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The main issues: 1 November 2010 a new law in force relating to the abolition of the 
audit requirement in Sweden. The Swedish companies, can after this 
date, freely choose whether they want to audit or not.  When the 
framework around the auditors change, they must change to adapt 
to the new ground rules to ensure that they stay as efficient and as 
effective as possible. Germany has in the current situation a system 
where smaller companies do not have to revise their accounts; it 
takes place entirely on a voluntary basis. Sweden and Germany has 
its roots in continental accounting tradition, whereas Germany can 
be regarded as a leading country of Sweden. 

Purpose:  The purpose of this paper is to examine how auditors believe that 
their tasks will change after the abolition of the audit 
requirement. The aim is also to draw parallels with the German 
development of the tasks of auditors to examine whether it can 
provide a picture of the future Swedish development. We will 
identify stakeholders who are likely to influence the development of 
auditors' work. 

Method:  The study is qualitative in nature in which interviews with auditors 
has been conducted to obtain a better understanding of the 
problem. This study was conducted through interviews in both 
Sweden and Germany. 

Conclusions: One conclusion we can draw is that the Swedish auditors believe 
that their work will evolve in the direction of advisory and 
consultancy services. Another conclusion we can draw is that the 
Swedish auditors believe that stakeholders such as creditors, 
suppliers, other businesses and the Treasury, will influence their 
future task. 
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Bakgrund: Den 1 november 2010 träder en ny lag i kraft som avser 
avskaffandet av revisionsplikten i Sverige för små aktiebolag. När 
ramverket runt revisorerna förändras måste de anpassa sig för att 
bli så effektiva och verksamma som möjligt. Tyskland har i dagsläget 
ett system där mindre aktiebolag inte behöver revidera sina 
räkenskaper. Sverige och Tyskland har sina rötter i kontinental 
redovisningstradition vilket bidrar till att Tyskland kan anses vara 
ett föregångsland till Sverige.   

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur revisorer tror att deras 
arbetsuppgifter förändras efter avskaffandet av revisionsplikten. 
Syftet är även att dra paralleller till den tyska utvecklingen av 
arbetsuppgifter för revisorer för att undersöka om det kan ge en bild 
av den kommande svenska utvecklingen. Vi kommer även i studien 
identifiera intressenter som kommer att påverka denna förväntade 
framtida utveckling.  

Metod: Studien är av kvalitativ karaktär där intervjuer med revisorer har 
genomförts för att få en ökad förståelse för problemet. Studien 
genomfördes genom intervjuer i både Sverige och Tyskland. 

Slutsatser: Slutsatser vi kan dra är att de svenska revisorerna tror att deras 
arbetsuppgifter kommer att utvecklas i riktning mot rådgivning, 
konsultation och punktinsatser. De svenska revisorerna tror att 
intressenter såsom kreditgivare, leverantörer, företag och 
Skatteverket, kommer att påverka hur deras framtida 
arbetsuppgifter kommer att se ut.  
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1. INLEDNING 

I det inledande kapitlet redogör vi för vår problembakgrund som är en introduktion till vår 
uppsats.  Vi tar upp vilken teori som ligger till grund för hur redovisningsteorin i Sverige och 
Tyskland har växt fram, samt om vilka intressenter som finns till revision. Detta ligger sedan 
till grund för vår problemformulering och vårt syfte. Som avslutning tydliggörs uppsatsens 
disposition.  

1.1 PROBLEMBAKGRUND  

Den svenska regeringen har kommit med lagrådsremissen - En frivillig revision, avseende 
avskaffande av revisionsplikten. Lagförändringen som träder i kraft den 1 november 2010 
berör små aktiebolag (se definitionen av mindre aktiebolag i Sverige under rubrik 3.2). 
(En frivillig revision, 2010, s. 68) 

I vår studie vill vi undersöka den framtida förväntade utvecklingen för revisors 
arbetsuppgifter efter avskaffandet av revisionsplikten i Sverige. Vi har valt att först 
studera hur Sveriges revisorer tror att den framtida utvecklingen kommer att se ut och 
därefter dra paralleller till Tyskland som inte har revisionsplikt för små bolag. Tyskland 
kan ses som ett föregångsland till Sverige då Sveriges redovisningstradition influerats 
mycket av den tyska.  

Redovisningslösningar har vuxit fram på olika sätt i olika länder. På redovisningsområdet 
har två olika huvudgrupper fastställts. Den ena gruppen har främst bestått av kontinentala 
europeiska länder, såsom Tyskland och Sverige och den andra har främst bestått av 
anglosaxiska länder, såsom England och USA. Av detta har de två olika huvudgrupperna 
kontinental- och anglosaxisk redovisningstradition uppkommit. (Artsberg, 2005, s. 88-89)  

Den kontinentala redovisningstraditionen titta på vart företag vänder sig för 
kapitalanskaffning. Forskningen hänvisar till de bank-orienterade och marknads-
orienterade redovisningssystemen. I det bank-orienterade systemet förser ett fåtal banker 
företagens kapitalbehov och bankerna har i och med det direkt åtkomst till bolagens 
ekonomiska information vilket i sin tur ger ett minskat behov av officiell redovisning. I det 
marknads-orienterade systemet kommer största delen av kapitalet från flera olika privata 
investerare som inte har direkt tillgång till företagens ekonomiska information vilket har 
lett till att det ställs högre krav på den officiella information som företagen förser 
marknaden med. (Ali, A., & Hwang, L-S, 2000) Enligt Ali & Hwang (2000), så tillhör både 
Tyskland och Sverige det bank-orienterade systemet där den kontinentala 
redovisningstraditionen utmärker sig och där beskattningssystemet är en viktig faktor. 
Även Levine & Demirguc (2002), påtalar att Tyskland tillhör det bank-orienterade 
systemet, där bankerna har stort inflytande över kapitalanskaffning och 
investeringsbeslut.  

