ha en särskild kompetens, erfarenhet och instinkt av 
redovisningen i företaget när uppdraget tas in. (revisorslag 2001:883)   

3.8	  Revision	  	  
Revisorns uppgifter omfattar granskning av företagets årsredovisningar, bokföring samt 
företagsledningens förvaltning. Det är bolagsstämman som utser revisorn i företaget och antalet 
revisorer anges sedan i bolagsordningen. Det är bolagsstämmans anvisningar som revisorn ska 
följa undantaget att dessa anvisningar inte strider mot grundlagarna. (Revisionslag 1999:1079) 

Revisorn ska varje år lämna in en revision på det utförda uppdraget där en del uppgifter måste 
finnas med: (Revisionslag 1999:1079) 

• Vilka normsystem som använts 
• Ifall revisorn har avvikande uppfattning i frågan  
• Om revisionens inriktning eller omfattning är begränsad 
• Om årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen 
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• Om någon i företagsledningen agerat mot tillämpliga lagar 
• Om otillräcklig information finns för uttalande 

Dessa uppgifter är revisorn tvungen att lämna i revisionsberättelsen, revisorn är även skyldig att 
lämna bolagsstämman de uppgifter som stämman begär. Undantaget att uppgifterna inte är till 
skada för företaget. Vid eventuellt brottsmål är revisorn skyldig att lämna över väsentliga 
uppgifter till utredaren av undersökningen. (Revisionslag 1999:1079) 

Revisorn har en stor betydelse för statens skattekontroll och bortskaffandet av revisionen kan ha 
lett till en mängd olika skatte fel på grund av saknaden av revision. Det finns både direkta och 
indirekta betydelser med revisionen. (Prop. 2009/10:204) 

”Av direkt betydelse är den skyldighet som revisorn har att granska om bolaget 
fullgjort sin skyldighet enligt skattebetalningslagen att göra skatteavdrag, anmäla 
sig för registrering eller lämna skattedeklaration, liksom revisorns skyldighet att 
anmärka eventuella avvikelser i revisionsberättelsen och genast skicka in en kopia av 
revisionsberättelsen till Skatteverket”. (Prop. 2009/10:204, s. 89) 

”Av indirekt betydelse är att revisionen innebär en kvalitetskontroll av 
räkenskaperna och årsredovisningen och att revisorn bidrar till att företagen från 
början lämnar riktiga uppgifter i redovisning och deklarationer. Även om revisorn 
inte får ta självständig befattning med den löpande bokföringen eller upprättandet av 
årsredovisningen, kan han eller hon genom att uppmärksamma företagsledningen på 
eventuella fel och brister i förlängningen medverka till att även 
beskattningsunderlagen blir mer korrekta”. (Prop. 2009/10:204, s. 89) 

3.8	  God	  redovisningssed	  	  
Lagen om god redovisningssed läser man om i fjärde kapitlet 2 § BFL och andra kapitlet 2 § 
ÅRL. Det var år 1976 som för första gången begreppet god redovisningssed infördes som rättslig 
standard i bokföringslagen. Där står det att bokföringsskyldigheten skall fullgöras på ett sätt som 
överensstämmer med god redovisningssed. Man kan även hitta begreppet i 14 kap. 2 § IL som i 
praktiken betyder att den skatterättsliga periodiseringen styrs av att redovisningen upprättas i 
enlighet med god redovisningssed. (Kellgren & Bjuvberg 2008, s. 38-39)  

Betydelsen av ordet god redovisningssed är oklart, vad som menas med god redovisningssed kan 
ibland bestämmas branschvis. Definitionen god redovisningssed preciseras av propositionen som 
en faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets bokföringsskyldiga. (Prop. 
1975:104, s. 148)     

Det finns flera tolkningar på vad som utgör grunden för vad god redovisningssed är. Vissa 
hävdar att den praxis som förekommit utgör grunden, medan andra menar att det bestäms av 
Bokföringsnämnden och Redovisningsrådet. Propositionen menar att inget av dessa ska få godtas 
fullt ut utan att det behövs flera normgivande organ där i sista hand domstolen, som genom 
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självständig prövning, bestämmer vad som utgör god redovisningssed. Det ska dock tillmätas 
stor betydelse för de uttalande som ett kvalificerat normgivande organ gör när man tar ställning 
till vad som utgör god redovisningssed.  (Prop. 1998/99:130, s.187-188) 

3.9	  Redovisningskonsulten	  	  
Redovisningskonsulten utför tjänster inom redovisning såsom den löpande bokföringen, 
deklarationerna, boksluten samt årsredovisningarna men denne ger även rådgivning inom 
affärsutveckling och budgetering. (www.srfkonsult.se D) I benämningen av redovisningskonsult 
ingår flera olika tjänster vilka kan vara redovisnings eller revisionsassistenter, icke auktoriserade 
redovisningskonsulter eller andra medarbetare som är med och medverkar med diverse 
redovisningsuppdrag.  Om ett redovisningsföretag har en medarbetare som är auktoriserad 
redovisningskonsult och medlem i Far eller SRF innebär det att alla medarbetare räknas in i 
standarden. (www.farsrskomplett.se K) 

För att ett uppdrag skall bli så tillfredställande som möjligt bör redovisningskonsulten vara säker 
att han har kompetens inom affärsverksamheten för att utföra arbetet innan han åtar uppdraget. 
En redovisningskonsult ansvarar för sina arbetsuppgifter med gott omdöme, hans arbete ska 
utföras med ärlighet och göras på ett hederligt sätt. Konsulten har alltid tystnadsplikt och får inte 
ge ut information som han fått från uppdragsgivaren till utomstående. Oavsett vilka uppdrag 
konsulten använder sig av måste han använda sina kunskaper för att på bästa sätt utföra 
uppdraget. Kommunikationen mellan uppdragsgivaren och konsulten måste vara bra för att hålla 
den kvalité som krävs. (www.farsrskomplett.se K)  

