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Sammanfattning 

 
I november 2010 infördes en lagändring så att revision blir frivillig för små aktiebolag. För 

existerande små bolag krävs ändring i stadgarna för att kunna avsäga sig revision men nystar-

tade små aktiebolag kan avsäga sig revision direkt. Antalet nystartade aktiebolag ökade mar-

kant efter 1 november 2010. Lagen är ännu så ny att det är för tidigt att se andra effekter av 

den. I den här studien fokuseras på några olika revisorers förväntningar och föreställningar 

om hur frivillig revision kommer att påverka deras arbete för att synliggöra deras tankemöns-

ter om sitt arbete och sin framtid.  

 

Uppsatsen undersöker hur några revisorer, två auktoriserade och en godkänd tror att frivillig 

revision kommer att påverka deras arbete och deras relation till kunder som är småföretagare.  

Främst kvalitativ metod används; fallstudie med personliga semistrukturerade intervjuer som 

primär källa. I insamlandet och analysen av det empiriska materialet används diskursanaly-

tiskt perspektiv, narrativ analys och teori om förändringsbenägenhet och revisorers tankesätt. 

Slutsatser som dras från studien är att de intervjuade revisorerna inte tror att frivillig revision 

kommer att påverka deras arbete så mycket. De tror att småföretagare kommer att fortsätta 

anlita dem för revision och/eller andra uppdrag eftersom t.ex. kreditgivare och investerare 

fortfarande kommer att kräva revision. Antalet nystartade aktiebolag som väljer bort revision 

och erfarenheter från liknande lagändring i Danmark kan tyda på en annan framtid. Mönster 

som framträder i analysen är att anställningsform och arbetserfarenhet påverkar revisorers sätt 

att tänka. Egna företagare som arbetar både med revision och rådgivning är mer förändrings-

benägna än revisorn som enbart arbetar med revision. Finns både revisorer och redovisnings-

konsulter i det företag man är anställd i eller driver, kan de båda rollerna komplettera varandra 

än mer i framtiden. Revisorerna i fallstudien kännetecknas både av homogenitet och hetero-

genitet i sina sätt att tänka. 

 

Nyckelord: Frivillig revision, revisorers tankemönster och förändringsbenägenhet, redovis-

ningskonsult, diskursanalys 
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1. Introduktion 

Här presenteras problembakgrunden med den förändrade lagstiftningen vad gäller revision 

för små aktiebolag som kommer att påverka revisorers arbetssituation. Hur man kan under-

söka sådana förändringars påverkan diskuteras i problemdiskussionen samt genom att refere-

ra till tidigare forskning i ämnet vilket leder fram till syftet med uppsatsen och dess fråge-

ställning. Kapitlet avslutas med studiens avgränsningar. 

 

1.1 Problembakgrund  

Förändringen i Aktiebolagslagen, ABL som trädde i kraft 1 november 2010 vad gäller frivillig 

revision för små aktiebolag har sin bakgrund i att regeringen vill öka valfriheten och minska 

kostnaderna för småföretagare och dessutom harmonisera lagarna med övriga EU-länder som 

redan infört den regeln om frivillig revision (Regeringskansliet, 2010). Hur frivillig revision 

kommer att påverka revisorers arbete och relation till sina kunder i Sverige vet man ännu inte. 

För befintliga små aktiebolag krävs beslut på bolagsstämma om att välja bort revision. Nystar-

tade aktiebolag kan numera direkt välja bort revision, vilket också har skett även om statistik 

ännu inte finns tillgänglig. Det är en markant ökning av nystartade aktiebolag fr.o.m. 1 no-

vember 2010 och enligt Bolagsverket har en stor andel av dem avsagt sig revision. (Bolags-

verket, 2011b) 

 

De nya reglerna gäller aktiebolag som om de uppfyller minst två av följande tre krav får ta 

bort revision om de vill. Det första villkoret är att ha max 3 anställda. För det andra att ha 

mindre än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och den sista är att ha en nettoomsättning 

som är lägre än 3 miljon kronor. När bolaget inte längre uppfyller minst två villkor, dvs. har 

växt blir det revisionspliktigt igen. Vad gäller mandattid för val av revisor ändras lagen så att 

bolag på bolagsstämma kan ändra mandattid från tidigare 4 år till ett år. Lagen gäller för ak-

tiebolag, filialer samt handelsbolag och kommanditbolag där minst en av ägarna är juridisk 

person. (Bolagsverket, 2011c) 

 

De nya reglerna medför att 250 000 små aktiebolag inte längre behöver göra revision om de 

inte vill. Det är 70 % av alla aktiebolag i Sverige (Far, 2010d). Antalet nybildade aktiebolag 

har också ökat markant sedan frivillig revision infördes även om statistik ännu bara finns för 

två månader. Bolagsverket har ännu ingen statistik för hur många av de småaktiebolag som 
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bildats fr.o.m. 1 november 2010 som avsagt sig revisionsplikten men uppger att de från 

mängden ansökningar uppfattar det som många (Bolagsverket, 2011a). 

 

 

 

Figur 1. Antal nybilade aktiebolag i Sverige 2009 och2010. (Bolagsverket, 2011a) 

 

Från diagrammet framgår att antalet nybildade aktiebolag 2010 var betydligt större 2010 jäm-

fört med 2009. Ökningen var 19 % över året. Antalet nybildade firmor i Sverige 2010 var det 

högsta sedan 1994, totalt 65 072 nybildade firmor i olika bolagsformer. Den mest avgörande 

anledningen till det är antalet nybildade aktiebolag, jämfört med 2009 ökade antalet nybildade 

aktiebolag med 43 % (NyföretagarCentrum, 2011).  

 

Intressant att avläsa är att den nya lagen om minskat aktiekapital, till 50 000 kr som infördes 1 

april 2010 inte gör något större avtryck i statistiken. Det syns visserligen som en avvikelse 

från 2009 års mönster men den markanta skillnaden inträffar först när lagen om frivillig revi-

sion införs 1 november 2010. Då stiger kurvan betydligt brantare 2010 än den gjorde 2009. 

Ökningen ligger kvar även i januari 2011. Då redovisar Bolagsverket det högsta antalet nyre-

gistrerade aktiebolag under 2000-talet; 5948 (Bolagsverket, 2011a). 

 

Hur många av de nyregistrerade aktiebolagen som i registreringen av sagt sig revision vet vi 

ännu inte, Bolagsverket har ju inte den statistiken klar.  Man kan bara spekulera i att det beror 
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på avskaffandet av revisionsplikten. Men många små bolag som inte längre vill ha revision 

kommer att använda en bokslutsrapport istället som underlag för intressenter. En bokslutsrap-

port kan en redovisningskonsult göra. En redovisningskonsult kostar mindre än såväl godkänd 

som auktoriserad revisor.  Hur kommer de nya reglerna och den nya konkurrensen påverka 

revisorernas arbete? Kommer det att påverka auktoriserade och godkända revisorer olika? 

Kommer revisorernas anställningsform att påverka? Kommer revisorer och redovisningskon-

sulter att konkurrera om uppdrag från småföretagare?  

 

De nya reglerna för små aktiebolag medför möjlighet till många förändringar. Tidigare var 

man bunden till en revisor i minst fyra år men nu har mandattiden förändrats för val av revi-

sor, från fyra till ett år. Nu kan man om man fortfarande vill ha revisor byta varje år. Å andra 

sidan finns fortfarande behovet kvar även för det lilla aktiebolaget att kunna visa upp att det 

har ordning och reda i verksamheten. Kommer det att vara revision som används i framtiden 

eller kommer det att bli andra rapporter och granskningar? Vad kommer kreditgivare och in-

vesterare att kräva av det lilla aktiebolaget? Det är frågor som direkt och indirekt påverkar 

revisorers arbete. 

 

Revisorer har redan en ansträngd situation vare sig de arbetar med små eller stora aktiebolag. 

Under hösten 2010 har det diskuterats i media hur enskilda revisorer har extrem arbetsbörda 

med upp till 100 kunder av ekonomiska skäl vilket minskar kvaliteten (SvD, 2010). Revisorer 

är beroende av sina kunder. Före 1 november 2010 var alla aktiebolag beroende av sin revisor. 

Nu minskar kundens beroende, åtminstone den lilla kunden, det lilla aktiebolagets, beroende 

av revisorn. Hur ser revisorer på den här förändringen och vad tror de om framtiden? 

 

1.2 Problemdiskussion och tidigare forskning 

Inför en lagändring som påverkar flera olika aktörer undersöks naturligtvis hur de kan påver-

kas av lagändringen. De sätt som finns att undersöka något innan det har hänt är främst att se 

hur liknande händelser utvecklats i andra motsvarande länder. De olika aktörernas förvänt-

ningar på lagändringen bidrar också till ökad förståelse av vad som kan hända. Regeringen har 

inför införandet av den nya lagen gjort sådan forskning och sådana analyser. De har särskilt 

tittat på motsvarande lagändring i Danmark samt lyssnat på och undersökt vad de olika aktö-

rer som påverkas av lagändringen har för åsikter om den. (Regeringskansliet, 2010) 
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Hur frivillig revision för små aktiebolag kommer att påverka de olika aktörerna; småföreta-

garna, revisorerna, redovisningskonsulter, banker och kreditinstitut samt leverantörer, och hur 

de kommer att hantera den påverkan kan undersökas på många sätt, utifrån de olika aktörernas 

olika perspektiv.  

 

Den forskning som jag väljer att referera till handlar främst om hur de olika aktörerna speku-

lerar i hur den nya lagen kommer att påverka dem. Forskning på hur motsvarande lagändring i 

andra länder har påverkat aktörerna är också av intresse samt har legat till grund för den 

svenska lagstiftningen. Det urval av studier som redovisas försöker visa på forskning ur de 

olika aktörernas perspektiv. Ett annat val jag gjort är att fokusera på tidigare forskning i C-

uppsatser. Anledningen till det är att den forskningen ligger på liknande nivå som min egen.  

 

Inför regeringens delbetänkande Avskaffande av revisionsplikt för små företag undersökte 

Ottosson & Thunholm (2009) i en C-uppsats om revisionsbyråer använder relationer och rela-

tionsmarknadsföring för att sälja revision och vilken betydelse frivillig revision skulle kunna 

få i sammanhanget. Deras slutsats är att relationer är viktiga. Är kunderna nöjda fortsätter de 

att anlita revisionsbyrån och rekommendera den i sitt nätverk. Undersökningen gjordes när 

revisionsplikt fortfarande gällde och det framgår att respondenterna är medvetna att det inte är 

tjänsten revision som den mest attraktiva utan det är relationen mellan kund och revisor som 

är det viktiga.  

 

Hur småföretagare ställer sig till frivillig revision har också undersökts. Andersson (2008) 

gjorde en kvalitativ studie som inte går att generaliseringar ifrån men över hälften av hennes 

respondenter sa sig ändå vilja välja bort revision om det var möjligt då de inte ansåg nyttan 

vara värd priset. Om revision är värd sitt pris för det lilla bolaget för att få tillgång till krediter 

har undersökts av Karlsson & Lövgren (2007). Deras slutsats efter att ha intervjuat banker och 

småföretagare är att revision är viktig men inte nödvändig för att få tillgång till krediter. 