Tyskland har aldrig haft revisionsplikt för små bolag och har ett system där mindre 
aktiebolag (se definitionen av mindre aktiebolag i Tyskland under rubrik 5.1) inte behöver 
revidera sina räkenskaper utan det sker helt på frivillig basis. Trots undantaget från 
revisionsplikten så väljer cirka 90 % av de små bolagen i Tyskland ändå att revidera sina 
bolag. (Morander, C-F., & Fritzell, G, 2005, )      

Mycket av den redovisningsforskning som intresserar sig för hur normer växer fram lutar 
sig mot den institutionella teorin. Den institutionella teorin beskriver hur handlingar 
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begränsas av de värderingar och ideologier som vid en viss given tid råder i ett samhälle. 
Även om ramarna, gemensamma värderingar och ideologier verkar begränsande så är de 
samtidigt nyckeln till att de beslut som fattas i ett helt samhälle blir så effektiva och 
verksamma som möjligt vilket i sin tur leder till fördelar i samhället. (Artsberg, 2005, s. 
43-44)  

Nationalekonomernas institutionella teori beskriver en institution som en rad spelregler 
som existerar för att reglera de inskränkningar som finns för ekonomisk samverkan. 
Nationalekonomernas lära ger oss formella och informella institutioner där de formella 
utgörs av det faktiskt identifierbara och där de informella utgörs av praxis, konventioner 
och normer. En institution kan exempelvis vara de modeller och standardiserade 
processer som en organisation använder sig av. Det förlopp som föregår det tänkbara 
tillstånd kan definieras som institution.  Ramar, regler och normer skapar tillsammans en 
identitet och i och med det även ett handlingsutrymme att förhålla sig till. (Falkman, 2000, 
s. 148-150) Det ställs vidare krav på de människor som i den institutionella teorin anses 
kunna fatta ett rationellt beslut. De måste ha tillräcklig utbildning att kunna analysera den 
information som ska tas in. Genom att definiera kunskapskraven så möjliggör det att man 
kan se på redovisning som en institution. Redovisningens ramverk utgör den formella 
institutionen och professionen består av den informella. (Falkman, 2000, s. 148-150) 

Om vi antar att en förändring, av de normer den institutionella teorin erbjuder i ett 
ramverk, drivs fram av att aktörer i ett ekonomiskt system kan förbättra sin situation, så 
måste vi försöka förstå vilken information dessa aktörer mottar och hur denna 
information analyseras av dem. (Hedlund, 2007) 

I alla aktiebolag, vare sig det är stort eller litet, är ägaransvaret begränsat. Begränsat 
ägaransvar innebär att aktiebolag innehar rättslig förmåga i form av en juridisk person 
som i sig även svarar för sina skulder och åtaganden. Ett aktiebolag agerar sällan på egen 
hand, i de flesta fall finns det flera intressenter som måste kunna lita på att den 
ekonomiska information som ett företag genererar är korrekt. Granskningen, i form av 
revision, är till för att säkerställa finansiell information för utomstående intressenter. De 
olika intressenterna till företag är banker och andra kreditgivare, ägare, styrelse och VD, 
stat och kommun, leverantörer, kunder och personal. (Revision – En praktisk beskrivning, 
2006, s. 19) 

 

FIGUR 1. INTRESSENTMODELLEN, EGEN BEARBETNING EFTER REVISION – EN PRAKTISK 
BESKRIVNING, 2006, S. 19 
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I det fall det inte fanns revisorer som utförde de tjänster som de gör idag, så skulle det 
vara nödvändigt för de olika intressenterna att själva genomföra kontroller för att bekräfta 
att företagens ekonomiska rapportering är riktig. I och med det ligger det en allmännytta i 
det revisorn gör. Alla intressenter gynnas av att den utförs. (Revision – En praktisk 
beskrivning, 2006, s. 19) 

En kraftig reduktion av den nuvarande revisionsplikten byggs inte alls på att revision 
skulle vara onödigt. Revisionen tillför klienten ett värde men tvånget innebär att 
revisionsklienterna inte själva kan bestämma vilka tjänster de vill köpa och när. Svenska 
aktiebolag behöver revision, men inte i den omfattningen som nuvarande lag kräver. De 
företag som efter avskaffandet av revisionsplikten inte måste ha revision, bör naturligtvis 
uppmuntras att köpa redovisnings- och revisionstjänster så att Sveriges höga 
redovisningsstandard bevaras och att oron om ökat skattefusk och omfattande ekonomisk 
brottslighet inte besannas. (SOU 2008:32, s.145) 

1.2 PROBLEMFORMULERING  

 Hur tror de svenska revisorerna att deras arbetsuppgifter kommer att förändras 
efter avskaffandet av revisionsplikten och vilka intressenter kommer att påverka 
denna förändring? 