Om konsulten märker att det finns felaktigheter i redovisningen måste han kontakta 
uppdragsgivaren för att diskutera hur man ska gå vidare. Redovisningskonsulten har ett ansvar 
att upplysa uppdragsgivaren om att denne har ett självständigt ansvar för sin redovisning då det 
är företagaren som fattar besluten i sin verksamhet. Redovisningskonsulten måste i sin tur se till 
att kvalitén på redovisningen håller vilket gör att han måste följa lagarna och reglerna inom 
redovisningsområdet, detta gör att även konsulten har ett ansvar i företagets redovisning. 
(www.farsrskomplett.se K)  
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3.10	  Reko	  	  
Reko är en svensk standard för redovisningstjänster, det är ett ramverk för god redovisningssed. 
Syftet med Reko är att vägleda redovisningskonsulten i dennes yrkesutövning och informera om 
vilket ansvar som följer med yrket. Följande punkter ska redovisningskonsulten följa i sin 
verksamhet: (www.farsrskomplett.se) 

• Redovisningskonsulten ska bedriva sin verksamhet med omsorg och följa lagar och 
föreskrifter från myndigheter. 

• Redovisningskonsulten ska följa uppdragsgivarens riktlinjer och det är uppdragsgivarens 
behov som ska tillgodoses. Detta utan att redovisningskonsulten förlorar integritet och 
objektivitet. För att uppnå detta ska regelbunden kontakt mellan uppdragsgivaren och 
redovisningskonsulten eftersträvas. De ska sträva efter en god relation där förståelse till 
varandra är av stor vikt.  

• Redovisningskonsulten ska vara aktiv i sitt uppdrag, detta menas att 
redovisningskonsulten ska ta eget initiativ och komma med förslag som kan vara nyttiga 
för uppdragsgivarens verksamhet. 

• Redovisningskonsulten ska vara uppdaterad på lagar och föreskrifter. Detta för att 
tillgodose uppdragsgivarens behov. Redovisningskonsultens ska löpande uppdatera 
uppdragsgivaren om nya lagar som hör till dennes verksamhet.  

• Redovisningskonsulten ska avrapportera till uppdragsgivaren löpande. Rapporten ska 
rimlighets bedömas mot bakgrunden av redovisningskonsultens erfarenhet och kunskap. 
Rapporterna är till för uppdragsgivaren, för att lämna över rapporterna till tredje man 
krävs uppdragsgivarens tillåtelse.   
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4	  EMPIRI 
 

I detta kapitel sammanställer vi respondenternas svar, vi kommer även redogöra för 
respondenternas företag. 

 

4.1	  Expressredovisning	  	  
Expressredovisning är en liten redovisningsbyrå som ligger i Gröndal, Stockholm. Personalen 
som arbetar för byrån har erfarenhet av redovisning och är specialiserade på både stora samt små 
redovisningsuppdrag. Många utav de anställda på byrån har även jobbat som revisorer eller som 
ekonomiansvariga på ekonomiavdelningar. (www.expressredovisning.se E) Dan Andersson 
började arbeta som ekonom i början av 80-talet. Han har bland annat arbetat som revisor samt 
ekonomichef. Sedan 20 år tillbaka arbetar han som redovisningskonsult på Expressredovisning. 
(Dan Andersson, intervju 2011-12-13) 

Enligt Andersson har redovisningen gradvis förändrats sedan 80-talet. ”Revisorn har blivit 
skatteverkets förlängda arm” (Dan Andersson, intervju 2011-12-13) detta p.g.a. att revisorn fått 
en mer granskande uppgift vilket är till fördel för skatteverket då detta tidigare inte varit aktuellt 
för revisorerna. En annan förändring som påverkat revisorerna är Sveriges medlemskap i EU. 
Tidigare har Sverige varit framstående inom redovisning och revision, medlemskapet innebar en 
tillbakagång för revisorerna och redovisningskonsulterna menade han. (Dan Andersson, intervju 
2011-12-13) 

Andersson ansåg att avskaffandet av revisionsplikten är positivt då aktiebolagen blir jämförbara 
med handelsbolagen och kommanditbolagen. Aktiebolagen har haft en revisor som agerat 
skattekonsult åt skatteverket samtidigt som denne arvode betalats av aktiebolaget. Detta ansåg 
Andersson vara orättvist jämfört med tidigare nämnda associationsformerna. Handelsbolagen 
och kommanditbolagen har alltid varit undantagna revisionsplikten precis som de mindre 
aktiebolagen är idag. Revisorns ursprungliga syfte var att granska styrelsen som utsetts av ägaren 
för att förvalta dennes kapital. För mindre aktiebolagen som har en ägare och inte en styrelse i 
samma utsträckning som de större aktiebolagen anses revisorn vara en onödig utgift menade han. 
Andersson tycker att det blir absurt att betala för en revisor om aktiebolagets ägare även är 
verkställande direktör. Skatteverket bör finansiera revisorn om dem är oroliga över att 
aktiebolagen smiter undan med pengar, då det ligger i deras intresse.  (Dan Andersson, intervju 
2011-12-13) 

Andersson påpekade att revisorn tidigare varit skatteverkets förlängda arm, då denne såg till att 
bolaget skötte ekonomin på rätt sätt och inte fuskade med skatten. Om företagen väljer att ha 
frivillig revision måste någon fortfarande granska företaget och den som bär det ansvaret är 
Skatteverket, det har tidigare varit väldigt ovanligt att de görs en skatterevision påpekade han. 
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Under de 20 åren som Andersson varit verksam har endast tre utav hans klienter blivit utsatta för 
en skatterevision. I och med avskaffandet borde detta öka då många företag väljer bort revisorn 
och då borde man även granska handelsbolagen, kommanditbolagen samt enskilda firmor. Dem 
nya kassasystemen är ett steg i rätt riktning då det underlättar granskningen av bolagen för 
skatteverket menade Andersson. ”Det måste finnas någon form av kontroll, för annars skulle det 
skena iväg”. (Dan Andersson, intervju 2011-12-13) 