Andra typer av säkerheter kan kompensera revisionen. Med frivillig revision kan företagen 

själva bedöma om nyttan med revisionen överstiger kostnaden. 

 

Nilsson & Rogova (2007) undersökte i en D-uppsats hur frivillig revision skulle kunna kom-

ma skilja sig från tvingande revision och kom till slutsatsen att frivillig revision skulle bli 

marknadsstyrd samt upplevas som mer värdefull ur företagarnas perspektiv. 
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Sett ur bankernas perspektiv framgår i en C-uppsats av Karlström & Lövgren (2007) från in-

tervjuer med representanter från några olika storbanker att revision inte alltid är nödvändig för 

att få krediter. Revisionen kan kompenseras med andra typer av säkerheter. 

 

Revisionsplikten för små aktiebolag i Danmark avskaffades den 21 mars 2006.  Viktigast an-

ledningen till avskaffande var att minska de administrativa kostnaderna för småföretagarna. 

Efter fyra år med den nya lagen har det visat sig att ca 23 % av de danska småföretagen har 

valt bort revision och ca 85 % av de som valt bort revision är de absolut minsta aktiebolagen. 

Totala antalet aktiebolag i Danmark är ca 130 000  och ca 70 000 av dem undantas från revi-

sionsplikten. Ekonomiskt uppskattar man att småföretagarna under den tid som lagen funnits i 

Danmark sparat in upp emot 160 miljoner danska kronor. Belopp som annars skulle betalts till 

revisorer för att göra revision. De företag som väljer att inte ha revision, kontrolleras ändå av 

den danska staten som ökat den kontrollen.  På deklarationsblanketten får företaget att kryssa i 

en ruta att årsredovisningen inte är granskad av revisor. De företag som fastnar i en skattere-

vision om de bryter mot redovisningslagen eller skatteslagstiftningen kan då tvingas att ha 

revision 1-3 år. I år, då den frivilliga revisionen funnit i fem år i Danmark ska den utvärderas. 

Omvärldsanalyser hitintills bedömer lagändringen som lyckad. Revisionsbyråerna i Danmark 

var väl förberedda inför lagändringen och hade nya tjänster att erbjuda. De anpassade sig efter 

förändringarna. (Gerdtman & Olsson, 2010) 

 

1.3 Syfte och problemformulering  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur några utvalda revisorer tror att frivillig revision 

kommer att förändra deras arbete och deras relation till kunder som är småföretagare för att på 

så sätt synliggöra revisorers sätt att tänka och deras inställning till förändringar.  

 

Uppsatsens problemformulering: Hur tänker några olika revisorer om frivillig revision och 

hur det kan komma att påverka deras arbetssituation och relation till kunder som är småföre-

tagare? 

    

1.4 Avgränsningar  

Ändringen i lagen påverkar alla inblandade, de små aktiebolagen, deras intressenter (kreditgi-

vare, leverantörer och investerare) och deras revisor (eller redovisningskonsult). Jag har valt 
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att främst fokusera på hur revisorer tror att de kommer att påverkas av lagändringen. Eftersom 

lagen är så ny blir det endast revisorernas förväntningar och tankesätt jag kan undersöka. Den 

statistik som finns från bolagsverket om antal nybildade bolag efter att lagen om frivillig revi-

sion införts redovisas också för att ge en indikation på hur småföretagare agerar på lagänd-

ringen. I den statistiken fokuseras enbart på nybildade aktiebolag även om handelsbolag och 

kommanditbolag där minst en av ägarna är juridisk person också omfattas av den nya lagen. 

Ägandeförhållanden i handelsbolagen och kommanditbolagen redovisas inte i Bolagsverkets 

statistik och de formerna av nybildade bolag ligger på ca 500 per månad under samma tidspe-

riod som jag redovisar statistik för aktiebolag så jag fokuserar enbart på nybildade aktiebolag 

för att visa småföretagares reaktion på lagen.  

 

  



 
 

 

 11 

2. Metod  

Här diskuterar jag mitt val av vetenskapligt perspektiv, forskningsstrategi och undersök-

ningsdesign. Jag beskriver även hur jag gått tillväga i min undersökning. 

 

2.1 Val av forskningsstrategi 

Både kvalitativ och kvantitativ forskningsstrategi liknar varandra vad gäller syfte. Båda stra-

tegierna går ut på att ge en bättre förståelse av de fenomen som undersöks. Men strategierna 

är ändå grundläggande olika.  

I kvantitativ forskningsstrategi fokuserar man på det mätbara och det statistiska och oftast 

utgår man från stora urval. En kritik av kvantitativ metod som Bryman & Bell framför är att 

det är forskaren som styr frågorna. Det som framstår som neutralt och positivistiskt i en kvan-

titativ undersökning är kanske ändå inte så neutralt och objektivt. Det som är mätbart i natu-

ren är inte lika mätbart när det gäller hur människor lever i sociala institutioner. Det som man 

kvantitativt mäter kan ge en falsk känsla av precision och riktighet. (Bryman & Bell, 2003) 

 

Kvalitativa studier strävar istället ofta efter att ge en helhetsbeskrivning något för att få en 

förståelse av en social verklighet och hur personerna i den miljön tolkar sin verklighet. (Bry-

man & Bell, 2003) För att få den förståelsen är närhet en viktig princip i betydelsen att ha en 

närmare relation till de personer som ingår i undersökningen än vad man kan få via enkäter. 

Andersen (1998) kallar den fylligare och djupare information man kan få för mjuk data som 

man kan få från semistrukturerade öppna intervjuer. Den kvalitativa metoden är också flexibel 

(Repstad, 2007). Det gör det möjligt att t.ex. ändra i intervjuguiden eller använda kunskap och 

idéer som kommer fram under forskningens gång.  

 

En kritik av kvalitativ metod är undersökning med kvalitativ metod är alltför impressionistis-

ka och subjektiva. Med det avses att kvalitativa resultat allt för mycket kommer från forska-

rens ofta alltför osystematiska egna uppfattningar om vad som är viktigt. I kvalitativ forskning 

med personliga intervjuer skapas också relationer med respondenterna vilket påverkar tolk-

ningen. (Bryman & Bell, 2004) 

 

Det finns olika sätt att hantera kritiken av kvalitativ metod. Ett sätt är att komplettera kvalita-

tiv metod med kvantitativ metod och belysa det fenomen som undersöks med till exempel 

både personliga intervjuer och statistik. Risken med för subjektiva tolkningar av materialet 
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kan hanteras med val av analysmetod . Diskursanalytiskt perspektiv och narrativ analys är 

exempel på analysmetoder som minskar riskerna med subjektivitet eftersom subjektivitet är 

en del av metoden. Subjektiviteten är nödvändig och inte något att ta avstånd ifrån (Börjesson, 

2003). 

 

Eftersom jag är intresserad att förstå mer om hur det är att arbeta som revisor, hur revisorer 

tänker och hur förändringar i revisorers omvärld påverkar revisor och deras sätt att arbeta be-

dömer jag att kvalitativ forskningsstrategi är lämpligast. Jag vill försöka förstå revisorers 

verklighet och så gott det går skapa en helhetsbild av hur revisorer relaterar till förändringar. 

Då är det viktigt att försöka komma nära respondenterna och på olika sätt försöka skapa en 

sådan förståelse. Diskursanalys och narrativ analys är kvalitativa metoder för att få förståelse 

och helhetsbild av ett fenomen eller ett fall.  

 

2.2 Diskursanalytiskt perspektiv 

Diskursanalys är ett sätt att genom språket, hur människor talar, försöka förstå verkligheten. 

Genom språket visas verkligheten och på samma gång formar språket verkligheten. Genom att 

göra varje respondents röst hörd visas också hur varje respondent talar om sina livsområden. 

Det som sedan analyseras är hur varje respondent talar om sina livsområden. Det viktiga är 

egentligen inte om berättelserna är sanna eller falska. I diskursanalys ligger intresset mer i hur 

verklighet skapas än hur verklighet är. Diskursanalys kan synliggöra identiteter eftersom iden-

titeter inte är fasta konstruktioner utan är instabila och kan förändras. Diskursanalys, precis 

som fallstudie, fokuserar på att se det märkvärdiga, det unika i något som framstår som natur-

ligt. I en diskursanalys gör forskaren något med materialet och presenterar det inte som det 

såg ut efter insamlandet. För att finna den rådande diskursen är det viktigt att leta efter möns-

ter i det som sägs och hur det sägs. (Börjesson, 2003) 

Subjektiviteten hanteras i diskursanalys genom att betraktaren, forskarens språk, funktion och 

roll också har betydelse i analysen. Vad väljer forskaren att göra med det insamlade materia-

let? Hur väljer forskaren att samla in materialet? Vad händer med de beskrivningar som re-

spondenterna gett av sin livsvärld när forskaren placerar det i ett teoretiskt sammanhang som 

forskaren valt? 

Det är jag som gör de flesta valen i forskningssituationen. Respondenterna väljer om de vill 

bli intervjuade och de väljer också mer eller mindre medvetet vad de vill svara och hur de vill 
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svara. Men jag har Men det är jag som väljer vilket fenomen jag vill undersöka, vilka jag ska 

intervjua, vilka frågor jag vill ställa, vilka analysmetoder och teorier jag vill använda. Särskilt 

i en personlig semistrukturerad intervju är de där valen av vad man säger inte alltid så med-

vetna. För att man pratar med varandra säger man saker som man kanske inte har planerat 

säga utan för att de blir så som en reaktion på vad den andre säger. Därför är det viktigt att 

kritiskt granska även mig själv som forskare, att jag är reflexiv. Börjesson (2003) skriver att 

reflexivitet borde förekomma i all som han kallar det människovetenskap, även forskning som 

bygger på kvantitativ metod. 

Genom att skriva om hur jag gör min studie, hur jag tänker och vilka val jag gör blir jag med-

veten om det. När jag lyssnat om och om igen på min intervju  förstår jag mer om hur både 

jag och min respondent agerar, varför vi säger det vi säger och hur vi säger det. Samma sak 

när jag läser det jag skrivit om och om igen, och jag läser högt eller lyssnar på det jag skrivit 

eller pratar om det jag skrivit med någon annan och ändrar i texten så förstår jag mer och mer 

av både fenomenet jag undersöker och hur jag gör när jag undersöker fenomenet eller diskur-

sen. Genom att beskriva noggrant hur jag gör min analys, gör jag det möjligt för andra att föl-

ja min metod och göra om den även om deras personlighet, deras subjektivitet skulle märkas i 

deras analys. 