 

 Vilka paralleller kan vi dra till hur den tyska utvecklingen av arbetsuppgifter för 
revisorer har skett? 

1.3 SYFTE 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur svenska revisorer tror att deras 

arbetsuppgifter förändras efter avskaffandet av revisionsplikten i Sverige samt att bidra 

med kunskap om vilka intressenter som förväntas påverka denna förändring.  

Vi kommer även att undersöka om vi med hjälp av den tyska utvecklingen av 
arbetsuppgifter för revisorer kan dra paralleller till den kommande svenska utvecklingen. 

Vår undersökning kommer att ge ett bidrag till den tidigare forskningen genom att 
fokusera på hur arbetsuppgifter för revisorer förväntas förändras efter avskaffandet av 
revisionsplikten och vilka intressenter av revision som förväntas påverka denna 
förändring.    

1.4 DISPOSITION 

 
För att förenkla och få en överblick över arbetets upplägg har vi formulerat en disposition. 
Den är till för att konkret se hur vi har lagt upp arbetet för att komma fram till svaret på 
vår problemformulering. 
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FIGUR 2. DISPOSITION, EGEN BEARBETNING 
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2. METOD  

I metodkapitlet kommer vi att redogöra för tillvägagångssättet för genomförandet av 
studien och valet av metod. Vi kommer att beskriva hur vi gått till väga med insamlandet av 
empiriska data och hur intervjuerna har genomförts. Vidare kommer vi även att redogöra 
för urvalet av källor och respondenter. I kapitlet kommer vi att skildra urvalet av teorier till 
föreställnings- och referensramen. De avslutande avsnitten i kapitlet kommer att behandla 
kontakten med respondenterna och genomförandet av intervjuer, avgränsningar och även 
metod- och källkritik. I kapitlet kommer ordet ”vi” syfta till oss som uppsatsförfattare. 

2.1 ANSATS 

 Vi var intresserade av att studera hur revisorerna i Sverige anser att deras 
arbetsuppgifter förväntas förändras efter avskaffandet av revisionsplikten. Det vi kom 
fram till var att vi ville dra paralleller till ett land som inte har revisionsplikt, för att se hur 
revisionen fungerar där. Vi såg det som ett intressant led i vår studie att ta reda på hur 
revision utförs i ett föregångsland till Sverige för att få en tydligare bild av hur det skulle 
kunna bli i Sverige. Vi var även intresserade att undersöka vilka som är främsta 
intressenter till revision av räkenskaperna i små företag. Vårt första steg blev att utforma 
en problemformulering och ett syfte med undersökningen som ansågs lämpligt till det 
ämne vi ville undersöka. Steg två var att sätta sig in grundligt i ämnet. Vi började med att 
läsa teori angående temat och vi insåg snart att Sverige och Malta var de enda länderna i 
EU (En frivillig revision, s. 52) som inte avskaffat sin revisionsplikt för små företag.  

Det finns två olika huvudgrupper inom redovisningsområdet. Den ena gruppen har främst 
bestått av kontinentala europeiska länder, såsom Tyskland och Sverige och den andra har 
främst bestått av anglosaxiska länder, såsom England och USA. (Artsberg, 2005, s. 88-89)  

De skillnader man kan se mellan de båda grupperna och det som har påverkat 
redovisningen åt olika håll har avgjorts av vilken huvudsaklig finansieringskälla företag 
har haft. Hur stor del eget-kapital-finansieringen är har varit väsentligt. Är företaget 
finansierat med aktiekapital eller med hjälp av banker och upplånat kapital? (Artsberg, 
2005, s. 88-89)  

Sett ur ett historiskt perspektiv så anses Sverige tillhöra den kontinentala 
redovisningstraditionen. Under senare år har dock trenden skiftat och Sverige tycks 
anamma anglosaxisk redovisningstradition mer och mer. Exempel på hur man kan urskilja 
förändringen finner man om man tittar på kapitalmarknaden och företagsstrukturer. När 
man vänder blicken mot lagstiftning och beskattningssystemet kan man dock se att 
Sverige i allra högsta grad fortfarande följer den kontinentala traditionen. Tyskland tillhör 
den kontinentala redovisningstraditionen då deras koppling mellan beskattningssystemet 
och redovisning är tydlig. (Edenhammar, 1997, s. 51)  

Eftersom Sverige på många vis i dagsläget är en blandning av de två traditionerna är det 
svårt att klassificera redovisningsteorin till endast en av dessa. Det står dock klart att den 
kontinentala redovisningstraditionen har haft ett betydande inflytande på Sverige under 
en lång tid. (Fagerström, 2006, s. 74) 

Med hänvisning till den teori som vi redogjort för ovan så ansåg vi att Tyskland kan anses 
vara ett föregångsland till Sverige och därmed aktuell för vår studie. Vi ansåg att om vi 
genomförde en komparativ studie mellan Sverige och Tyskland, så skulle det hjälpa oss att 
uppfylla syftet med vår studie.   
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Vår studie omfattar endast hur arbetsuppgifterna för revisorer förväntas utvecklas. I vårt 
sökande efter ett land, som var ett representativt föregångsland till Sverige, insåg vi att vi 
var tvungna att titta i ett större perspektiv vilket medförde att vi vände oss till den 
kontinentala redovisningstraditionen och dess syn på redovisningstraditioner i allmänhet.  