För aktiebolagen som inte förändrat sin styrning efter avskaffandet är kvalitén på bokföringen 
och boksluten densamma. Det finns fortfarande risk för misstag i bokslutet, Andersson menade 
att ingen människa är felfri, även dem bättre revisorerna och redovisningskonsulterna kan missa 
något i bokslutet. Denna kontroll försvinner för aktiebolagen som inte använder sig av revisorns 
tjänster, han påpekade att det var bättre att ha två kontroller. (Dan Andersson, intervju 2011-12-
13) 

Aktiebolagen kan idag upprätta egna bokslut och bokföring utan extern expertis, risken med 
detta är att fler misstag uppstår på grund av ingen efterföljande granskning uträttas. 
Sannolikheten för skatterevision ökar för dessa bolag som valt att inte använda sig av extern 
expertis, detta är en av riskerna med avskaffandet menade Andersson. Han uppskattar en revisors 
arvode till 12 000 kronor för ett år där olika faktorer så som, storlek, antal anställda, omsättning 
och ekonomisk kompetens spelar in. En redovisningskonsult fakturerar det dubbla för ett likartat 
aktiebolag menade han. Eftersom flertal aktiebolag inte ser värdet av redovisningskonsultens 
arbete väljer dem att sköta bokföringen och boksluten själva för att sedan lämna in det till en 
revisor som sköter granskandet. Skulle det förekomma misstag i bokföringen och bokslutet kan 
kostnaden bli högre än redovisningskonsultens arvode. Detta för att revisorn i sin tur måste 
lämna över uppdraget till en redovisningskonsult som från grunden upprättar ett nytt bokslut 
enligt Andersson. (Dan Andersson, intervju 2011-12-13) 

Aktiebolagen förväntar sig att redovisningskonsulterna ska vara lika kunniga som revisorerna då 
det är till konsulten aktiebolagen vänder sig när de behöver hjälp. Det är redovisningskonsulten 
som sköter bolagets ekonomi och bidrar med tips och råd för framtida utveckling menade 
Andersson. Aktiebolagen tror att redovisningskonsulten är en revisor då den direkta kontakten är 
mellan redovisningskonsulten och aktiebolaget. Andersson försöker förklara att dem har olika 
uppgifter för sina kunder. (Dan Andersson, intervju 2011-12-13) 

Tjänster som har efterfrågats efter avskaffandet är råd till enskilda firmor, ett exempel är att en 
enskild firma skall gå över till aktiebolag då det lägsta kapitalet sjunkit till 50 000 kr. Det är 
egentligen den enda tjänsten som kommit till men det går endast att spekulera huruvida 
avskaffandet har med detta att göra ansåg Andersson. Han poängterar att de dagliga 
arbetsrutinerna inte har förändrats sedan avskaffandet, förutom att redovisningskonsulterna bör 
vara extra noggrann då det inte behöver finnas en kontroll som följer upp deras arbete. 
Redovisningskonsulterna har alltid haft ett ansvar att utföra ett bra arbete och det fortsätter dem 
flesta med. Det är en av anledningarna till att flera aktiebolag ser värdet med 
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redovisningskonsulten menade han. Sedan avskaffandet har Express Redovisning fått en del 
tillströmning av kunder speciellt under hösten. Det har även varit så att många försvunnit men 
det är andra faktorer som lett till att vissa har lämnat menade Andersson. Många av småföretagen 
som har kunnat välja bort revisorn har ändå valt att behålla honom då de känner ett behov till 
revision. Den största anledningen till att folk väljer bort revisorn är att det nästan inte finns 
någon kontakt mellan revisorn och bolagen, vilket gör att många företag inte vet vikten av att ha 
en revisor enligt Andersson. ”Många kunder hos Expressredovisning har inte träffat sin revisor 
så det är inte konstigt att folk väljer bort revisorn då dem anser att denne endast bidrar med en 
namnteckning”. (Dan Andersson, intervju 2011-12-13) 

Andersson tror att efterfrågan på redovisningskonsulter alltid kommer finnas. Många företagare 
är inte intresserade av pappersarbete, snickare är intresserade av att snickra och kockens intresse 
ligger i att laga mat. Han ansåg att behovet i framtiden till och med kan komma att öka, detta gör 
att redovisningskonsultens ansvar aldrig kan minska, däremot kan det öka. Rent formellt får 
redovisningskonsulten ett ökat ansvar men informellt har det alltid funnits ett ansvar. ”Är man 
seriös så inser man att det är viktigt att vara extra noggrann. Det går inte att slarva med 
bokföringen och tro att man kommer undan med det”. (Dan Andersson, intervju 2011-12-13) 

Sammanfattningsvis avslutade Andersson med att redogöra för det mest positiva med 
avskaffandet. Han menade att aktiebolagen blir jämförbara med andra associationsformer, det är 
absolut det bästa. Det är även en kostnad för aktiebolagen, oftast känner bolaget att de inte får 
någonting tillbaka av revisorn, utan att det är en straffavgift som de är pålagda anser 
aktiebolagen. ”Många menar, varför ska man ha revisor? Han sitter bara och kräver en massa 
pengar anser aktiebolagen”. (Dan Andersson, intervju 2011-12-13) 
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4.2	  Grant	  Thornton 
Grant Thornton är en av Sveriges ledande revisions och konsultföretag för entreprenörer. Med 
sina 24 kontor spridda runt om i landet bidrar dess medarbetare med att stödja företagets kunder 
med de ekonomiska frågorna samt hjälpa företagen att utvecklas.  Sammanlagt så har Grant 
Thornton över 30 000 medarbetare spridda i fler än 100 länder. (www.grantthornton.se F) 
Anders Rabb började arbeta som revisorsassisten för 12 år sedan, idag är han auktoriserad 
revisor och kontorschef på Grant Thornton i Västerås. (Anders Rabb, intervju 2011-12-16) 