Det finns olika sätt att göra diskursanalys. Man kan leta efter kategorier i sitt material. Kate-

gorier gör att vi människor lättare kan förstå vår värld. Vi sorterar olika liknande egenskaper 

till olika kategorier. Många av de kategoriseringar som görs är godtyckliga och skulle kunna 

ändras till andra godtyckliga kategoriseringar. Andra kategoriseringar är mer fasta. I diskurs-

analys framhävs att forskarna använder olika strategier samtidigt för att kunna göra diskurs-

analys. Man använder även sina egna känslor, sin intuition. Modalisering är en annan teknik i 

diskursanalys. Det betyder att man ser på hur starkt något hävdas, om något upprepas ofta 

eller syns på flera olika sätt i berättelsen. Det kan man både göra genom att se systematiskt 

hur vissa saker upprepas och återkommer men också genom att se på personen som helhet 

samt använda sin intuition. (Börjesson, 2003) 

Med hjälp av den teori jag valt kan jag leta efter både kategorier och modalisering i de berät-

telser jag gjort av i de olika sorternas intervjuer. Modalisering visar kategoriseringar och 

mönster. Hur intervjuerna gjordes och hur respondenterna var som personer gör att de olika 

kategorierna blir ännu mer synliga. Det var inte bara vad de sa utan även hur de sa det och i 
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vilket medium de sa det som gjorde att jag kunde lägga märke till olika kategoriseringar som 

till viss del stämde med den teori jag använde.  

 

2.3 Narrativ analys 

Ett gemensamt drag i narrativ analys är att se berättelser som socialt uppbyggda och situa-

tionsbunda versioner. Genom narrativ analys kan man undersöka hur människor presenterar 

sina liv och hur forskare medverkar i och omskapar dessa berättelser.  En form av narrativ 

analys är analys av berättelser. Då samlar forskaren in berättelser för att analysera dem an-

tingen deduktivt med hjälp av en på förhand bestämd teori eller induktivt genom att teorivalet 

görs utifrån vad för mönster som framträder i intervjuerna. Här blir forskarens roll och val 

viktiga. Genom att tala och lyssna skapar forskaren och respondenten berättelsen tillsammans. 

Intervjusituationen blir en meta-handling, något som inte skulle ske om inte forskaren bett om 

intervjun. Respondenten talar om sådant som respondenten annars inte skulle prata om på det 

sättet troligtvis. Genom att fråga respondenten om dennes livsvärld får respondenten också 

möjlighet att vara reflexiv genom att prata om och fundera på sina livsområden. Sedan följer 

frågan hur forskaren skapar om intervjuerna till skrivna berättelser? Vilka teorier väljs och hur 

påverkar de valen berättelserna forskaren skapar av intervjuerna? (Börjesson, 2003) 

Jag använder narrativ analys genom att göra om intervjuerna till berättelser som jag uppfattar 

dem. Redan när jag skriver om de transkriberade intervjuerna gör jag en analys. Jag försöker 

fånga upp det som framstår som viktigt men också att få med det mesta och många detaljer 

som på andra sätt än vad de säger visar på deras sätt att tänka. Det är både det de berättar och 

de berättelser jag gör av det och hur de berättar det som jag försöker analysera. När jag letar 

efter mönster och sådant som framhävs på olika sätt i berättelserna är det diskursanalys med 

att leta efter kategorier och modaliseringar.  

 

2.4 Undersökningsdesign 

Undersökningsdesign är hur man samlar in och analyserar data. För att kunna undersöka ett 

specifikt problemområde och kunna undersöka det vetenskapligt krävs en genomtänkt och 

utarbetad undersökningsdesign. Enligt Bryman finns det fem olika typer av undersökningsde-

sign: experimentell design, surveystudier, longitudinella under sökningar, fallstudier och 
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komparativa studier. Ibland är det lämpligt att kombinera två eller flera typer av undersök-

ningsdesign. (Bryman, 2007)  

 

För mitt syfte och med min forskningsstrategi och analysredskap bedömer jag att fallstudie är 

en lämplig metod. En fallstudie görs på ett så kallat fall som kan vara en individ, en organisa-

tion, en situation eller ett fenomen. I en fallstudie kan man visa på unika drag för ett karakte-

ristiskt (specifikt) fall. Varje organisation, varje individ har gemensamma drag med andra 

organisationer och individer men det finns också unika egenskaper hos var och en. Fallstudie 

är lämplig för att belysa unika egenskaper eller olika samspelsprocesser. (Bryman & Bell, 

2003) Med fallstudie som metod utgår man från en helhet och försöker förstå fallet från ett 

helhetsperspektiv (Patel & Davidsson, 1991). I fallstudien kombineras ofta olika undersök-

ningsmetoder som intervjuer, enkäter, observationer, etc. (Eisenhardt, 1989). 

 

Det fenomen jag gör fallstudie på är revisorers reaktion på frivillig revision. Jag har intervjuat 

tre revisorer som arbetar på olika sätt. Vara och en av dem är unik i sin arbetssituation och i 

sin syn på frivillig revision men det finns ändå gemensamman drag i deras profession som gör 

att det fungerar med fallstudie för att bättre förstå vad revisorer anser om hur frivillig revision 

och hur det kommer att påverka deras arbetssituation. Genom att prata med dem om dessa 

frågor synliggörs också enligt diskursanalytiskt perspektiv deras tankemönster. Det sätt jag 

kombinerar olika undersökningsmetoder är att jag använder statstik i undersökningen är som 

sekundär källa för att visa hur förändringar skett i Danmark som tidigare infört frivillig revi-

sion samt statstik som visar hur antalet nya aktiebolag i Sverige påverkats av lagändringen. 

När jag som forskare gör om intervjuerna till berättelser förändrar jag det insamlade materia-

let för att synliggöra mönster i hur mina respondenter talar om sina liv. Tolkande ansats, fall-

studie och narrativ analys med diskursanalytiskt perspektiv gör det möjligt för mig som fors-

kare att få annan och ökad förståelse för det fall jag undersöker. 

 

2.5 Intervjumetod 

Första kontakten inför en intervju är mycket viktig och den första kontakten sker inte vid själ-

va intervjun utan när man försöker få en intervju. När man tar kontakt ska man tala om vem 

man är och varför man gör undersökningen. Det är viktigt dels för att intervjun överhuvudta-

get ska bli av och hur intervjun kommer att bli. Att ha tid för intervju är inte alltid det lättaste 
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för en tänkt respondent och det gäller att kunna motivera den tilltänkta respondenten att se ett 

värde både för sig själv och för studien. (Trost, 2004) 

 

Jag fick tag i några av mina respondenter via internet. Jag sökte på revisorer på eniro.se och 

ringde först och frågade innan jag skickade mina frågor på mail. Ingen av dem känner jag 

personligen. De revisorer jag hade kontakt med var mycket hjälpsamma och kunniga.  När vi 

inte kunde få till personliga möten var de så vänliga och försökte svara på frågorna på mail 

men jag bedömer nu efteråt att svar via mail inte blir lika bra som när man träffas och pratar. 

Då kan man ställa följdfrågor och fånga upp tankar på ett annat sätt än den mer strukturerade 

formen via mail. Mina frågor utgick från en text, ett pressmeddelande om frivillig revision 

Min tanke var att respondenterna läste den och att vi sedan pratade utifrån pressmeddelandets 

innehåll. I pressmeddelandet uttalar sig branschorganisationer och banken positivt om frivillig 

revision. För de revisorer jag intervjuade via mail blev det lite konstigt att själva ta till sig 

texten i pressmeddelandet. Så jag gjorde om mailet och skrev om frågorna så att de tog upp 

innehållet i artikeln men fungerade utan att man hade läst till de två respondenter som jag inte 

träffade personligen. Det gör att jag bedömer att jag kan använda materialet även om jag har 

samlat in det på olika sätt. Olikheten belyser också de olika respondenternas personlighet och 

sätt att arbeta så de olika formerna bidrar till att skapa en bättre förståelse. I diskursanalys ser 

man också vikten av att samla in material från olika källor och att alla källor går att använda 

vetenskapligt och att de säger något om den diskurs man undersöker (Börjesson, 2003). En 

respondent träffade jag personligen och i den intervjun kunde jag göra som jag hade tänkt från 

början och vi utgick från artikeln. En av revisorerna jag intervjuade via mail är jag bekant 

med sen tidigare men det tror jag inte påverkade vare sig mina frågor eller hans svar. Efter-

som jag gör en fallstudie går det bra att bara ha några få respondenter. Till slut blev det att jag 

intervjuade tre, en personlig intervju, en både via telefon och mail samt en tredje enbart via 

mail. Alla tre revisorer arbetar på olika sätt och kunde bidra med olika perspektiv. 

 

Den kvalitativa intervjun ska både vara målinriktad och ta hänsyn till helheten som Repstad 

(2007) skriver. Då behöver man en strukturerad intervjuguide. Det bidrar också till att skapa 

ett gott intryck hos respondenten. En intervjuguide kan vara strukturerad på olika sätt. Men 

även om man har en intervjuguide så ligger det i den kvalitativa intervjun att kunna ändra på 

och anpassa intervjuguiden under studiens gång beroende på vad som kommer upp under in-

tervjun (Repstad, 2007). Bryman & Bell (2003) skriver om semistrukturerade intervjuer att 
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det är forskaren som väljer tema utifrån sin studies frågeställning och syfte men respondenten 

har stor frihet att välja hur hon vill svara. Frågor behöver inte komma i samma ordning som i 

intervjuguiden och frågor kan tillkomma. Att utgå från något att prata om, som en tidningsar-

tikel eller en påhittad situation, case, kan göra att det går lättare för respondenten att prata och 

man får reda på mer än om man bara ställer frågor om deras egen situation och person. När 

frågorna ligger utanför personen kan mer om personen komma fram.  Jag prövade mig fram 

länge till hur jag skulle göra intervjuerna. Jag provade på flera olika sätt. Grunden var att jag 

hade en pressmeddelande om frivillig revisorn som revisorn läst i förväg och sedan diskutera-

de tillsammans med mig och därefter pratade vi om innehållet med hjälp av frågor som stod i 

marginalen på artikeln (Se bilaga). Sen tillkom frågor beroende på vem jag intervjuade och i 

den personliga intervjun blev det enkelt för respondenten att prata även om sin egen person 

och situation. Den revisor jag intervjuade bara via mail bedömer jag uppskattade just den 

formen av intervju då han är en mycket tystlåten person. Den revisor jag intervjuade via tele-

fon och mail märkte jag viss frustration hos i svaren. Han var mycket noggrann och hjälpsam 

men det blev svårt för honom därför att vi ibland missförstod varandra.  

 

2.6 Databearbetning och analys 

För att bearbeta den insamlade empirin, de inspelade intervjuerna så transkriberade jag dem 

först vilket innebära att jag lyssnade på intervjuerna om och om igen. Det blev redan där bör-

jan till analys då jag hörde sådant jag inte riktigt lagt märke till under själva intervjuerna. Jag 

började också redan under transkriberingen att se mönster och kategorier samt få förståelse för 

det de intervjuade revisorerna berättat. I de utskrivna intervjuade markerade jag sedan det jag 

sökte, hur revisorer tror att frivillig revision skulle påverka deras arbetssituation. Det marke-

rade jag med en färg. Jag markerade även, i annan färg det som gav uttryck för varför de tyck-

te som de gjorde. Man kan säga att jag kodade materialet i olika kategorier som den diskurs-

analytisk metod som också Alvesson & Sköldberg (1994) rekommenderar. 