Enligt Björklund & Paulsson (2003) så definieras en undersökning, på det sätt som vi har 
gjort, till deduktiv. Det innebär att vi initialt började med teori för att utifrån det försöka 
bekräfta de empiriska fakta som vi i ett senare skede samlade in.  

Figuren nedan visar arbetsgången: 

 

FIGUR 3. ARBETSGÅNGEN, EGEN BEARBETNING EFTER BJÖRKLUND & PA ULSSON, 2005, S. 78  

2.2 VAL AV METOD 

Vi stod nu inför valet av vilken typ av empiri som var intressant för vår undersökning. I 
huvudsak nämner Björklund & Paulsson (2003) kvalitativa och kvantitativa studier vid 
insamlandet av empirisk data. Björklund & Paulsson (2003) menar att kvantitativa studier 
berör information som kan mätas eller värderas numeriskt.  

Valet mellan kvantitativ eller kvalitativ metod ska inte ske slumpvis utan syftet med 
studien ska vara avgörande. (Trost, 2005, s. 13) Kvantitativ metod innebär att mätningar 
utförs med hjälp av statistik. De utmynnar i numeriska observationer och dessa utförs 
bland annat genom frågeformulär och enkäter. Kvalitativa undersökningar kännetecknas 
av att de inte resulterar i siffror eller tal, utan i verbala formuleringar. (Backman, 1998, s. 
31) Inför valet om vilken metod som skulle användas betraktas det hur frågeställningen 
till studien är ställd. Innehåller frågan exempelvis ”hur ofta”, ”hur många” eller ”hur 
vanligt” passar det bäst att göra en kvantitativ studie. Däremot om frågeställningen 
handlar om att förstå någonting eller hitta mönster lämpar det sig bäst att göra en 
kvalitativ studie. (Trost, 2005, s. 14)  

Kvalitativa studier används oftast, som tidigare nämnts, då man vill få en djupare 
förståelse för ämnet. Nackdelen som Björklund & Paulsson (2003) ser det är att 
möjligheten till att dra allmänna slutsatser blir mindre än i en kvalitativ studie. Vårt syfte 
med studien gav oss tydliga direktiv för vilken form av datainsamlingsmetod vi skulle 
använda oss av. Vårt syfte var att få en djupare förståelse för hur revisorerna ansåg att 
deras arbetsuppgifter förväntas utvecklas, efter avskaffandet av revisionsplikten i Sverige. 
Vi ville även få en djupare inblick i vilka intressenter som revisorerna tror påverkar denna 

Vag problemformulering

Ostrukturerade intervjuer

Fastställa problem

Litteraturstudier

Skriva referensram

Kvalitativ undersökning

Skriva empirikapitel

Analysmodell
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förändring av arbetsuppgifter. För att få denna djupare förståelse valde vi att genomföra 
kvalitativa intervjuer.    

Kvalitativa intervjuer erbjuder vidare ett unikt tillfälle att utforska åsikter (Irvine, H & 
Gaffikin, M, 2006). Irvine och Gaffikin varnar för komplexiteten i att genomföra kvalitativa 
intervjuer. De hävdar att de lätt kan bli rörigt med en stor mängd data som ska analyseras 
och att det sällan går enligt planerna. Vi valde dock att genomföra kvalitativa intervjuer 
eftersom vi ansåg att mängden data som skulle komma att behandlas inte var oss 
överväldigande.  

2.3 AVGRÄNSNINGAR OCH MÅLGRUPP 

Såväl Tyskland som Sverige är med i EU och påverkas därmed av diverse 
rekommendationer och regler från dess olika organ. Vi kommer att ta upp EUs påverkan i 
den utsträckning som det påverkar Sverige, Tyskland och vårt mål att uppnå syftet med 
vår uppsats.  

Det är viktigt att ha de olika gränsvärdena för vad som definieras som litet bolag i Sverige 
och i Tyskland i minnet när man läser vidare i studien. Skillnaden i definitionen av litet 
bolag i respektive land anser vi inte påverkar vår studie då det är en framtida utveckling vi 
har undersökt. 

Vissa uttryck och begrepp i undersökningen är inte närmare definierade eller 
specificerade. Därmed bör sägas att studien främst är riktad mot personer som har en 
grundläggande ekonomisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet men även 
studenter vid ekonomiska fakulteter. Studien vänder sig även mot övriga med intresse för 
ämnet revision.    

Vi vill även poängtera att studiens tidsperiod har varit begränsad. Den information som 
samlats in och utgjort grunden för studien har bearbetats under perioden 2010-04-01 till 
och med 2010-05-27. Eventuell information som tillkommit efter den perioden har 
därmed inte beaktats.  

2.4 DATAINSAMLINGSMETOD 

Primärdata är information som samlas in i syfte att brukas i den aktuella studien.  
Sekundärdata är information som hämtas från databaser och böcker. Sekundärdata är 
information som tagits fram i annat syfte än den aktuella studien. (Björklund & Paulsson, 
2003, s. 67-68) Materialet som studien bygger på är primär- och sekundärdata. Vid 
användning av sekundärdata har vi varit noga med källkritiken och sortera bort fakta som 
varit subjektiv eller vinklad. Insamling av primärdata har skett via intervjuer och e-post 
kontakter. 

