
 
 

1 
 

REMISSVAR 

2018-03-08  Dnr: Ju2017/08451/L1 

Justitiedepartementet 

Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 

103 33 Stockholm 

 

Revisorsinspektionens promemoria Den framtida revisionen Morgondagens kompetenskrav – 

ändringar i förordningen (1995:665) om revisorer 

Småföretagarnas Riksförbund har getts möjlighet att lämna synpunkter på Revisorsinspektionens 

promemoria avseende nya föreskrifter om utbildning och prov för auktorisation av revisorer.  

Revisorsinspektionen föreslår ändringar avseende utbildningskrav som gäller för att en sökande ska 

få avlägga revisorsexamen. Ändringarna är enligt myndigheten nödvändiga för att effektivisera 

utbildningen, göra revisorsyrket mer attraktivt och ytterligare höja revisionskvaliteten.  

RI ser ett behov av att öka attraktionskraften för yrket och vill med förslagen locka till sig studenter 

att uppleva vägen till revisoryrket som effektiv och framkomlig. Vidare ser RI en utveckling av 

revisionen då marknaden eftersträvar mer upplysning från företag, särskilt icke-finansiell 

information, såsom hållbarhet och framåtblickande information.  

I omställningen till ett mer hållbart samhälle ökar troligtvis även omvärldens krav på företagens 

redovisning av sin verksamhet ur både ett socialt perspektiv och ur ett miljöperspektiv. Ur den 

aspekten delar Småföretagarnas Riksförbund promemorians behovsanalys av att bredda revisionens 

kompetens att inte enbart utgå ifrån ett företagsekonomiskt och finansiellt perspektiv.  

Däremot anser förbundet att de motiveringar till ändringsförslag som beskriver en oro och risk att 

revisor blir ett bristyrke i framtiden inte kan anses som skäl till förändringar.  

Kompetensförsörjningsproblematiken är ett alltmer vanligt förekommande fenomen inom flera 

yrkeskategorier runt om i landet. De flesta yrkesförbund brottas med samma problematik och 

konkurrensen om högkvalificerad personal kommer med stor sannolikhet att öka. Det innebär att 

samtliga yrkeskategorier kommer behöva säkerställa attraktionskraften för sina bristyrken för att 

plocka andelar på en krympande kompetensförsörjningsbas. Då konkurrensen ökar föreligger en risk 

att de yrkeskategorier, t ex revision som via lagstiftning och reglering kan öka sin marknadsandel, 

utnyttjar denna möjlighet för att utöka och säkerställa uppdragsbasen.  

Ett exempel på en sådan tänkbar effekt är Riksrevisionens rapport om revisionsplikten som föreslår 

en lagändring att sänka gränsen för revisionsplikt och därmed säkerställa ett större kundunderlag och 

en bredare marknad.  

Majoriteten av svenska företag är idag undantagna från det lagstadgade kravet på revision, vilket har 

inneburit att ca 70% av de företag som kan välja, har valt att inte genomföra en revision. Andelen 
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företag utan revision fortsätter öka eftersom 4 av 5 nystartade företag väljer bort revision, då de 

anser att det är en dyr och onödig kostnad.  

De svenska gränsvärdena för att kräva lagstadgad revision är extremt låga jämfört mot andra länder 

inom EU och Småföretagarnas Riksförbund anser att gränsen för revisionsplikt bör höjas rejält så att 

Sverige ligger på en genomsnittsnivå i jämförelse med andra EU-länder.  

Småföretagarnas Riksförbund har inga invändningar mot Riksrevisionens förlag till ändringar av 

behörighetskraven för att få avlägga en revisorsexamen. Men har synpunkter på att 

Revisorsinspektionen motiverar en förändring av kraven med att den framtida försörjningen av 

revisorer måste tryggas. Då hållbarhetskriterier och god redovisningssed kommer fortsatt vara en 

hygienfaktor för framgångsrikt företagande inom svenskt näringsliv bör revisionsbranschen ha stora 

möjligheter att öka attraktionskraften i yrket. Men för detta krävs troligtvis ett omfattande och 

grundläggande arbete inom branschen att marknadsföra en revisors betydelse i ett större 

sammanhang samt även torgföra det mervärde en revision kan tillföra ett litet företag. 

Småföretagarnas Riksförbund vill vara tydliga med att en sådan insats ska göras via information, 

marknadsföring och frivillighet. Inte genom lagändringar och tvång. 

I detta ärende har förbundsordföranden Peter Thörn beslutat och näringspolitisk samordnare 

Mattias Andersson varit föredragande. 

 

Med vänlig hälsning 

Peter Thörn 

Förbundsordförande, Småföretagarnas Riksförbund 