 

2.7 Alternativa metoder 

Som alternativ till fallstudie skulle jag om jag ändå ville hålla kvar vid kvalitativ metod, till 

exempel kunnat be revisorer ta ställning till ett case mer fullt ut än jag gjorde med Swedbank 

pressmeddelande. Genom att diskutera ett scenario där allt fler av revisorns småföretagarkun-

der avsäger sig revision och hur revisorn skulle agera då skulle kanske mer känslor komma 

fram men situationen skulle vara så speciell och skulle kanske heller aldrig hända. Därför ser 
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jag fördelar med ett mer allmän resonemang som jag kunde föra med revisorerna med hjälp av 

pressmeddelandet om frivillig revision.  

 

Jag skulle också kunnat följa med en revisor i arbetsmiljön och gjort deltagande observatio-

ner, så kallad etnografisk metod. Då skulle jag kunna iaktta och uppleva revisorns arbetssitua-

tion och få en annan förståelse av hur revisorn reagerar på förändringar och hur frivillig revi-

sion påverkar arbetet. Det som talar emot den metoden är at den tar tid och att frivillig revi-

sion ännu inte märks så mycket. Än så länge är det bara nyregistrerade bolag som hunnit age-

ra. Jag skulle också kunnat välja bort intervjuer och satsat enbart på en litteraturstudie och 

utgått från tidigare forskning och den statliga utredning som föregått den.  

 

Med kvantitativ ansats skulle jag kunnat genomföra en enkät med mer strukturerade frågor 

riktat till ett tillräckligt stort urval för att kunna dra statistiska slutsatser.   

 

Ett ytterligare perspektiv på aktörer som påverkas av förändringar inom revisionen är hur vi 

som studerar redovisning reagerar på sådana här förändringar. Hur påverkar det framtiden för 

oss? Hur påverkar det vårt sätt att tänka om att i framtiden arbeta med redovisning, som revi-

sor eller redovisningskonsult?  Jag har inte hittat någon uppsats eller forskning på hur föränd-

ringar som leder till att det blir färre uppdrag för revisorer påverkar yrkesval och utbildning. 

Jag skulle kunnat ha gjort både kvalitativ eller kvantitativ studie på hur de som studerar redo-

visning har för föreställningar om de framtida yrkesmöjligheterna. Till viss del gör jag det i 

den här studien genom att jag med reflexivitet ser på mina egna tankar om att arbeta som revi-

sor. 
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3. Teoretisk referensram 

Huvudteorin handlar om revisorers tankesätt. För att förstå hur revisor tänker är det viktigt 

att förstå deras arbetssituation. Därför inleds kapitlet med att beskriva vad revision är och 

hur revisorer arbetar. Kapitlet avslutas med teori om revisorers tankemönster.  

 

3.1 Revision i ett historiskt perspektiv  

Hela tiden sker förändringar vad gäller regler för revision. Ända sedan 1650 den svenska revi-

sionsverksamheten utvecklats och gör det fortfarande. Det kommer nya regler och gamla reg-

ler ändras. Den senaste förändringen i lagen skedde 1 november 2010 och gjorde revision 

frivillig för små aktiebolag. Frågan är hur den lagändringen kommer att påverka revisorers 

arbete. Kommer småföretag att låta bli revisionen eller kommer de att fortsätta med dem. Ett 

annat alternativ är att revisorn kommer att utföra andra uppdrag åt småföretag. Varför ska ett 

litet företag fortsätt att lägga pengar på revision när det inte måste göra det? Revisionen görs 

för företagets olika intressenter, t.ex. kreditgivare som banker och leverantörer samt kapital-

placerare. Med utgångspunkt från revisionen kan intressenter bedöma om det är lämpligt att 

ge kredit eller satsa kapital. I en revision granskar revisorn bokföringen, årsredovisningen 

samt företagsledningens förvaltning. För att kunna göra det håller sig revisorn till olika seder; 

god revisionssed och god revisorssed. Det är flera lagar som styr revisorns arbete, bland annat 

Revisorslagen (SFS 2001:883), Aktiebolagslagen (SFS 2005:551), Årsredovisningslagen 

(SFS 1995:1554) med flera. Revisorn ska också vara oberoende i sina uppdrag. De senaste 

åren har stora förändringar i reglerna för revision skett till stor beroende på internationell 

harmonisering. Det gäller även för den nya lagändringen för frivillig revision. Nu får Sverige 

samma regler för småföretag som de flesta andra EU-länder har. 

 

3.1.1 Revisionens syfte 

Syftet med revision är att tillgodose företagets olika intressenter; ägare, kreditgivare, leveran-

törer, kunder, anställda, styrelse, VD samt stat och kommun. Genom revision kontrolleras att 

företagets verksamhet sköts på ett lagenligt och korrekt sätt samt att företagets ställning och 

resultat redovisas riktigt. Revisorn kvalitetssäkrar den information som styrelsen och VD:n 

lämnar. (Moberg, 2006) 

 



 
 

 

 20 

En revision ska ge en rättvisande bild av företaget. Revisionsstandard, RS är normsystem för 

revisionsstandard i Sverige. I revisionsberättelsen uttalar sig revisorn om att revisionen utförts 

enligt god revisionssed i Sverige och att bolaget uppfyllt kraven för att få en godkänd revi-

sion. Bolag behöver en godkänd revision bland annat för att visa intressenter att företaget är 

säkert. För att banker och andra kreditgivare ska kunna låna ut pengar krävs att bolagen är 

kapabla att betala tillbaka sina lån. Det kan krävas någon slags säkerhet för lån, vilket korrekt 

och pålitlig information om bolaget är. Säkerheten i informationen ökar genom att revisorn, 

som personligen inte har någon vinning i bolagets verksamhet, granskar bolagets bokslut och 

uttalar sig om det.  

 

3.2 Revisorn 

Det finns olika nivåer för revisorer, vad gäller utbildning erfarenhet och titel. Revisorer kan 

ha olika roller i förhållande till sina klienter och det är främst att kontrollera kundens närings-

verksamhet men innebär också viss form av rådgivning, t.ex. om hur bolaget kan förbättra 

rutiner eller minska sin riskexponering men revisorns opartiskhet och självständighet får inte 

äventyras genom rådgivningen. Revisorn kan också ombesörja uppgifter för kundens räkning, 

vilket pga. legala eller andra krav vanligen faller inom ramen för kundens egen näringsverk-

samhet. (Far, 2011c) 

 

3.2.1 Skillnaden mellan auktoriserade och godkända revisorer  

Det finns två kategorier av kvalificerade revisorer i Sverige, auktoriserade och godkända. För 

att använda titeln som godkänd respektive auktoriserad revisor krävs det, enligt förordning 

1995:665, för titeln godkänd revisor att ett prov för revisorsexamen avläggs och för titeln auk-

toriserad revisor krävs ett prov för högre revisorsexamen. Av proposition 2000/01:146 fram-

går att förutom proven för revisorsexamen, skiljer sig de två titlar åt även vad gäller krav på 

praktisk och teoretisk utbildning. För titeln godkänd revisor krävs en kandidatexamen med 

företagsekonomi som huvudämne och tre års praktisk yrkeserfarenhet. För titeln auktoriserad 

revisor krävs ytterligare 60 högskolepoäng inom valfritt ämne utan specifik ämnesinriktning 

samt fem års praktisk yrkeserfarenhet. Den femåriga yrkeserfarenheten ska inkludera 1000 

timmars revision varav 500 timmar ska utgöra kvalificerad medverkan vid revision av bolag 

som på grund av sin storlek eller av annan anledning är svåra att revidera. (Moberg, 2006) 
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3.2.2 Redovisningskonsulten i relation till revisorn 

För att få kalla sig redovisningskonsult ska man vara medlem i Sveriges Redovisningskonsul-

ters Förbund (SRF).  Det är branschorganisationen för redovisnings- och ekonomikonsulter i 

Sverige, som har ca 3500 medlemmar. Konsultens kompetens testas vid antagningen till SRF. 

(SRF, 2011) 

 

Redovisningskonsulten kan också bli medlem i Far. Då måste från 2011 följande krav för nå-

got av två olika alternativ vara uppfyllda. Alternativ 1: utöver tre års studier i högsko-

lor/universitet med företagsekonomisk inriktning behövs minst 5 års praktik inom redovis-

ningsområdet varav minst tre år som extern rådgivare. Det innebär att man ska jobba med 

redovisning på en revisions- eller redovisningsbyrå. Ett alternativ till akademisk utbildning är 

en minst tvåårig eftergymnasial utbildning i kombination med minst 6 års praktik inom redo-

visningsområdet varav minst tre år som extern rådgivare. För båda alternativ krävs också 

godkänd redovisningskonsultexamen genom Far. Då kan man kalla sig auktoriserad redovis-

ningskonsult. (Far, 2011b)  

 

Redovisningskonsulten erbjuder marknaden olika slag av redovisningstjänster. Det varierar 

från löpande bokföring till att göra årsredovisningar och andra finansiella rapporter. Redovis-

ningskonsultens arbete styrs till största delen av bokföringslagen, årsredovisningslagen och 

Bokföringsnämndens normgivning. Det som skiljer redovisningskonsultens arbete från revi-

sorns är att det inte är lika reglerat och att det inte kräver någon offentlig tillsyn. (Far, 2011b) 

 

3.2.3 Revisorns roll 

Det finns många definitioner på begreppet revision. En definition som Far, branschorganisa-

tionen för revisorer använder sig av är: ”Revision är att kritiskt granska, bedöma och uttala sig 

om redovisning och förvaltning.” (Moberg, 2006: 34) 

 

Det som inte syns i den formuleringen är att revisorn också ska vara oberoende. Det finns 

flera syften med revisionen. Den ska ge trovärdighet åt den ekonomiska information som fö-

retaget lämnar om sig själv. Det är viktigt för kreditgivare och leverantörer att känna till detta. 

Enligt Moberg är det en nödvändig förutsättning för att näringslivet ska fungera effektivt. 

Revisionen behövs också för att aktieägarna ska kunna kontrollera förvaltningen av bolagets 
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verksamhet. För att revisorns ska kunna vara oberoende finns föreskrivet i lagen hur revisorer 

ska agera för att inte hamna i lojalitetskonflikt. (Moberg, 2006) 

 

Hur förväntas en revisor agera för att behålla sitt oberoende utifrån nu gällande regelverk? 

Enligt I 9 kap. 3 § ABL angåendegod revisorns sed är revisorns syfte att hjälpa företaget och i 

vissa fall ge råd. Revisorn ska dock inte berätta hur kunden ska göra utan istället granska hur 

de gjort. Enligt 7 kap. 34-35§§ ABL skall revisor agera i kontakter med aktieägarnas frågerätt. 