Revisionsplikten kom till 1988 för samtliga aktiebolag, då fanns det goda skäl och ett behov av 
revision. Det fanns en del problem vid tillfället revisionsplikten infördes menade Rabb, det var 
dels ekonomisk brottslighet men även öka nyttan för aktieägarna. Han ansåg att myndigheterna 
hade för bråttom med avskaffandet av revisionsplikten samtidigt som han menade att det är 
positivt då aktiebolagen inte ska behöva ha någonting tvingade emot sig. En annan negativ 
aspekt som Rabb lyfter fram är att det alltid funnits en seriositet med aktiebolagen då boksluten 
varit granskade av revisorer. Denna seriositet kan komma att försvinna efter avskaffandet och 
aktiebolagen som valt bort revisorn kan komma påverkas av detta. Seriositeten och revisorns 
inflytande har tidigare gjort det enkelt för aktiebolagen att sluta avtal menade Rabb. Tidigare 
kunde ett aktiebolag exempelvis hyra en kopieringsmaskin utan större kostnader, den som hyrde 
ut maskinen kunde enkelt kolla upp företagets årsredovisning där företagets siffror var externt 
verifierade men idag är det svårare betonar Rabb. ”Kan exempelvis grossisten lita på att ett 
företag betalar sin faktura eller måste grossisten ta en kontantbetalning”? (Anders Rabb, 
intervju 2011-12-16) En eventuell konsekvens som Rabb påpekade är en ökad risk för fusk och 
slarv. Om ett aktiebolag bildas juli år 1, kan det ha ett förlängt räkenskapsår till december år 2 
och bolagsverket ska inte ha årsredovisningen förrän i juli år tre. Detta innebär att det kan fuskas 
i 2 år utan att någon revisor tittar på den löpande ekonomin. Har man ett illa uppsåt kan man 
utnyttja det. Tidigare fanns det en revisor vald som hade skyldighet att se om redovisningen 
sköttes, det är inte tvång på det idag. (Anders Rabb, intervju 2011-12-16) 

Den instans som var negativ till avskaffandet av revisionsplikten var skatteverket, detta eftersom 
det korrigeras en hel del i en revision påpekade Rabb. Det kan komma att resultera i att 
skatterevisioner av skatteverket kan komma att öka vilket medför en ökning av resurser hos 
skatteverket menade han. För att förenkla skatteverkets arbeta och se vilka aktiebolag som bör 
granskas har en ändring av deklarationsblanketterna gjorts efter avskaffandet. Detta för att 
skatteverket ska se om aktiebolagen har anlitat extern expertis eller om bokslutet upprättats på 
egen hand enligt Rabb. ”Självklart kommer skatteverket granska boksluten som upprättats på 
egen hand”. (Anders Rabb, intervju 2011-12-16) 

Enligt Rabb ansåg många aktiebolag att det finns ett värde med revisorns tjänster. Tittar man på 
Grant Thorntons register är det inte många som valt bort revisorn trots revisionsplikten 
avskaffande, detta beror nog på att de känner att det finns ett värde i att ha revisor, ett värde som 
är värt att betala för tror Rabb. Det finns alltid revisorer som sköter deras arbete helt utmärkt 



	   29	  

menade han, sedan finns det revisorer som sköter deras arbete mindre bra. Det framkom även att 
vissa företag har professionella ekonomer och andra företag sköter den löpande bokföringen på 
egen hand, kvalitén på bokföringen kan innehålla likartad standard trots det. Rabb påpekade att 
”ju fler ögon som tittar på någonting, ju bättre blir kvalitén vare sig om man är medveten om 
misstagen eller inte”. (Anders Rabb, intervju 2011-12-16) På så sätt kan företagen jämföra 
bokslut med andra företag inom samma bransch. Borgenärerna, bankmännen och 
skattemyndigheten får riktig information om bolaget för att göra sina bedömningar ansåg han. 
(Anders Rabb, intervju 2011-12-16) 

Rabb menade att aktiebolagen som tidigare tvingats till att ha en revisor har insett värdet i det 
och fått en relation till revisorn. Samtidigt finns det företag som idag inte väljer att ha revisorn då 
de inte insett värdet av tjänsten, detta åligger varje revisor att förklara och tydliggöra värdet av 
en revisor samt vad denne levererar ansåg han. (Anders Rabb, intervju 2011-12-16) 

Det framkom även att det inte har efterfrågats nya tjänster efter avskaffandet detta för att kraven 
på att företagen ska göra sin bokföring inte har minskats, bokföringslagen och 
årsredovisningslagen gäller fortfarande. Uppgifterna har dock inte förändrats utan arbetet är 
densamma, om något bör förändras är det revisorns tydliggörande av värdet med revision 
menade Rabb. Han menade att situationer som kan komma att uppstå är att företagare ber om 
hjälp med vissa delar av ekonomin exempelvis fusion och apport, då ska revisorn lämna ett intyg 
på att företagets fusion eller apport är godkänd. En annan situation som det diskuterats om är att 
revisorn agerar utbildare, mycket av revisorns arbete handlar om att lära företagen hur ekonomin 
sköts, att tydliggör felen och försöka åtgärda dem, mycket som görs är i utbildningssyfte avslutar 
han med. (Anders Rabb, intervju 2011-12-16) 
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4.3	  Ziffran	  Redovisning	  AB	  
Ziffrans redovisnings arbetar med fakturering, skattedeklarationer, bokslut och årsredovisningar. 
Företag har sju anställda för tillfället. (www.ziffran.se J) Robert Elia började arbeta som ekonom 
för 5 år sedan. Han började som ekonomiassistent för att sedan arbeta som redovisningskonsult 
för Ziffrans Redovisning AB i medborgarplatsen, Stockholm. (Robert Elia, intervju 2011-12-23) 

Avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag är en positiv förändring menade Elia. Detta 
gör att de kan satsa på att utveckla sin verksamhet istället för att lägga resurserna på revisionen. 
Nu blir det så att redovisningskonsulten får ta mer ansvar än tidigare, då denne är det enda 
externa expert som har en inblick på aktiebolagets redovisning säger han. Revisorerna kan 
komma att drabbas längre fram då möjligheten för aktiebolagen att välja bort de finns. Det har 
aldrig varit tvång på att ha en redovisningskonsult och därför kommer nog inte dennes arbeta 
förändras, möjligen i positiv bemärkelse menade Elia. (Robert Elia, intervju 2011-12-23) 