2.5.1 SEKUNDÄRDATA 

Sekundärkällor är all data som är insamlad och skriven av någon annan, med andra ord 
innefattar sekundärdata all litteratur, alla artiklar och all annan data som vi inte själva har 
samlat in via intervjuer. Vid användande av sekundärdata ska uppmärksamhet och kritik 
läggas på syftet med studien och vem som utfört den, så att feltolkningar av denna 
information inte görs (Johansson Lindfors, 1993, s. 117). Vi har varit medvetna om att 
sekundärdata är skriven i annat syfte än till att besvara vår frågeställning och att den kan i 
vissa fall vara vinklad eller subjektiv. Exempelvis så är en branschtidning med stor 
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säkerhet skriven efter branschens åsikter och ståndpunkter och inte ur ett neutralt 
perspektiv.  

2.5.2 KÄLLKRITIK TILL SEKUNDÄRDATA 

Johansson Lindfors talar om teorisökningen och vikten av att dels fastställa 
utgångspunkterna för teorivalet och dels teoriurvalet. Fastställandet av teorivalet är ofta 
förknippat med frågeställningen som kan bidra med vilket ämnesområde som är aktuellt. 
Teoriurvalet handlar om det systematiska sökandet efter sekundära källor och förmågan 
att avgöra vid vilken tidpunkt sökandet ska avbrytas. (Johansson Lindfors, 1993, s. 87-88) 

Vi har samlat in sekundärdata genom att söka på Mälardalens högskolas skolbibliotek. Vi 
har använt skolbibliotekets databaser och då främst ABI/INFORM Global (ProQuest) och 
Artikelsök. Sökord som använts har varit: revision, redovisning, revisionsplikt, audit, audit 
requirement, review och Tyskland (Germany). Vi har även sökt information från böcker 
såsom Revision – En praktisk beskrivning (FAR Förlag, 2006) och branschtidningar såsom 
tidningen Input, utgiven av PWC (PriceWaterhouseCooper). Vi har tagit med den teori och 
fakta som vi har ansett vara nödvändig för att kunna svara på våra frågeställningar och 
uppfylla vårt syfte. 

Vidare talar Johanson Lindfors om vikten av att ta ställning till källornas ursprung, 
empiriska grund och aktualiteten. Vad gäller källornas ursprung så är viktigt att alltid 
referera till förstahandskällor. Författare hänvisar ofta till andrahandskällor för att 
hänvisa till en annan forskares ståndpunkt. (Johansson Lindfors, 1993, s. 88-89) Vi har 
konsekvent i vårt teorisökande använt oss av första handskällor. Vid tillfällen då vi stött på 
andrahandskällor i sekundärdata, med information väsentlig för vår studie, har vi sökt upp 
förstahandskällan och refererat till den.  Vi har som huvudkälla använt oss mycket av 
lagrådsremmissen, En frivillig revision, som är utgiven av regeringen. Vi anser att det är en 
stark, objektiv och pålitlig källa som är väl genomarbetad.  

Det är vidare viktigt att ta ställning till källans aktualitet. Klassiska verk tenderar att 
komma i skymundan då författare strävar efter att arbeta med så aktuella källor som 
möjligt. De nutida verken är inte alltid bättre och de äldre är inte alltid inaktuella. 
(Johansson Lindfors, 1993, s. 89-90) Vi har under teoriurvalet sökt så aktuell sekundär 
data som möjligt men det har inte skett på bekostnad av äldre viktig kunskap. Vid de 
tillfällen där litteraturen inte varit tillräckligt uppdaterad har vi sökt andra källor som 
varit mer relevanta, detta för att styrka tillförlitligheten i vår studie. 

Vid insamlandet av teori måste man även begrunda validiteten. Det måste finnas en 
relevans i den information som samlas in, som härrör till det aktuella problemet. 
Begreppsvaliditet är bundet av om det som mäts i studien verkligen är det som 
teoribakgrunden avser att mäta. (Johansson Lindfors, 1993, s. 107-108). I kvalitativa 
studier är problemet med att hitta giltig information mindre än i en kvantitativ 
undersökning, trots detta är förfarandet inte problemfritt. En uppsatsskrivares tolkning av 
realiteten kan vara felaktig. (Holme & Solvang, 1997, s. 94-95) I vårt arbete med studien 
har vi konsekvent arbetat med att identifiera relevant teori som hjälper oss att uppfylla 
vårt syfte med studien.  

2.5.3 PRIMÄRDATA 

I första hand bygger vår studie på primärdata som samlats in med hjälp av personliga 
intervjuer och kontakter via e-post. Vi har valt att genomföra personliga intervjuer i 
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Sverige för att få möjlighet att ställa följdfrågor direkt till respondenterna om det skulle 
behövas. E-postintervjuer har främst skett med respondenterna i Tyskland och främsta 
orsaken till det har varit att vi inte har haft möjlighet att träffa dem personligen. Vi har valt 
respondenter som är väl insatta inom ämnet revision för att stärka reliabiliteten i vår 
studie. Vi har valt att genomföra intervjuer i båda länderna eftersom vi vill försöka se hur 
utvecklingen av revisionstjänster i Sverige kan komma att se ut i ett längre perspektiv. 
Tyskland kan, som vi tidigare nämnt, anses vara ett föregångsland till Sverige och de tyska 
revisorernas bild av deras utveckling av revisionstjänster i Tyskland kan ge oss en bild av 
hur samma utveckling kan komma att se ut i Sverige.   