Revisorers arbetsuppgift allmänhet är ansvariga för bolaget vad som inte är förbjudet enligt 

regler och lagar, alltså revisor tillförlitlig säkerhet kontrollerar företagets bokslut VD:s för-

valtning, och därtill även årsredovisning. Revisorns granskningsuppgifter i bolaget är att 

granska räkenskaperna, årsredovisningen och företagsledningens styrelse samt frågorätt från 

aktieägarna. (Moberg, 2006) 

 

3.3 Revisorers sätt att tänka 

För att försöka förstå varför revisorer har de åsikter de har om förändringar i lagstiftningen 

om revision behövs teori om revisorers tankesätt. Häckner et al (2006) för fram att det finns 

en stark homogenitet i svenska revisorers tankemönster. Grunden i det tankemönstret är att 

svenska revisorer till stor del kan hävdas vara att de söker trygghet i rutiner och tidigare erfa-

renheter. Man kan hävda att revisorer är styrda av konventioner och rutiner som tas för givna 

och att de hellre arbetar med det förflutna än med framtiden. Även om det finns en stor ho-

mogenitet i den svenska revisorskåren finns det utrymme för heterogenitet. Den uppstår i oli-

ka företagskulturer, som om man jobbar på stor eller liten byrå eller som ensamföretagare. 

Olika yrkeserfarenhet påverkar också revisorns sätt att tänka om sitt arbete. Häckner et al gör 

dock antagandet att drivkrafterna för homogenitet inom revisorskåren är starkare än heteroge-

nitet. Det antagande medför också att viss generalisering kan göras även för ett litet urval av 

respondenter men i den här studien medför teorin att revisorer med olika erfarenhet och per-

sonlighet har olika tankesätt. I en fallstudie behöver man inte behandla den undersökta grup-

pen, i det här fallet revisorer som en homogen grupp. Däremot utgår jag från Häckner et als 

resultat som visar på att svenska revisorer har ett traditionellt perspektiv på revision och att de 

flesta helst bara vill se små förändringar eller inga alls i hur revision ska utföras. En intressant 

spekulation av Häckner et al är att de tror att svenska revisorer inte vill ha en auktoritär roll i 

förhållande till sina klienter. Av Häckner et als studie framkommer att revisorerna var mycket 

negativa till att yttra sig utöver det som krävs enligt gängse praxis och lag även om de ansåg 
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att sådana uttalanden har relevans för externa intressenter. Svenska revisorer känner sig tryg-

gare då de utför traditionell revision på historiskt material. Häckner et al förklarar det med att 

då flyttas risken och ansvaret från den egna personen till revisionskåren i stort. Tryggheten 

finns i regler och praxis. Inför mer framtidsorienterade uppgifter känner svenska revisorer en 

osäkerhet då det saknas tillförlitliga metoder för framåtblickande kvalitetssäkringar. Ett annat 

skäl till att inte vilja uttala sig om det som ligger utanför gängse praxis är den tystnadsplikt 

revisorn har gentemot klienten. (Häckner et al, 2006) 

 

En av de teorier Häckner et al utgår ifrån kommer ifrån psykologin och behandlar hur man 

som revisor balanserar känsla och förnuft när man utför sitt uppdrag. Teorin hävdar att reviso-

rer har en tendens att prioritera sin granskningsroll, en roll man som revisor känner sig trygg i. 

Det gäller särskilt när nya regler införs som förändrar arbetssituationen till att bli mer kom-

plex. Om nya regler däremot kommer främjas användandet av förnuft hos revisorn även om 

först relativt starka känslor kan uppstå. Regelkunskaper måste balanseras med förnuft och 

känsla hos revisorn. (Häckner et al, 2006) 

 

 

 

 

  



 
 

 

 24 

4. Empiri och analys 

Här presenteras empirin från intervjuerna som berättelse som sedan analyseras med hjälp av 

valda analysmetoder och valda teori. 

 

4.1  Den egna undersökningen 

Jag har intervjuat tre personer, två auktoriserade revisorer och en godkänd revisor. En av de 

auktoriserade revisorerna har jag träffat för intervju, den andre intervjuade jag via mail. Den 

godkände revisorn intervjuade jag också via mail. Eftersom det blev olika slags möten med de 

olika respondenterna har jag valt att redovisa min empiri som berättelser. Jag låter varje re-

spondent berätta sina tankar om frivillig revision och hur revisorn tror att det kommer att på-

verka såväl det egna arbetet som småföretagare. Det jag hade som utgångspunkt för intervju-

erna var ett pressmeddelande från Swedbank om frivillig revision, se bilaga 1. Då intervjuerna 

kom att ske på olika sätt relaterar också respondenterna på olika sätt till den artikeln.  

 

4.2  Resultatredovisning 

Eftersom fallstudien bygger på tre intervjuer redovisas varje intervju som en berättelse ur var-

je revisors perspektiv. På så sätt visas också varje revisors sätt att tala om frågeställningarna 

vilket i sig visar på varje respondents tankemönster förutom att visa på varje respondents tan-

kar om hur frivillig revision kommer att påverka det framtida arbetet. Eftersom intervjuerna 

skett på olika sätt, beroende på praktiska omständigheter och respondenternas önskan är berät-

telserna olika långa. Det blir också något som synliggör varje respondents tankesätt. 

 

4.2.1 Klas, auktoriserad revisor på mindre byrå i Stockholm 

Det är en ganska stor del av mina 70 klienter, nästan hälften, 46 % av min klientstock som 

definitionsmässigt räknas som små med en omsättning under 3 miljoner kr per år, så kallade 

3:3-bolag. Jag jobbar uteslutande med revision. Det är revisionsmetodik som intresserar mig. 

Rådgivning blir det mest lite marginellt med elementära saker som hur mycket man ska ta ut i 

lön för skattelindring till exempel, men mest är det revision. Min bakgrund är att jag är aukto-

riserad revisor och jag är medlem i Far. Jag har jobbat både på stor byrå och jobbar nu på 

mindre byrå, mycket med revisionsmetodik, ISA/RS och mycket med kvalitetskontroll inom 

revision både på de byråer jag jobbat på och inom organisationen SRS som den hette förut 

som har kvalitetskontrollsystem för de olika revisorerna i Sverige. 
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I början kändes det lite konstigt att revisionsplikten skulle avskaffas för mindre företag. Far 

gick ju ut direkt och var positiv till frivillig revision men i början var jag negativ men nu har 

jag ändrat mig. Men nu när det har mognat i mig ser jag att den utvecklingen kan vara ganska 

positiv ändå. Det känns som om Far tagit rätt ställning nu och att det här är ett steg branschen 

kan ta. Det finns många småföretag som knappt har någon verksamhet och med de kunderna 

är det inte särskilt roligt att jobba med revision. De skulle faktiskt klara sig utan eftersom de 

mest tar tid och ger inget intressant tillbaka. Då skulle man kunna koncentrera sig på sina lite 

större kunder och vara lite mer aktiv mot dem. Så jag tror att det kan bli bra att man avskaffar 

revisionsplikten. Revisionsplikten är ju anpassad efter aktiebolagslagen och den är ju skriven 

främst för stora aktiebolag, exempelvis börsnoterade bolag men i tillämpning måste minsta 

lilla vilande aktiebolag göra revision och det blir ju väldigt tungrott så att det kan nog bli bra 

det där. Jag tror ändå att många kommer att ha kvar revisorn både av eget initiativ och att 

många är beroende av redovisningskonsulter för bokföring, bokslut, skatteredovisning osv. 

Och de flesta redovisningskonsulter tycker det är bra att en revisor tittar på deras arbete efteråt 

och ser att det är rätt. Då kommer redovisningskonsulten att säga att det är bra att ha revisio-

nen kvar för kontrollfunktionen och då kommer företagaren att följa det redovisningskonsul-

ten säger. Det fungerar som en kvalitetssäkring på redovisningsarbetet. Det är ett steg bran-

schen kan ta. Det är bra även för revisionsbranschen anser jag om vi revisorer nu kan fokusera 

mer på förtroende och kvalitetssäkring av redovisningsrapporter. Då kanske företagare än 

bättre förstår vilket jobb vi revisorer har gjort och vilken effekt vårt arbete har. Det märker de 

kanske när de inte länge har revision. Jag skulle tro att hälften av våra kunder inte förstår vad 

revisionen går ut på och de ser inte heller skillnaden mellan redovisningskonsulter och reviso-

rer. De tror att vi gör allt jobb och de blandar ihop rollerna. Så det är nog inte många som för-

står vad ett reviderad bokslut är för något även om man försöker förklara men det är inte alltid 

så lätt. Det kommer säkert att gå bra för en del utan revision men för en del kommer det att bli 

katastrof, om de har en dålig redovisningskonsult, och sådana finns tyvärr, som inte kan göra 

bra bokslut. Gör redovisningskonsulten däremot ett bra jobb kan det mycket väl räcka med en 

bokslutsrapport för det lilla bolaget.  

 

Jag tror inte det kommer att bli mer rådgivning som jag kommer att göra. Däremot kommer 

kanske företagare att ringa lite mer för frågor som vi tidigare skött automatiskt i revisionen. 

Och om det nu står utan revisor tänker de kanske, hur mycket ska jag ta ut i lön, hur mycket 
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skatt ska vi betala. De kommer att bli tvungna att ringa oss. Men det är i princip samma frågor 

som kommer att dyka upp.  

 

Vad gäller redovisningskonsulter så har de sin uppgift och revisorerna har sin. Det är mer 

komplement än konkurrens. Redovisningskonsulternas kompetens kommer inte att förändras 

för att revisorn försvinner mer än att de måste öka sin kvalitetskontroll på sig själva särskilt 

när det gäller bokslutsrapporter. För om revisorn försvinner blir det ingen revisionsberättelse i 

årsredovisningen utan företagaren vill då kanske att redovisningskonsulten ska skriva ett utlå-

tande att bokslutet är rätt. Då tar redovisningskonsulten större ansvar för att det är rätt. Det 

blir en slags kontrollberättelse. Så redovisningskonsulten får ta ett ännu större ansvar. Men det 

blir inte samma starka värde på en sådan berättelse då redovisningskonsulten inte jobbar un-

der revisionsregelverket utan under redovisningsregelverket. 

 

Jag tror att de flesta småföretagare kommer att klara sig hyfsat bra utan revision om de har en 

bra redovisningskonsult och inte för stora krav på sig från banker och liknande. Det gäller 

särskilt de allra minsta bolagen och om de inte har någon extern långivare. Jag har pratat med 

några av mina kunder om de nya reglerna och en del tycker det är bra för då kan de spara någ-

ra tusenlappar per år men jag tror inte de inser de praktiska effekterna för många företagare 

kan inte göra bokslut själva, det vi har hjälpt dem med tidigare. En del säger att de vill ha kvar 

revisorn i alla fall. Av mina kunder tror jag att en hel del kommer att välja bort revisionen. Jag 

skulle kunna tänka mig att av mina 70 klienter är 20-30 är princip är vilande bolag med 

mycket liten verksamhet och kan de spara 5000 kr per år så väljer de bort mig. Så jag tror att 

de kommer att försvinna bort en hel del småkunder. Många av just mina kunder är mer i av-

veckling, en liten del har expansionsplaner, kanske 10 %. Jag har många etablerade företag 

som har mognat och blivit för gamla och ska avvecklas. För mig och den byrå jag jobbar med 

ser jag det inte som något problem att få tillräckligt med kunder. Vi har byggt upp ett sånt 

förtroende med redovisningskonsulter så att vi får in nya uppdrag hela tiden så vi behöver inte 

jobba aktivt med att hålla kvar kunder. Med de nya reglerna tror jag att Värdering av specifika 

tillgångar, skulle kunna vara ett jobb både för mig och konsulten, det kan vara båda delarna. 