Elia menade att dem problem som kan uppstå med frivillig revision är att det endast är en person 
som granskar redovisningarna vilket gör att brister och fel kan förekomma. Det finns även en 
möjlighet till att upprätta bokslutet utan extern hjälp vilket skulle kunna resultera i att bokslutet 
upprättas felaktigt menade han. Elia har inte märkt av någon av någon skillnad på kvalitén sedan 
avskaffandet. Istället menade han att bokföringen och boksluten upprättas på samma sätt och 
med lika stort ansvar. (Robert Elia, intervju 2011-12-23) 

Förväntningar som tidigare funnits är desamma ansåg Elia, redovisningskonsulten har haft som 
arbetsuppgift att sköta den löpande bokföringen, upprätta årsbokslut samt komma med råd som 
hör till aktiebolagets verksamhet och dessa förväntningar har inte förändrats menade han. ”När 
man åtagit sig ett viktigt ansvar som att sköta ett företags ekonomi så bör man alltid ha 
tillräcklig kunskap och erfarenhet”. (Robert Elia, intervju 2011-12-23) Uppdragsgivaren 
förväntar sig att arbetsuppgifterna sköts som avtalat. Ansvaret har alltid funnits precis som 
förväntningarna. Förväntningarna var oförändrade sedan avskaffandet, även ansvaret är 
oförändrat enligt Elia. (Robert Elia, intervju 2011-12-23) 

Det har inte efterfrågats nya tjänster sedan avskaffandet, det är huvudsakligen likadana tjänster 
idag som tidigare menade Elia. Det är möjligt att nya tjänster efterfrågas i framtiden på grund av 
avskaffandet men det är svårt att veta vilka dessa skulle kunna vara menade han. Elia ansåg att 
det inte finns en konkurrens mellan revisionsbyråerna och redovisningsbyråerna utan båda dessa 
yrken kompletterar varandra och ett samarbete krävs för att kunna hjälpa kunderna på bästa sätt. 
Han menade att en möjlig förändring i redovisningskonsultens arbetsrutiner sedan avskaffandet 
skulle kunna vara att redovisningskonsulten är tvungen att iaktta mer försiktighet då det endast är 
denna person som har en inblick i aktiebolagets ekonomi. Detta ifall aktiebolaget valt bort 
revisorn och endast använder sig av en redovisningskonsult. Arbetet kan möjligen komma att öka 
i framtiden för redovisningskonsulterna men än så länge är det oförändrat avslutar Elia med. 
(Robert Elia, intervju 2011-12-23) 
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4.4	  Birka	  redovisning	  och	  ekonomi 
Birka ekonomi och redovisning är en liten redovisningsbyrå som ligger i centrala Stockholm. 
Personalen som arbetar på byrån har erfarenhet av redovisning, rådgivning och juridiska frågor. 
De är specialiserade på mindre och medelstora företag. De har en kundnära service för att 
uppfylla kundernas behov. (www.birkaredovisning.se H) Eric deBasso har tidigare varit VD för 
SVEA tandvård, han har även varit finanschef för barjacokoncernen. (Eric deBasso, intervju 
2011-12-22) 

Avskaffandet är väldigt positivt för de små aktiebolagen som berörs ansåg deBasso. Kostnaden 
som aktiebolagen tvingats betala har ansetts vara onödig då aktiebolagen inte uppfattat ett värde 
av revisorns tjänster. Det går inte att komma ifrån att det ska vara frivilligt för de små 
aktiebolagen som inte ser värdet med tjänsten menade han. Problemen som kan uppstå med 
frivillig revision är att externa personer så som borgenärer, banker och framtida spekulanter inte 
litar på boksluten som framställts av bolaget då det inte granskats av en revisor. Detta kan leda 
till en osäkerhet på marknaden som i slutändan missgynnar de små aktiebolagen påpekade 
deBasso. Ett annat problem som deBasso tydliggör är att skatteverket ökar sina kostnader, vilket 
inte påverkar aktiebolagen utan kostnaderna står myndigheterna för. Risken för skatterevision på 
aktiebolagen som valt att inte använda sig av revisorns tjänster kan komma att öka, då 
sannolikheten för misstag i boksluten ökar ansåg han. (Eric deBasso, intervju 2011-12-22) 

deBasso menade att kvalitén inte har förändrats efter avskaffandet då arbetet sköts på samma 
sätt. Han påpekade att kvalitén kan ha förändrats hos bolagen som valt bort revisorn men det kan 
man endast spekulera i. Han ansåg att företagen har höga förväntningar på kvalitén, 
redovisningskonsulten är den enda externa person med kunskap och erfarenhet inom ekonomi. 
Oftast har ägaren inget intresse i den ekonomiska delen utan externa personer sköter den biten. 
”Bolagen litar på redovisningskonsulten fullt ut kan man nog påstå”. (Eric deBasso, intervju 
2011-12-22) deBasso tror att redovisningskonsulter som har en universitetsutbildning gynnas av 
avskaffandet till skillnad för redovisningskonsulterna som endast har en yrkesutbildning. Detta 
för att universitetsutbildningen är densamma för revisorer och redovisningskonsulter medan 
yrkesutbildningen inte är lika omfattande. Redovisningskonsulterna kan komma att hamna i två 
kategorier där aktiebolagen föredrar de universitetsutbildade för deras kompetens tror han. (Eric 
deBasso, intervju 2011-12-22) 