SVENSKA RESPONDENTER 

Kontakten med de svenska revisorerna startade redan på Högvarv i Västerås, våren 2010, 
då en första kontakt togs för att undersöka revisorers intresse av att genomföra intervjuer 
med oss. Det bör nämnas att Högvarv är en arbetsmarknadsmässa som Mälardalens 
högskola arrangerar varje år. Den kontakt vi fick resulterade i e-post adresser och 
telefonnummer att kontakta revisorerna via. Vi valde att skicka ut ett inledande brev där 
vi anförde att vi ville boka tid för intervju. När tider för intervjuer var inbokade e-postade 
vi ut de frågor vi var intresserade av att ställa till respondenterna, detta var även 
efterfrågat från respondenterna. Intervjufrågorna återfinns i bilaga 2. Intervjuerna 
genomfördes på respektive respondents kontor. Under intervjuerna använde vi oss av en 
MP3-spelare med vilken vi spelade in allt som sades, detta för att senare kunna lyssna på 
intervjuerna igen.   

Svenska respondenter: 

 Kjell Carlsson, godkänd revisor, KPMG, Eskilstuna, 

 Peter Holmberg, revisorsassistent, KPMG, Eskilstuna, 

 Mathias Persson, godkänd revisor, PWC, Västerås 

 Anders Nilsson, godkänd revisor, Grant Thornton, Västerås 

Valet av respondenter har skett slumpvis inom mälardalsregionen och då i Västerås och i 
Eskilstuna. Intervjuerna genomfördes på respektive respondenters kontor både i 
Eskilstuna och i Västerås under maj 2010. Vi vill förtydliga att mötet med Kjell Carlsson 
och Peter Holmberg skedde samtidigt för en gemensam intervju. 

TYSKA RESPONDENTER 

Ambitionen var att från Tyskland få svar från nio respondenter. I inledningsskedet hade vi 
telefonkontakt med dessa varpå vi garanterades bidrag till vår studie. Efter att vid 
upprepade tillfällen skickat ut vårt frågeformulär via e-post har vi i dagsläget endast fått 
svar från tre respondenter. Vi inser att bortfallet påverkar vår studie negativt då vi saknar 
viktig primärdata. Vi diskuterade länge om vi skulle bortse från de tre som faktiskt har 
svarat, men vi har valt att behålla dem då de svar respondenterna gav oss innehåller 
värdefull information för vår studie.   

Tyska respondenter: 

 Bernhard Plog - auktoriserad revisor (WP) och skatterådgivare, Bersenbrück    

 Christine Zerhusen - auktoriserad revisor (WP) och skatterådgivare, Steinfeld 
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 Egon Landwehr - godkänd revisor (vBp) och skatterådgivare, Damme 

Urvalet av respondenterna i Tyskland har skett slumpvis men vi var främst intresserade 
av att intervjua både ”revisorer” och ”skatterådgivare”. Vi ville vidare intervjua personer 
som arbetade med mindre aktiebolag.  Efter telefonkontakt skickades e-post ut till de 
tyska respondenterna. Respondenterna uppmanades att svara på de frågor som vi bifogat i 
ett Word dokument. Dessa intervjufrågor återfinns i sin helhet och i översättning som 
bilaga 1. 

INTERVJUERNA 

Angående de frågor som återfinns i bilaga 1 och 2 så valde vi att ställa frågor som 
återkopplade till den teori och vetenskapliga fakta vi tidigare studerat inom ämnet. Vi ville 
med dessa frågor uppnå vårt syfte och få svar på vår frågeställning. Trost (2005, s. 50) 
talar om vikten av öppna frågor där man i förväg inte har några formulerade frågor utan 
istället hänvisar till ämnesområden. Björklund & Paulsson, (2005 s. 68), talar om att 
använda sig av semistrukturerade frågor där intervjuaren styr in respondenterna på det 
ämne som ska behandlas. Ämnesområdena var bestämda då vi inför intervjuerna blev 
ombedda av respondenterna att e-posta de frågor vi var intresserade av att ställa. Vi ville 
även att respondenterna skulle vara förberedda inför våra intervjuer. När vi sedan 
genomförde intervjuerna så visade det sig att följa de frågor vi faktiskt utformat var av 
mindre vikt. Vi behandlade de ämnen vi var intresserade av utan att bokstavligen ställa 
fråga efter fråga som vi formulerat.    

2.5.4 SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUERNA 

Efter intervjuerna med de svenska respondenterna lyssnade vi återigen på den inspelning 
som utfördes under intervjun. Vid detta tillfälle togs det även anteckningar på vad som var 
relevant för empirin. Det var viktigt för oss att lyssna på intervjuerna flera gånger för att 
inte missa viktig information.  