Banker och liknande kommer att värdera revisors arbete högre i framtiden tror jag för en revi-

sor tar större ansvar än en redovisningskonsult. Diskutera framtidsfrågor med kunder, det är ju 

rådgivning och det är väl inte revisorns primära arbetsuppgift. Men man kan ju lyssna till vad 

företagaren vill och se om det verkar rimligt. Det man kan göra är att ge tips om vilka regel-
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verk man måste ta hänsyn till om företaget vill expandera men mer kan man ju inte lägga sig i 

så det blir en diskussion på en ganska elementär nivå. Jag kommer att fortsätta att fokusera på 

revision, jag är ingen skattekonsult eller något annat. Mina tjänster kommer inte att förändras. 

Men däremot att det påverkar revisionsföretagens strategi och då kan vi kanske utöka och 

jobba ännu mer med redovisning för att kompensera för visst bortfall med revision.  

 

Under 2011 och framåt kommer frivillig revision att påverka min och vår verksamhet stegvis. 

Nu ska ju alla göra revision för 2010 men sedan kan man ju välja bort revision genom att ent-

lediga revisorn. Det är beslut som man tar på stämman och som ska registreras på Bolagsver-

ket. Det är först nu under våren 2011 som man på bolagsstämman kan fatta beslut, så ännu vet 

inte hur det kommer att bli. Om nu revisorn blev omvald hösten 2010 gäller fortfarande 4 års 

mandattid och det tar lite tid innan de kan ändra mandattid om de så vill. Om bolaget då väljer 

bort mig under 2011 och ändrar mandattid. Jag tycker det är bra i och för sig med ändrad 

mandattid till ett år, för 4-års känns lite onödigt tycker jag. Förtroende för revisor ändras inte 

så snabbt så då kommer de att välja om mig år efter år. Det bygger ändå på förtroende mellan 

kund och revisor. Jag tror inte det kommer att påverka någonting. 

 

4.2.2 Fredrik, auktoriserad revisor, delägare i mindre revisionsföretag 

Jag är auktoriserad revisor och har arbetat inom revisorsyrket sedan 1991, på heltid sedan 

1997. Nu är jag delägare i ett bolag med 6 anställda. Jag är påskrivande revisor för ca 40 före-

tag, vilka samtliga är små eller medelstora. Definitionsmässigt brukar jag, hellre än om de är 

små eller stora, skilja på om det är ett s.k. ägarlett bolag eller om det är ett bolag med en 

spridd ägarkrets, där majoriteten av ägarna inte själva är verksamma inom företaget jag arbe-

tar med.   

 

Utöver detta är jag också verksam som konsult mot större privata bolag samt noterade företag. 

Min roll som konsult förutsätter att jag inte är revisor i bolagen då mina råd är relativt långt-

gående och inom området externredovisning (IFRS företrädesvis) samt ekonomisk styrning, 

något som enligt min bedömning skulle innebära ett självgranskningshot om jag även verkade 

på dessa bolag som revisor. Andelen revisionsuppdrag för mig är ca 30 % och andelen kon-

sultuppdrag är ca 70 %. 
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Ett litet företag kan klara sig utan reviderat bokslut om det är utan externa lån och med en väl 

ordnad redovisning och god kontroll över skatteregler. Då ser jag inte behovet av en revisor 

som lika stort. Följden av att inte ha en revisor kan bli att revisionen istället läggs över på 

andra parter, som t.ex. skatteverket som har en uppgift att tillse att samtliga företag betalar rätt 

skatt. Dialogen med skatteverket kanske inte blir lika proaktiv som med revisorn, något som 

gör att skatten som i slutändan betalas även kan komma att inkludera skattetillägg om inte rätt 

redovisning eller deklarering av resultat skett. 

 

Överlag tror jag således att ett litet enmansbolag klarar sig relativt bra utan revisor, bara redo-

visningen är i god ordning och att skattekunskapen är på rimlig nivå. Detta kan ske t.ex. ge-

nom att anlita en bra redovisningsbyrå. 

 

Jag har pratat en del med mina klienter om frivillig revision och merparten av mina revisions-

uppdrag kommer sannolikt att behålla mig som revisor. Flertalet har uttryckt sig negativt om 

beslutet då de tror att kvalitén i redovisningen kommer att bli lidande och att skattekontroller-

na kommer att bli fler. Sedan är det några som tycker det är positivt då det upplever revi-

sionskostnaden som betungande, i synnerhet om de har svårt att se nyttan med revisionen. 

Våra kunder förstår överlag vikten av att ha revisor. I de fall som någon klient till mig sagt att 

de kommer välja bort mig som revisor pga. slopad revisionsplikt har jag full förståelse för 

detta. Det handlar uteslutande om uppdrag med en anställd, tillika ägare, med ordnad redovis-

ning och en redovisningskonsult som hanterar inkomstdeklarationen. 

 

Vad gäller expansionsplaner så har säkert vissa det. Man ska bära i minnet att flertalet av Sve-

riges mindre aktiebolag (majoriteten av antalet aktiebolag är små) inte har målet att expande-

ra. Det handlar snarare om att göra ett jobb som egenföretagare än som anställd, varför målet 

inte är att bli mer än en person. Det sistnämnda är min egen erfarenhet och jag har ingen källa 

att hänvisa till i detta fall. 

 

Mot mina revisionskunder tar jag inte ställning i investeringsfrågor. Jag anser att detta skulle 

kunna innebära risk för mitt oberoende. Vad gäller skatter anser jag att detta ligger inom ra-

men för vad man kan göra för en revisionsklient då det handlar om att upprätta en inkomstde-

klaration. Mer avancerade skatteupplägg brukar jag hänvisa till skattejurister. 
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Angående skattefrågor kan både revisorn och redovisningskonsulten ge råd. Dock inte inve-

steringsbeslut, vilket oftast varken redovisningskonsulten eller revisorn bör vara involverad i. 

Det man möjligtvis kan bistå med är en investeringskalkyl, dvs. räkna på vad kostnaden är för 

en investering och vilken avkastning den beräknas ge. Det handlar då mer om en teknisk 

sammanställning av kalkylen, baserad på uppgifter från företagsledningen. 

 

När det inte längre är nödvändig med ett reviderat bokslut tror jag ändå att banken har mest 

förtroende för revisorn jämfört med en redovisningskonsult. Min erfarenhet är att kvaliteten 

hos en redovisningskonsult varierar mer än hos en revisor. Detta beror till stor del på att det 

inte finns några formella utbildningskrav eller praktikkrav för en redovisningskonsult, såvida 

det inte är en auktoriserad redovisningskonsult. 

 

Angående vad Far tycker om slopandet av revisionsplikten så har jag uppfattade av diskussio-

nen i media att de inte tycker att det är något bra. Vad gäller Far som organisation tycker jag 

den är bra och att de gör stor nytta för revisionsbranschen. Själv har jag t.ex. använt deras 

medlemstjänster i form av rådgivning i komplexa revisionsfrågor. 

 

Slopandet av revisionsplikt för små bolag kommer troligtvis inte att påverka oss nämnvärt, vi 

erbjuder redan i nuläget andra tjänster än rena revisionstjänster men det måste ligga inom 

kompetensområdet för en revisor. Min bakgrund är att jag under ett antal år verkat som tek-

nisk rådgivare till större bolag och revisorer inom komplexa redovisningsfrågor, varför detta 

är ett område som jag arbetar vidare med om slopad revisionsplikt skulle innebära att jag tap-

par mycket revisionsvolym. 

 

4.2.3 Adib, godkänd revisor och egen företagare 

Förut arbetade jag ensam men nu har jag börjat anlita konsulter eftersom antalet uppdrag väx-

er. Jag är godkänd revisor och medlem i Far.  Alla kunder är viktiga och utgör en del av bola-

gets riskspridning. I dagsläget är ca 12 % av våra kunder småföretag som skulle kunna slopa 

revisionen. De utgör ca 5 % av vår omsättning. För de kunder som vi har revisionsuppdraget 

för är det strikt revision som gäller, däremot har kunder där vi inte är valda som revisor som 

anlitar våra konsulttjänster. Jag tror inte att avskaffandet av revisionsplikten får den effekt den 

ämnat till och att det blir så många som väljer bort revisionen. Våra kunder som är småföreta-

gare kommer inte att göra så mycket och med hänsyn till tredje part, t.ex. banken så tror jag 



 
 

 

 30 

att mer än 50 % kommer att behålla revisionen. De av våra kunder som väljer att inte ha revi-

sion kommer vi att erbjuda någon form av rådgivning. Vad gäller redovisningskonsulter i för-

hållande till revisorer tycker jag att vi kompletterar varandra i nuläget och kommer att göra 

det även i fortsättningen. 

 

4.3 Analys och tolkning 

Min analys består av två delar. För det första; vad tror de revisorer jag intervjuat om hur lagen 

om frivillig revision kommer att påverka deras arbete. Eftersom jag gör en fallstudie och kan 

fördjupa mig i varje enskilt fall kan jag se olika mönster i var och en av de tre revisorer jag 

intervjuat även om jag också ser många likheter. Den andra delen av analysen berör orsaker 

till varför revisorerna har de åsikter de har om frivillig revision. Jag analyserar deras berättel-

ser med utgångspunkt från teori om revisorers tankesätt och deras inställning till förändringar. 

Till det använder jag diskursanalys. 

 

4.3.1 Hur revisorerna tror frivillig revision kommer att påverka dem 

Den övergripande uppfattning jag får om inställningen till frivillig revision hos de tre reviso-

rer jag intervjuat är att de inte tror att det kommer att påverka deras framtida arbete så mycket.  

 

Klas, auktoriserad revisor, som enbart arbetar med revision, främst med små bolag, tror att 

han kommer att kunna fortsätta som tidigare med enda skillnaden att inte längre behöva göra 

revision åt i princip vilande aktiebolag, ett arbete som ändå inte känns vare sig givande eller 

vettigt. Han tror att det i framtiden kommer att finnas tillräckligt efterfrågan på revision hos 

små- och medelstora bolag. Att det kommer att fortsätta så för honom ser han också bero på 

hans företags goda samarbete med redovisningskonsulter. Han ser redovisningskonsulterna 

som komplement och att de kan bidra till fler uppdrag för den firma han arbetar på vilket ock-

så kommer att leda till fler revisionsuppdrag då revisionskonsulterna på hans firma kommer 

att rekommendera revision till sina kunder då de bedömer att det behövs. 