deBasso menade att aktiebolagen som anställt en redovisningskonsult inte vet skillnaden på 
yrkena och arbetsuppgifterna, de tror att det är en revisor som sköter boksluten och den löpande 
bokföringen. De flesta bolagen har nog inte träffat sin revisor utan det är endast signaturen som 
dem förknippar med revisorn. Han tror att det är anledningen till att bolagen är så skeptiska emot 
revisorn och inte ser något värde i dennes arbete. Oftast tror bolagen att redovisningskonsulten är 
revisorn och så länge ekonomin skötts av redovisningskonsulten ser dem granskningen som görs 
därefter som en onödig kostnad menade deBasso. (Eric deBasso, intervju 2011-12-22)  
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Det har inte efterfrågats nya tjänster sedan avskaffandet menade deBasso då avskaffandet trädde 
ikraft för 13 månader sedan. Han påpekade att det diskuterades inför avskaffandet ifall 
redovisningskonsulterna skulle öka sina tjänster och blir mer involverade i bolagets affärer så 
som en revisor är för stora aktiebolag.   Han ansåg att redovisningskonsulten alltid varit 
involverad i aktiebolagets affärer precis som revisorn, som tidigare använder sig 
redovisningskonsulterna av revisorers kunskap och tjänster i frågor som de inte har tillräcklig 
kompetens i. Redovisningskonsulterna använder sig även av juristers tjänster i vissa fall enligt 
deBasso. Han menade arbetsrutinerna är likartade sedan avskaffandet då det alltid varit viktigt att 
vara noggrann oavsett om bokslutet granskas av en revisor. Birka Redovisnings omsättning av 
kunder har inte ökat sedan avskaffandet, det har möjligen minskat menade han. Dock är det svårt 
att fastställa ifall det beror på den frivilliga revisionen enligt deBasso. Redovisningskonsulten 
lägger ner lika många arbetstimmar på boksluten som granskas av en revisor som han gör på 
bokslut som idag inte behöver granskas av en revisor. Det gäller att förtydliga ansvaret för 
uppdragsgivaren, det ska vara tydligt vilka uppgifter och skyldigheter redovisningskonsulten har 
ansåg deBasso. Det är detta förtydligande som underlättar arbetet och avskriver 
redovisningskonsulten ifrån ansvar som inte denne har .”Ansvaret redovisningskonsulten har 
haft har alltid varit desamma. Oavsett om det finns en revisor som granskar boksluten eller inte 
sköter konsulten sitt arbete på samma sätt”. (Eric deBasso, intervju 2011-12-22) 
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5	  ANALYS	  
I detta kapitel analyserar vi respondenternas svar. Vi kopplar svaren till det undersökta ämnet 
och dess referensramar. 

 

5.1	  Åsikter	  om	  avskaffandet	  
Både revisorn och de tre redovisningskonsulterna som deltog i vår undersökning är positiva till 
avskaffandet av revisionsplikten. Statens offentliga utredning menade att kostnadsbesparingen 
kommer leda till ökad konkurrens vilket i sin tur kan komma att påverka priserna på revision. 
Våra respondenter antyder att kostnaderna som uppstår vid revision är en onödig utgift som man 
ska kunna välja bort ifall man så vill. Respondenterna ser värdet i revision men ansåg att små 
aktiebolagen själva ska välja ifall de vill ha det. Respondenterna har inte spekulerat i huruvida 
priserna på revision kommer minska. Aktiebolagen som valt bort revisorn kan komma bli mer 
konkurrenskraftiga, kostnaderna som besparas kan investeras i andra delar av verksamheten. 
Aktiebolagen kan utvecklas för att bli jämförbara med företagen som inte innefattas av 
revisionsplikten. Statens offentliga utredning menade att kostnaderna för redovisning och 
revision skulle kunna bli lägre efter avskaffandet, det skulle kunna resultera i att aktiebolagen 
väljer de tjänster som de anses behöva i bolaget.   

Konsulten på Express Redovisning ansåg att det inte skulle vara någon skillnad att driva ett 
handelsbolag gentemot ett aktiebolag. Både revisorn på Grand Thornton och konsulten på 
Express Redovisning såg likartade framtida problem med avskaffandet. Förtroendet från 
borgenärerna, bankerna samt framtida spekulanter minskar ifall bolaget väljer bort extern 
granskning. Både konsulterna och revisorn menade att detta kan leda till en osäker marknad där 
borgenärer, banker samt framtida spekulanter inte hjälper till med framtida lån och affärer. 
Propositionen menade att revisorn är ett av aktiebolagens organ och att det finns ett värde i 
dennes arbete. Det är detta organ som aktiebolagen kommer sakna ifall de väljer bort revisorn 
vilket kan resultera i minskat förtroende. Flera av de mindre aktiebolagen består av en ledning 
och befattningshavare som är samma person, för dessa aktiebolag är revisorn inte av stor 
betydelse då bolaget finansieras av ägaren och inte av externa kreditgivare.  

5.2	  Konsekvenser	  
Tidigare har det varit så att revisorn varit skatteverkets förlängda arm som betalats av 
aktiebolagen och för bolagen som väljer att inte ha extern granskning kommer skatteverket inte 
kontrollera på samma sätt som tidigare. Av den anledningen spekulerade våra respondenter i att 
skatterevisionen kan komma att öka. För att veta vilka som utnyttjat extern granskning har 
skatteverket ändrat på deklarationsformen. Statens offentliga utredning diskuterar detta 
perspektiv och menade att en eventuell ökning av skatte fel kan komma att uppstå på grund av 
den frivilliga revisionen. Däremot är det inte konstaterat att skatte felen kan komma öka på grund 
av den frivilliga revisionen. Andra företagsformer har inte haft problem med skatteverket och 
den frivilliga revisionen behöver inte innebära ökade skatte fel för aktiebolagen.  
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För de aktiebolag som väljer bort revisorn och använder sig av en redovisningskonsult alternativt 
upprättar boksluten själva försvinner de extra led av kontroller och granskning. Konsulten 
Andersson menade att det kan skena iväg ifall även denna granskning väljs bort. En revisor har 
skyldighet att anmäla till åklagar vid misstanke om brott enligt revisorslagen. Vem ansvarar för 
att lämna uppgifter till åklagaren vid brottsmål om revisorns valts bort? Redovisningskonsulten 
följer lagarna och reglerna inom redovisningen precis som ägaren till aktiebolaget. Enligt REKO 
ska redovisningskonsulten uppdatera uppdragsgivaren om nya lagar som hör till dennes 
verksamhet. Det ska finnas ett samarbete mellan uppdragsgivaren och redovisningskonsulten, 
detta för att minimera riskerna för brott. Elia på Ziffrans Redovisning AB menade att 
aktiebolagen som väljer att uträtta sina egna bokslut utan extern expertis kan komma att handla 
oärligt. Rabb på Grant Thornton påpekade att det går att komma undan systemet i 2 år förrän 
skatteverket upptäcker det.  