Svaren från de tyska respondenterna, som mottogs via e-post, sammanställdes strax efter 
det tillfälle de mottagits. Respondenterna var kortfattade i sina svar vilket medförde att 
arbetet med att sammanställa svaren var begränsat.      

2.5.5 KÄLLKRITIK TILL PRIMÄRDATA 

Genomförandet och sammanställandet av de svenska intervjuerna var ett tidskrävande 
arbete då det var av högsta vikt att allt blev korrekt reciterat så att inga missförstånd eller 
tveksamheter skulle uppstå. 

I samhällsvetenskapliga studier är det i stort sett omöjligt att undvika forskarpåverkan. 
Till följd av det får man problem med reliabiliteten. Den mänskliga faktorn är en felkälla 
som kan uppkomma vid insamlandet av empiriska data (Johansson Lindfors, 1993, s. 110) 
Efter att ha bearbetat anteckningarna från de intervjuer vi genomfört med de svenska 
revisorerna e-postade vi sammanställningar till respektive respondent för att få deras 
åsikter bekräftade och för att undvika misstolkningar som kunde leda till felaktigheter i 
våra slutsatser. Vi ansåg även att reliabiliteten stärktes om respondenterna fick möjlighet 
att ge synpunkter på de sammanställda intervjuerna.  

Vid kvalitativa undersökningar är det som eftertraktas intervjupersoner som utifrån 
särskilda förhållanden kan ge en mångsidig bild av det som undersöks i en studie. (Holme 
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& Solvang, 1997, s. 94) För att stärka reliabiliteten i vår studie har vi valt att intervjua 
personer som arbetar med revision.  

Det faktum att vi e-postade ut frågorna i förväg som vi var intresserade av att ställa till 
respondenterna, kan anses vara negativt för trovärdigheten i vår studie då 
respondenterna i förväg fick möjlighet att planera sina svar. Vi är dock av en annan åsikt 
då vi inte ställde som krav att respondenterna skulle namnges i vår studie. Vi gav dem 
även möjlighet att ta del av studiens slutsats. 

Vad gäller de tyska respondenternas svar så anser vi att det kan vara negativt för studien 
att svaren var kortfattade. Vi har dock valt att inkludera dem i studien då deras svar bidrar 
med viktig primärdata. Vi anser även att den informationen, om än så kortfattad, gav ett 
rakt svar där betydelsefull information direkt kunde identifieras. Vi inser även att e-
postade intervjuer inte tillför studien samma tillförlitlighet som om vi hade utfört 
personliga intervjuer. Vi valde ändå att göra e-post intervjuer då vi inte hade möjlighet 
eller tid till att åka ner till Tyskland för personliga intervjuer. Vi inser även att risken för 
missuppfattningar ökar då det inte finns utrymme för följdfrågor eller närmare 
förklaringar till våra intervjufrågor.  
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3. REVISION I SVERIGE 

I detta kapitel behandlar vi revisionen i Sverige. Vi kommer att beskriva revisorernas 
arbete samt behörigheter. Vidare kommer kapitlet att beskriva hur arbetet med 
avskaffandet av revisionsplikten i Sverige har växt fram. 

3.1 ALLMÄNT OM DEN SVENSKA REVISIONEN 

Den svenska revisionen är uppdelad i räkenskapsrevision, som består av granskning av 
företagens årsredovisning och bokföring, samt förvaltningsrevision, som innebär 
granskning av ledningens förvaltning. Revisionen ska resultera i en årlig 
revisionsberättelse. (En frivillig revision, 2010, s.48-49)  

Målet med revisionen är upprättande av en revisionsberättelse, där revisorn uttalar sig om 
årsredovisningen och bokföringen, samt om styrelsens och VDs förvaltning. 
Årsredovisningen och revisionsberättelsen är sedan beslutsunderlag för intressenterna till 
företaget. (Revision – En praktisk beskrivning, 2006, s. 26) 

Revisorns arbete går ut på att sätta sig in i och förstå företagets verksamhet, granska 
företaget och till sist rapportera. Granskningen ska bedöma om resultaträkningen med 
tillhörande noter ger en rättvisande bild av företagets resultat, att alla tillgångar och 
skulder i balansräkningen finns med och de facto existerar samt om de är rätt värderade 
och tillhör företaget. Resultat- och balansräkningarna ska även stämma med bokföringen 
och all annan information som finns med i årsredovisningen. Årsredovisningen ska 
stämma överens med resultat- och balansräkningarnas bild av företaget och med 
revisorns kunskap och inblick i företaget. Förvaltningsberättelsen ska innehålla vad lag 
och god redovisningssed kräver. (Revision – En praktisk beskrivning, 2006, s. 27-29) 

Revisorn ska skaffa sig tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis. Får revisorn inte 
fram det är denne skyldig att anmärka detta i revisionsberättelsen. Det kan även innebära 
ett avstyrkande av att årsredovisningen fastställs. Det är revisorns ansvar att utforma och 
göra ett uttalande om årsredovisningen i revisionsberättelsen. (Revision – En praktisk 
beskrivning, 2006, s. 29) 