 

Fredrik, auktoriserad revisor, ger ett annat intryck. Hans verksamhet består redan av en kom-

bination av revision och rådgivning, även han främst till små- och medelstora bolag. Han 

känner att han är garderad inför eventuella förändringar i framtiden då han bedömer att han 

om antalet revisioner minskar kommer att kunna ta fler rådgivningsuppdrag. 
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Adib, godkänd revisor, har inte så många små bolag som kunder men tror att hälften av dem 

kommer att fortsätta med revision. Han ser också möjligheter i att utveckla tjänsten rådgiv-

ning till de kunder som inte längre vill ha revision. 

 

Revisorernas tankar om att frivillig revision troligtvis inte kommer att påverka dem så mycket 

och om antalet revisioner minskar kommer de att satsa mer på rådgivning ställer jag mot den 

statistik som hittills finns från antalet nybildade aktiebolag efter den 1 november 2011. Ök-

ningen av antalet nybildade aktiebolag är så markant att det är svårt att inte dra slutsatsen att 

det nu blivit mer attraktivt att starta aktiebolag för att möjligheten att välja bort revision finns. 

Om det verkligen beror på det kan vi inte veta förrän det gått mer tid och statistik över hur 

många nybildade aktiebolag som avsagt sig revision kommit. Ett sätt att undersöka 

 

Reglerna för frivillig revision gäller ju små aktiebolag och om de expanderar och växer över 

gränsen blir revision ett krav igen. Det mina respondenter berättat är dock att de flesta små 

aktiebolag är enmansbolag utan planer på expansion. Klas t.ex. berättar att han har ett antal 

s.k. mogna bolag som klienter, dvs. de kommer att avvecklas ganska snart. 

 

4.3.2 Revisorernas tankesätt och förändringsbenägenhet 

Även vad gäller tankesättet hos de tre revisorer jag intervjuat kan jag se både likheter och 

skillnader. Alla ger intryck av att vara kloka, lugna och kunniga, mer eller mindre föränd-

ringsbenägna. En annan gemensam nämnare hos alla tre är deras engagemang, hjälpsamhet 

och vänlighet. Det kanske också är något som är en viktig egenskap hos revisorer? 

 

Klas, till att börja med, berättar att han var negativt inställd till lagen om frivillig revision till 

att börja med men nu tycker att den är bra och han har många kloka argument till varför den 

är bra. Han visar genom sitt sätt att berätta att det fanns starka känslor i honom till att börja 

med angående frivillig revision men hans åsikter nu tyder på mycket förnuft. Hela Klas sätt 

att prata och röra sig tyder på förnuft och klokhet enligt min bedömning. Det faktum att Klas 

både vill och tror att han kommer att fortsätta enbart med revision bekräftar teorin om att revi-

sorer överlag är mer förändringsobenägna och tycker bäst om att arbeta med historiskt materi-

al. Klas ger klart uttryck för att han inte vill arbeta med rådgivning. Han arbetar i ett företag 

som tillhandahåller många olika tjänster så han vet också att om hans klienter behöver andra 

tjänster än revision kan hans företag tillhandahålla det genom andra yrkeskategorier som re-
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dovisningskonsulter eller rådgivare. Klas ger intryck av att vara en naturlig auktoritet genom 

sitt lugn och sin kunskap men jag kan tänka mig att det kan stämma på honom att han vill 

undvika att vara en auktoritet för sina kunder vad gäller framtidsfrågor. Däremot tror jag att 

han har en naturlig auktoritet vad gäller att göra revision, både genom sitt sätt att vara och 

sina erfarenheter av arbete med kvalitetssäkring. Jag besökte Klas på hans arbetsplats på hans 

arbetsrum. Deras kontor ligger i ett gammalt fint hus på Östermalm och Klas lilla egna rum är 

stilla, tyst och noggrant organiserat. Hela kontoret ger intryck av historiens vingslag. Klas är 

anställd på redovisningsbyrån. Det kan också vara ett skäl till hans relativa förändringsobenä-

genhet. Jag vill dock framhäva hans sätt att ta till sig förändringen i revisionsplikt. 

 

Fredrik, auktoriserad revisor, har jag inte träffat men pratat med i telefon och genom mail. 

Han ger ett lite annorlunda intryck, kanske just för att vi inte har träffats. Som person är han 

glad, väldigt smart och snabb i tanken. Jag har bara sett honom på foto och där syns att han är 

en glad person. Han har mycket att göra och gör mycket på en gång. Han har mycket kunskap 

och kan också uttrycka sig mycket väl och akademiskt. Av bara farten hjälpte han mig med 

hur jag skulle disponera uppsatsen. Man kan säga att han gav viss rådgivning. Han arbetar ju 

både med revision och rådgivning. Han sitter på ett kontor med sina kollegor och alla har var-

sitt rum. Fredrik verkar vara flexibel och relativt förändringsbenägen. Eftersom han redan 

jobbar med rådgivning är han van vid framtidsfrågor. Det framstår som om han har lätt för att 

vara en auktoritet inför klienter.  Fredrik är både egen företagare och revisor. Det framstår 

som om han är positiv till förändringar.  

 

Adib, godkänd revisor och egen företagare har jag i denhär undersökningen bara haft kontakt 

med via mail men jag har tidigare mött honom så jag har en uppfattning av honom som per-

son. Både den och det intryck han ger i sin berättelse är att han är mycket lugn och tystlåten. 

Han är mycket rakt på sak och kortfattad och korrekt i sitt sätt att prata och i sina åsikter. Vad 

gäller förnuft och känsla bedömer jag honom som mycket förnuftig och hans känslor rubbas 

inte så lätt. Han jobbar ensam på ett kontor men hans verksamhet har växt och vid behov anli-

tar han konsulter. Jag tolkar honom ändå som att han inte är förtjust i förändring men han är 

en klok och förståndig man och anpassar sig därför ändå efter förändringar.  Han kan tänka 

sig att erbjuda rådgivning till kunder som inte vill ha revision. Det är en anpassning till fram-

tidsfrågor. Om det är han själv eller konsulter som ska ge rådgivning har vi inte pratat om så 
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det vet jag inte. Adib ger också intryck av en naturlig auktoritet vad gäller revision. Då är det 

ordning och reda som gäller. 

 

Teorin om revisorers tankesätt som säger att revisorer föredrar trygghet i rutiner och tidigare 

erfarenheter och hellre arbetar med dåtid än framtid stämmer bara delvis på det mina respon-

denter berättar och ger uttryck för. I en fallstudie kan man inte dra några generella slutsatser 

men däremot synliggöra individuella och unika erfarenheter. De tre respondenternas berättel-

ser ger uttryck för det unika hos var och en av dem.  
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5. Slutsatser och avslutande diskussion 

I det avslutande kapitlet visas  och diskuteras studiens slutsatser. Förslag på fortsatt forsk-

ning ges och kaplite avslutas med reflexion av mina egna tankar med att göra den här studien 

om mina framtida karriärmöjligheter. 

Mina slutsatser om hur revisorer tänker i allmänhet och deras föreställningar om frivillig revi-

sion skiljer sig de något från mina förutfattade idéer om revisorer sätt att tänka. Jag trodde att 

de skulle ha svårare att anpassa sig till förändringar än vad de säger. Alla tre revisorerna tror 

att frivillig revision inte kommer att påverka deras arbete så pass att det leder till några stora 

förändringar för dem.  Det tolkar jag dels som ett utslag av revisorers allmänna negativa in-

ställning till förändring, att man inte ser eller tror att förändringar kommer att ske. När man 

ser på hur det gått i Danmark så har revisionsbyråer fått anpassa sig och erbjuda nya tjänster. 

Klas, anställd revisor uttrycker också att han först var negativt inställd till den nya lagen men 

att han insett att den är bra både för honom, hans firma och för småföretagare. Den första ne-

gativa känslan ersattes med ett förnuftigt resonemang.  En förklaring till att alla tre inte ser 

lagen leda till större förändringar för deras egen verksamhet kan också vara ett utslag av det 

lugn och förnuft som ofta präglar revisorers sätt att tänka. Man märker deras förnuft på olika 

sätt. Klas som jag träffade genom det lugn, erfarenhet och trygghet han utstrålar och som ock-

så märks i hans arbetsrum och i hela den firma han jobbar på. Fredrik genom den kunskap han 

visar när han skriver sina svar på mina frågor. Han är så noggrann och kunnig även om han 

far omkring på olika resor. Adib är så stabil och det verkar som om inga förändringar rubbar 

honom.  

Häckner et al framhäver att det finns både homogenitet och heterogenitet i revisorers sätt att 

tänka. Enligt teorin om revisorers sätt att tänka så påverkar också de arbetserfarenheter man 

haft. Klas berättar att han arbetat mycket med kvalitetskontroll av revisorers arbete. Det kan 

bidra till att han föredrar att enbart fortsätta jobba med revision. Det märks också att han job-

bat i organisationer för revisorer för han kan tänka ur organisationernas perspektiv inte bara 

sitt eget. De uppdrag som redovisningskonsulter kanske kommer att ta från honom gynnar 

hans firma och redovisningskonsulterna kommer at rekommendera kunder att anlita Klas för 

revision när det behövs. De två andra har andra arbetserfarenheter. De arbetserfarenheter man 

har kan också bero på vilken personlighet man har. Man kan ha valt olika arbeten efter hur 

man är som person. Så då formar personligheten de arbetserfarenheter man har också. Den 
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långa utbildning som krävs för att bli godkänd och auktoriserad revisor bör också prägla det 

man uppfattar som homogenitet i revisorers sätt att tänka. 

Alla tre anser sig ha strategier att bemöta eventuella förändringar även om de har olika strate-

gier, en del mer förändringsbenägna än jag trodde och teorierna om revisorers tankesätt häv-

dar. Det jag har att gå på för att få en bild av hur de tre revisorerna tänker om lagen om frivil-

lig revision är både vad de säger om den och hur de säger det. De tre har olika strategier och 

berättar om dem på olika sätt vilket synliggör att revisorers sätt att tänka inte går att generali-

sera. Olika sätt att arbeta, olika anställningsformer och olika personligheter påverkar. Vad 

gäller de små aktiebolagen kan man från Danmarks erfarenheter spekulera i att samma sak 

kommer att hända i Sverige. De riktigt små aktiebolagen i Danmark har till stor del avstått 

från revision. Det stora antalet nybildade aktiebolag sedan lagens införande indikerar att de 

vid bildandet gjort valet att avstå från revision även om Bolagsverket ännu inte släppt någon 

statistik just på hur många nybildade aktiebolag som avsagt sig revisionen.  Det stora antalet 

nyregistreringar av aktiebolag efter att lagen införts kan också ses som en indikation på att 

småföretagare är förändringsbenägna och reagerar snabbt på förändringar. Lagen om frivillig 

revision leder till att småföretagare kan minska sina kostnader och de som efter lagens infö-

rande valt bort revision har alltså ekonomiska incitament till sitt handlande.  