Revisorn på Grant Thornton och konsulten deBasso på Birka Redovisning & Ekonomi menade 
att det fanns ett behov då man införde revisionsplikt och vet inte om behovet existerar idag. 
Behovet av revisionsplikten har kopplats till hög seriositet hos aktiebolag, detta kan ha ändrats i 
och med avskaffandet vilket kan medföra komplikationer för de små aktiebolagen gällande 
framtida affärer. Syftet med revisionsplikten då man införde den 1983 var att ge nytta till ägarna 
och bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Ansåg regeringen att detta problem försvunnit? 
Problemet har inte försvunnit däremot är bolagen mer försiktiga, undersökningen i Danmark 
visade att 40 procent av aktiebolagen som valt bort revisorn anlitat en redovisningskonsult. 
Enligt respondenterna använder sig aktiebolagen fortfarande av extern expertis vilket visar vilket 
värde revisorerna och redovisningskonsulterna har för aktiebolagen.  

I Tobias Svanströms avhandling menade han att årsbokslut som är upprättade av revisionsbyråer 
innebär att redovisningen håller en högre kvalitet, denna uppfattning delade 
redovisningskonsulterna. De menade att det upprättade bokslutet som skett tidigare har oftast 
varit av hög kvalité, men det har förekommit att revisorn upptäckt brister p.g.a. diverse faktorer. 
Ju fler som granskar bokslutet desto mindre risk för fel. Man kan endast spekulera i om kvalitén 
försämras för de aktiebolagen som valt bort revisorn. Även propositionen ansåg att det saknas ett 
entydigt besked om revisionen är bättre för företag som har en revisor.  

	   	  



	   35	  

5.3	  Förväntningar	  	  
Redovisningskonsulterna menade att förväntningarna på deras arbete är höga, oftast tror 
aktiebolagen att konsulterna är revisorer vilket kan bero på att den direkta kontakten mellan 
aktiebolagen och revisorn inte finns. Aktiebolagen som väljer bort revisorn gör det för att 
redovisningskonsulten sköter sitt jobb tillräckligt bra och för de som inte valt bort revisorn har 
upplevt ett värde i tjänsten menade Rabb.   

Agelli och Paulsson menade att den frivilliga revisionen kommer medföra en ökad efterfrågan av 
redovisningskonsulternas tjänster. Det är ingenting som våra respondenter märkt av, de anser inte 
att några nya tjänster efterfrågats. Redovisningskonsulten Anderssons omsättning av kunder hade 
ökat sedan avskaffandet men det var andra faktorer som spelade in. Omsättningen av kunder på 
Birka Redovisning hade minskat efter avskaffandet även för Birka Redovisning berodde det på 
andra faktorer än den frivilliga revisionen. En ny arbetsinriktning som möjligen skulle kunna bli 
aktuell i framtiden är att revisorn marknadsför sig själv tydligare än tidigare, detta för att visa 
värdet av att ha revisor.  

Konkurrensen som kan tänkas uppstå enligt propositionen mellan redovisningskonsulterna och 
revisionskåren har ännu inte märkts av menade våra respondenter deBasso och Elia. Möjligtvis 
kan det bli så i framtiden och inte förrän då kan man dra den slutsatsen menade Elia. Det är 
möjligtvis enklare tjänster som revisorn tidigare hjälp till med som aktiebolagen inte är beredda 
att betala lika mycket för. En annan konkurrenssituation kan uppstå mellan 
redovisningskonsulter som har olika utbildningar. De universitetsutbildade 
redovisningskonsulterna har en möjlighet att bli auktoriserade vilket gör de attraktiva på 
marknaden.  

De dagliga rutinerna för revisorn och redovisningskonsulterna har inte förändrats sedan 
avskaffandet. För aktiebolagen som valt bort revisorn kan redovisningskonsulten bli den enda 
externa expert vilket gör att ansvarsfrågor blir riktade mot redovisningskonsulten. Den rättande 
funktionen som revisorn tidigare haft lämnas över till redovisningskonsulten vilket ökar dennes 
ansvar kan läsas i propositionen, respondenterna delade inte denna uppfattning. Andersson ansåg 
att informellt har redovisningskonsulterna alltid haft ett ansvar gentemot sina uppdragsgivare, 
däremot har ansvaret ökat formellt. Enligt deBasso gäller det att förtydliga uppgifterna som 
redovisningskonsulten har emot uppdragsgivaren. Det leder till att framtida olägenheter inte 
riktas mot redovisningskonsulten då denne avskrivit sig ansvaret från uppgifter som inte tillhör 
denne. Ansvarsfrågorna gällande bristerna i redovisningen kommer att riktas emot 
redovisningskonsulten då detta hör till dennes uppgift, däremot är det inte 
redovisningskonsultens uppgift att granska styrelsen och den verkställande direktören i ett 
aktiebolag. Skulle brister finnas i bolaget gäller det att redovisningskonsulten avskrivit sig från 
denna uppgift. Även Elia påpekade att ansvaret är desamma som det tidigare varit, 
uppdragsgivaren förväntar sig att redovisningskonsulten ska besitta tillräcklig kunskap för att 
kunna fullfölja sitt uppdrag. 	    
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6	  SLUTSATS	  
I detta kapitel redogör vi för våra slutsatser och egna reflektioner. 

 

6.1	  Hur	  ser	  respondenterna	  på	  avskaffandet?	  
Utifrån svaren som vi fått från respondenterna drar vi slutsatsen att avskaffandet är någonting 
positivt. Det är framförallt kostnaderna som ligger till grund för aktiebolagen som valt bort 
revision. Vissa av våra respondenter menade att det försvårar för framtida möjligheterna till att få 
kredit. De menade att borgenärerna och bankernas förtroende minskar om ekonomin inte 
granskas av extern expertis. Detta var endast spekulationer vilket försvårar vårt 
ställningstagande.  

