
 

               Framtidens revision     

     Yrkets attraktionskraft 

  - behov att förändra kraven för auktorisation 
 

       Revisorsinspektionen bjuder in till seminarium  

Sverige har från och med den 1 juli 2018 nya utbildningskrav för blivande 

auktoriserade revisorer. Som ett nästa steg i reformarbetet Framtidens revision 

ser nu RI över gällande föreskrifter om vilka krav som bör gälla för 

auktorisation och fortsatt auktorisation. Målet med översynen är främst 

följande: 

- Ett regelsystem som harmonierar nationellt och globalt. 

- Ett underlättande att återvända till yrket efter uppehåll.  

- En tydligare reglering av kraven på revisorers fortbildning.  

 

Det finns också ett behov av samlade åtgärder för att på lång sikt säkerställa 

ett tillräckligt antal kvalificerade revisorer i samhället. Ansvaret för yrkets 

attraktionskraft ligger i första hand på revisorerna och revisionsföretagen men 

RI kan bidra genom ändamålsenliga regler inom auktorisationssystemet.  

Seminariet ger tillfälle till möte mellan företrädare för revisionsbranschen, 

akademin och RI, där utmaningar och möjligheter diskuteras. Välkommen till 

ett viktigt seminarium om hur vi kan stärka professionens attraktionskraft! 

Seminariet modereras av Carin Rytoft Drangel, chefsrevisor på RI.  

 



 

Program 
 

 

13.00 Inledning 

Seminariet öppnas och inleds av: 
• Per Johansson, myndighetschef, Revisorsinspektionen.  

13.15 Varför lämnar revisorerna professionen och vad kan göras för att öka 

attraktionen för yrket? 

Reflektioner, panelsamtal och frågor med forskare, revisorer och byråledningar: 

 

• Pernilla Broberg, universitetslektor i företagsekonomi (revision och redovisning), Linköpings 

Universitet & Högskolan Kristianstad.  

• Nellie Gertsson, doktorand i företagsekonomi, (revision och redovisning), Högskolan 

Kristianstad & Linköpings Universitet. 

• Magnus Fagerstedt, vd, KPMG 

• Daniel Forsgren, vice vd, Grant Thornton 

• Mikael Ernström, vd, Ernströms revisionsbyrå 

• De berörda (de som slutat/de som slutat och återvänt etc.) kommer också att representeras av 

3-4 personer. Högskolan i Kristianstad, Linköpings universitet, GT och KPMG kommer att ta 

fram dessa personer.  

 

14.30 Paus och kaffe 

14.50 Finns behov av att framtidsanpassa nuvarande auktorisationssystem och i 

så fall hur?  

RI presenterar sina förslag till åtgärder, främst gällande upprätthållandet av auktorisationen och 

under vilka förutsättningar som en revisor kan återgå till yrket efter ett uppehåll. 

Reflektioner, panelsamtal och frågor med: 

• Anders Ahlgren, chefsjurist, Revisorinspektionen  

• Magnus Fagerstedt, vd, KPMG 

• Daniel Forsgren, vice vd, Grant Thornton 

• Mikael Ernström, vd, Ernströms revisionsbyrå  

• Peter Öhman, professor, redovisning och revision, Mittuniversitetet  

• Helene Agélii, chefsjurist, FAR 

15.30 – 15.40 Övriga frågor, summering och avslutning 
• Per Johansson, myndighetschef, Revisorsinspektionen  

 

 

 



 

Om seminariet 
 

 
 

 

Tid och plats 

Den 5 november 2018, klockan 13.00 – 15.45. Garnisonen, Karlavägen 100, lokal Berzelii. 

 

Anmälan och frågor 

Antalet platser är begränsat. Anmälan sker senast den 25 oktober till 

ri@revisorsinspektionen.se 
 

 

 