Ett mönster som framstår är att de egna företagarna Fredrik och Adib är mer förändringsbe-

nägna än Klas som är anställd. I relation till det de säger framhäver båda att de är öppna för 

förändringar om det behövs. Särskilt Fredrik framstår på så många olika sätt, både i det han 

säger och hur han säger det och hur det är att försöka få kontakt med honom sätt som att ha ett 

tankesätt som är öppet för förändringar. Även här tror jag handlar det om ekonomiska incita-

ment till att anpassa sig efter förändrade villkor genom att erbjuda nya tjänster för att behålla 

kunder eller få nya.  

Marknadsanpassning verkar vara ett gemensamt måste både för revisorer och företagare. De 

två revisorerna som är egna företagare märker man det särskilt hos men även hos Klas även 

om han själv enbart vill fortsätta som förut med att göra revision. Han tror ju att det företag 

han arbetar på kommer att anpassa sig efter marknaden om den ändrar sig. Han hoppas ju t o 

m att den ska ändras för att det är bättre för småföretagarna ekonomiskt och för honom att 

slippa negativa arbetsuppgifter. 
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5.1  Fortsatt forskning 

Det finns många olika vägar för fortsatt forskning. Först och främst längtar jag efter statstiken 

från Bolagsverket om hur många nybildade aktiebolag som avsagt sig revision. Det kommer 

att bli material till framtida forskning. Det gäller också statstik på hur många existerande ak-

tiebolag som kommer att ändra i sina stadgar och ta bort revision. 

Det är först om något år man kan se om frivillig revision kommer att påverka revisorers arbe-

te. Då kommer man mer att kunna se hur många revisorer som stannar i sitt yrke eller om de 

måste ändra inriktning, hur de kommer att fördela sitt arbete mellan revision och rådgivning? 

En annan intressant fråga är hur många av de nya aktiebolag som nu avsagt sig revision 

kommer att välja att börja med revision i framtiden och varför, för att de har växt eller för att 

intressenter kräver revision? Jämförelse mellan t.ex. Danmark. och Sveriges utveckling vad 

gäller frivillig revision vore också intressant att undersöka.  

Kommer kvalitetsskillnaden mellan revisorer och redovisningskonsulter att bli samma? Kra-

ven på redovisningskonsulterna liknar allt mer revisorernas. Vilka kommer de små aktiebola-

gen att anlita och till vad, bokslutsrapporter, revision eller andra rapport? 

Om man tänker på hur vi som studerar redovisning vore det intressant att undersöka om anta-

let nyutbildade revisorer att minska? Kommer fler att utbilda sig till redovisningskonsulter? 

Man skulle också kunna studera tankemönster och förändringsbenägenhet hos de som studerar 

redovisning för att bli revisorer eller redovisningskonsulter. Det finns mycket framtida forsk-

ning att göra inom området. 

 

5.2 Egen reflexion 

Jag har lärt mig så mycket genom den här studien och från så många kloka och intressanta 

människor. Under den här perioden har jag blivit medveten om hur det är att arbeta som revi-

sor på sätt som jag inte tänkt på förut. Stressen med kravet på många kunder för att klara sig 

ekonomiskt och så lagändringar som gör att efterfrågan kan minska på ens tjänster. Förut ville 

jag bli revisor men nu är jag osäker. Jag kanske ska satsa på redovisningskonsult istället. Jag 

är glad att jag fokuserade på att undersöka hur revisorer tänker med utgångspunkt från en för-

ändring som kan försvåra eller åtminstone förändra deras arbetssituation. Nu förstår jag bättre 

hur människor är som jobbar som revisor. Och jag förstår att de förutfattade meningar man 
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har om t.ex. en yrkesgrupp kan ha viss sanning men inte lika starkt som man tror. Genom att 

försöka förstå hur revisorerna i undersökningen tänker på sitt arbete och hur det blir om det 

förändras så känns det tryggare för mig att försöka ta mig in på den arbetsmarknaden. Den 

arbetsmarknaden har också blivit större då jag förstår att det finns så många fler arbetsuppgif-

ter att göra. 

 

Genom att kämpa med att skriva den här uppsatsen har jag också varit tvungen att lära mig 

nya saker som att motivera alla val jag gör, att leta reda på litteratur som jag behöver för att 

kunna skriva om det jag skriver och att försöka förstå ny litteratur och nya tankar som jag 

behöver, att ta för mig och våga kräva saker som egentligen inte är krav utan bara självklart 

att jag behöver. Jag har lärt mig att man lär sig så mycket genom att prata med andra och att 

man inte behöver kämpa ensam. När man läser företagsekonomi och särskilt med inriktning 

mot redovisning och finansiering vänjer man sig vid att allt handlar om kvantitativa slutsatser 

men genom att skriva med kvalitativ metod har jag min syn på redovisning och revision för-

ändrats. 

 

Det känns också bra att ha skrivit om något aktuell, en lagändring som skett under tiden jag 

skriver uppsats. När jag först blev intresserad att skriva om hur frivillig revision påverkar re-

visorer var jag mest intresserad av hur den nya lagen om frivillig revision fungerar och vad 

den innebär. Men med tiden har jag blivit allt mer intresserad av hur revisorer tänker om den 

nya lagen och hur den kommer att påverka dem. Frivillig revision kan man säga blev ett me-

del för att nå mitt mål att bättre förstå hur revisorer tänker runt förändringar. Ett mål som jag 

inte hade från början. 

 

Det sker alltid förändringar i lagstiftning runt revision, det här är bara ännu en och jag tycker 

att den snarare förenklar än försvårar för både revisorer och företagare. Jag tror frivillig revi-

sion är bra både för revisorer och företagare. Man kan precis som Klas framhävde arbeta med 

vettigare saker som revisor om inte små nästan vilande bolag måste göra revision. Det här har 

väckt mitt intresse för att följa med i vad som händer i framtiden vad gäller revision. Det är ju 

också min framtid det handlar om. Jag har fått insikt om hur man kan arbeta som revisor på 

olika sätt och att det finns olika tankemönster hos olika revisorer. Det har påverkat mitt sätt att 

tänka om revisorns yrke. 
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Bilaga 1 underlag för intervjufrågor 

 

Nyhetsbrev från Swedbank till företagare september 2010. (Swedbank, 2010) 

 

Tänk på detta innan du kickar revisorn 

Från och med 1 november blir revisionen frivillig för cirka 250 000 små aktiebolag. Den kva-

litetsstämpel som ett reviderat bokslut utgör gentemot banken och leverantörer riskerar där-

med att försvinna. Kravet på att mindre aktiebolag ska ha en revisor och reviderade bokslut 

försvinner för de mindre aktiebolagen från den 1 november 2010. Beskedet har tagits emot 

med glädje av många företagare som nu slipper en årlig kostnad. Samtidigt väntas en del bo-

lag ändå behålla revisorn.  

 

Kan vara läge att behålla revisorn 

Ett råd från Stefan Schelin, företagsanalytiker på Swedbank Kredit och Riskanalys, är att det 

mindre företaget med expansionsplaner har mycket att vinna på att behålla revisorn. Detta 

eftersom frivilligheten kom att fastställas på relativt låga nivåer och revisionskravet därmed 

skulle gälla igen när företaget växer.  

 

– Det kan finnas en trygghet för bolagets alla intressenter i att veta att det är ordning och reda 

i siffrorna och att redovisningen sker med god kvalitet. Revisorn är också ett kvalificerat boll-

plank i till exempel investerings- och skattefrågor, säger Stefan Schelin. 

  

 

Revisionen har inneburit en kvalitetsstämpel, men Swedbank kommer inte att ställa något 

generellt krav på reviderade bokslut hos mindre kunder.  

 

– Finns det behov kommer vi att begära en kvalitetsgranskning. Det kan vara revision som i 

dag men det kan också vara en bokslutsrapport upprättad av en auktoriserad redovisningskon-

sult eller en specifik värdering av vissa tillgångar som lager eller maskinpark, säger Stefan 

Schelin.  

 

Han pekar på att kreditgivning alltid är en förtroendefråga som bottnar i vad banken har för 

kunskap om kunden och vem som upprättat bokslutet eller vem som är extern rådgivare i eko-
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nomiska frågor. Det var viktigt tidigare men kommer att få ännu större betydelse nu. Han un-

derstryker samtidigt att kreditgivning bygger på en framåtriktad analys och att kunderna i 

många fall behöver lägga större fokus på framtidsfrågorna.  

 

Framtiden är nyckeln 

– I vår analys tar vi avstamp i historiken och förväntar oss att den ger en rättvisande bild, men 

det är den framåtriktade bedömningen av kassaflödet som är den viktigaste punkten. Att då ha 

en revisor eller en kvalificerad redovisningskonsult att diskutera framtidsfrågorna med är vik-

tigt, både för företaget och för banken, säger Stefan Schelin.  

 

Också revisions- och rådgivningsbranschen välkomnar den frivilliga revisionen.  

– Revisionen går från att ibland upplevas som något nödvändigt ont till att bli något som före-

tagen verkligen efterfrågar, säger Bengt Skough hos Far, branschorganisationen för revisorer 

och rådgivare. Han menar att det dessutom finns andra tjänster som branschen nu kan erbjuda 

och som kan kombineras med en redovisningstjänst utförd i enlighet med Svensk standard för 

redovisningstjänster, Reko.  

 

Fredrik Dahlberg, förbundsdirektör på Sveriges Redovisningskonsulters Förening, SRF, me-

nar att en bokslutsrapport är en fullgod kvalitetsstämpel som kan ersätta revisionen i de flesta 

mindre aktiebolag. 

– Vi arbetar efter regelverket Reko och en bokslutsrapport är bättre anpassad till det mindre 

företaget, säger han.  

 

Bengt Skough menar dock att det även fortsättningsvis gäller att vara medveten om att revi-

sion är den enda tjänst i vilken en oberoende revisor avger ett uttalande om företagets resultat 

och ställning, som via Bolagsverket också finns tillgängligt för alla företagets intressenter. 
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Intervjufrågor med utgångspunkt från Swedbanks nyhetsbrev 

 

1. Vilken sorts revisor är du? Auktoriserad eller godkänd? Vad är din yrkesbakgrund? 

Hur arbetar du nu? 

2. Har du små aktiebolag som kunder? Hur många eller hur stor andel? 

3. Hur tror du att en litet företag klarar sig utan reviderat bokslut? 

4. Vad tycker dina kunder om frivillig revision? Hur kommer de att göra? Har du pratat 

med dem om det? Vad tycker dina småbolagskunder om revision? 

5. Hur är dina småföretagskunder, har de expansionsplaner eller inte? Hur stor andel? 

Vilken sorts småbolagskunder har du? 

6. Hur jobbar du med investerings- och skattefrågor till dina kunder? 

7. Hur tänker du om att erbjuda rådgivning som tjänst? 

8. Hur ser du på relationen mellan redovisningskonsulten och revisorn? 

9. Vad tror du banker kommer att vilja ha för underlag för kreditbedömning från det lilla 

bolaget? 

10. Vad tror du om att bokslutsrapport skulle vara bättre än ett reviderat bokslut för det lil-

la bolaget? 

 

  

 

 

 