6.1.1	  Egna	  reflektioner	   	  
Respondenterna är positiva till avskaffandet vilket vi förstår, det framkom från alla våra 
respondenter att vissa aktiebolag har varit emot revisionsplikten och sett det som en onödig 
kostnad som inte haft något värde. Vi frågor oss om inte det är revisorernas fel att det har blivit 
så? Kanske borde revisorerna höja kunskapen om deras arbete vilket skapar ett mervärde för 
företagen. Skatteverket har inte varit positivt till avskaffandet vilket vi förstår men det är inte 
aktiebolagens problem. Då vi intervjuade redovisningskonsulten Andersson framkom det att 
revisorn har varit skatteverkets förlängda arm och då förstår man varför skatteverket ogillar 
avskaffandet av revisionsplikten. Deras inflytande hos dem mindre aktiebolagen minskar.  

6.2	  Hur	  har	  det	  påverkat	  respondenternas	  arbete?	  
Det har diskuterats ifall redovisningskonsulternas arbete kommer att öka efter avskaffandet. Det 
framkommer inte att det skett en ökning av redovisningskonsulternas arbete. Det har inte heller 
efterfrågats nya tjänster som det diskuterats om i balans. Vi drar även slutsatsen att det dagliga 
arbetet inte skiljer sig från tidigare år, förväntningarna är desamma nu som tidigare år. 
Aktiebolagen förväntar sig att redovisningskonsulten har samma kunskap som revisorn. Det blir 
viktigare att ha likartad kunskap idag men respondenterna menade att det alltid strävat efter hög 
kunskap inom redovisning.  

6.2.1	  Egna	  reflektioner 
Det finns en anledning till att det ännu inte framkommit någon skillnad från tidigare år. Det var 
13 månader sedan avskaffandet trädde ikraft och det är inte tillräckligt lång tid för att se skillnad 
och jämföra tidigare arbete. Revisorn Rabb var inne på ett spår, han menade att revisorn måste 
skapa ett mervärde för sina klienter annars riskerar revisorn att förlora klienter till 
redovisningskonsulterna. Det skulle vara intressant att studera detta fenomen om ett par år för att 
se skillnaden.   
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6.3	  Hur	  har	  det	  påverkat	  redovisningskonsulternas	  ansvarstagande?	  
Redovisningskonsulterna har alltid haft ett ansvar för sina klienter, precis som alla konsulter 
fakturerar konsulten klienterna för sitt arbete. Detta medför att klienterna förväntar sig att 
redovisningskonsulten ansvarar för sina uppgifter. Det ansvaret är det ingen skillnad på. Däremot 
har det formella ansvaret ökat eftersom redovisningskonsulten mycket möjligt kan vara sista 
ledet innan bokslutet skickas till myndigheten. Vi diskuterade detta med respondenterna och kom 
fram till att ansvaret är och har alltid varit desamma, skillnaden är att förväntningarna har ökat.  

6.3.1	  Egna	  reflektioner 
Det är förståeligt att tro att ansvaret har ökat men sätter man sig in i ämnet förstår man att 
redovisningskonsulten alltid haft ett ansvar. Tidigare kunde kostnaderna öka för klienterna om 
redovisningskonsulten inte skötte sina uppgifter. Då var det revisorns som fakturerade 
aktiebolagen för eventuella misstag. Framtiden kan innebära att skatteverket fakturerar för 
misstagen.  

Kvalitén på boksluten har inte förändrats efter avskaffandet, däremot diskuteras den mänskliga 
faktorn då det är normalt att missa en siffra i ett bokslut. Kvalitén på boksluten som lämnas in av 
redovisningskonsulten kommer vara desamma. De har alltid strävat efter en hög kvalité på 
bokföringen och upprättandet av bokslut, detta utesluter inga misstag. Det är en skillnad som 
kommer synas menade respondenterna.  

6.4	  Förslag	  till	  framtida	  studier	  
Denna uppsats har handlat om den reformerade revisionsplikten och hur det har påverkat 
redovisningskonsultens ansvarstagande samt det dagliga arbetet. Det vore intressant att göra en 
likartad undersökning om ett antal år för att verkligen se om avskaffandet har påverkat 
redovisningskonsulternas ansvarstagande. En annan intressant forskning är att se om 
skatterevisionen har ökat för aktiebolagen som valt bort revisorn.  
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Bilaga	  1	  
Frågor till redovisningskonsulten: 

1. Vad är ert namn, vilken revisionsbyrå jobbar ni på, befattning i företaget? 

2. Erfarenhet inom yrket? 

3. Vad tycker du om avskaffandet av revisionsplikten? 

4. Vilka problem kan uppstå med frivillig revision? 

5. Anser du att kvalitén har förändrats efter avskaffandet? 

6. Vilka förväntningar har små företagare på er? 

7. Hur tror du att de mindre företagen ser på revisorn? 

8. Har andra tjänster efterfrågats efter avskaffandet? 

9. Har det påverkat dina dagliga arbetsrutiner? 

10. Har ert arbete minskat alternativt ökat i och med avskaffandet? 

11. Finns det någonting positivt alternativ negativt med avskaffandet av revisionsplikten? 

12. Anser du att ditt ansvar ökat efter avskaffandet av revisionsplikten? 
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Bilaga	  2	  
Frågor till revisorn: 

1. Vad är ert namn, vilken revisionsbyrå jobbar ni på, befattning i företaget? 

2. Erfarenhet inom yrket? 

3. Vad tycker du om avskaffandet av revisionsplikten? 

4. Vilka problem kan uppstå med frivillig revision? 

5. Anser du att kvalitén har förändrats efter avskaffandet? 

6. Vilka förväntningar har små företagare på er? 

7. Hur tror du att de mindre företagen ser på revisorn? 

8. Har andra tjänster efterfrågats efter avskaffandet? 

9. Har det påverkat dina dagliga arbetsrutiner? 

10. Har ert arbete minskat alternativt ökat i och med avskaffandet? 

11. Finns det någonting positivt alternativ negativt med avskaffandet av revisionsplikten? 

12. Hur ser du på revisorernas roll i framtiden? Hur kommer ert arbete att se ut? 

 