3.1.1 GODKÄNDA OCH AUKTORISERADE REVISORER 

Det finns två kategorier av revisorer, godkända revisorer och auktoriserade revisorer. 
Dessa är så kallade kvalificerade revisorer och står under tillsyn av Revisorsnämnden, som 
är en statlig myndighet. (En frivillig revision, 2010, s. 49) För att bli godkänd revisor krävs 
högskole- eller universitetsutbildning på 180 högskolepoäng (hp) med företagsekonomisk 
inriktning inom vissa ämnesområden eller likvärdig teoretisk utbildning. Det krävs även 
minst tre års praktik samt revisorsexamen. För att bli auktoriserad revisor är kraven 
högre, utöver kraven för godkänd revisor krävs det ytterligare 60 hp vid högskola eller 
universitet med ekonomisk inriktning, ytterligare två års praktisk utbildning samt en 
examen till, högre revisorsexamen. Godkännande och auktorisation beviljas av 
Revisorsnämnden för fem år i taget. Skulle revisorn lämna yrket upphävs detta 
omedelbart. (Revision – En praktisk beskrivning, 2006, s. 12-13) Det finns även enligt 
övergångsbestämmelser godkända revisorer utan revisorsexamen, som har godkänts 
enligt äldre bestämmelser. (En frivillig revision, 2010, s. 49) 
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3.1.2 AUKTORISERADE REDOVISNINGSKONSULTER 

Det finns även specialistutbildade affärs- och skatterådgivare på revisionsbyråerna som 
arbetar med komplicerade revisionsuppdrag. Utöver det arbetet bedriver de även 
rådgivning som är fristående från revisionsuppdragen. Skatterådgivarna arbetar med både 
direkt och indirekt skatterådgivning och har ofta inriktning på små-, medelstora företag 
eller på stora och internationella företag. Affärsrådgivare är inriktade på affärsutveckling, 
transaktioner och riskhantering. (www.far.se sökord: skatterådgivare)  

Rådgivarna kan få titeln auktoriserad redovisningskonsult genom att vara medlemmar i 
antingen Sveriges redovisningskonsulters förbund (SRF) eller även i FAR SRS. Rådgivarna 
måste då bland annat uppfylla vissa krav på utbildning. Dessa auktoriserade 
redovisningskonsulter, och även andra rådgivare förväntas komma att konkurrera med 
revisionsbranschen när avskaffandet av revisionsplikten träder i kraft. Det väntas leda till 
omstruktureringar i revisions- och redovisningsbranschen.  (En frivillig revision, 2010, s. 
105) 

3.2 AVSKAFFANDE AV REVISIONSPLIKTEN  

En särskild utredare tillkallades hösten 2006 för att arbeta igenom vissa frågor om 
revision och revisorer. Utredningen biträddes av en referensgrupp med representanter 
från riksdagspartierna, och denna (Utredningen om revisorer och revision) har fått 
benämningen ”Utredningen”. Utredningen har bland annat ederat ”Avskaffandet av 
revisionsplikten för små företag” (SOU 2008:32). Utredning ligger till grund för 
Lagrådsremissen En frivillig revision, som regeringen kom med den 25 mars 2010. (En 
frivillig revision, 2010, s. 48) 

Lagrådsremissen slår fast att det ska vara frivilligt för små privata aktiebolag att ha revisor 
eller inte. Förslaget är att aktiebolagslagen (ABL) ska ge möjlighet för små företag att så 
långt som möjligt själva få bestämma vilka tjänster de ska använda sig av i sin organisation 
och förvaltning. Förslaget gäller även vissa andra bolagsformer, bland annat handelsbolag. 
Lagändringen föreslås träda ikraft den 1 november 2010. (En frivillig revision, 2010, s. 1) 

Regeringens förslag är att ett privat aktiebolag ska ha minst en auktoriserad eller godkänd 
revisor, om bolaget fullgör mer än ett av följande tre kriterier: 

 Balansomslutning 1,5 miljoner kronor 

 Nettoomsättning 3 miljoner kronor 

 Antal anställda 3 

 (En frivillig revision, 2010, s. 68) 

Dessa gränsvärden innebär att 72 procent av de svenska aktiebolagen, det vill säga 
250 000 aktiebolag, från och med 1 november i år kan välja om de vill ha revision eller 
inte. Regeringen har som mål att på sikt avskaffa revisionsplikten helt, vilket redan skett i 
många andra EU-länder säger justitieminister Beatrice Ask. (Lindgren, T, 2010, s. 6) Några 
länder, såsom Nederländerna, Luxemburg och England ligger nära eller på de maximalt 
tillåtna gränsvärdena som EUs fjärde bolagsdirektiv tillåter. (Thorell & Norberg, 2005, s. 
12) 
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Denna gränssättning, framför allt antalet anställda, visar att företaget uppnått en viss 
kritisk massa och måste börja organisera sin redovisning, skattedeklarationer och 
skatteinbetalningar. Dessa företag vill ofta även växa och bli ännu större, och eventuellt 
även säljas vidare till andra bolag. I dessa lägen har företaget ett egenintresse av att ha 
sina räkenskaper bra organiserade och granskade. Dessa företag anses därför behöva 
revision och därför skulle ett avskaffande av revisionsplikten inte vara nödvändig då det 
räknas med att flertalet ändå kommer handla upp de ekonomiska tjänster som de anser 
sig behöva och är vana vid att ha. Vikten av att avskaffa revisionsplikten avtar således ju 
större aktiebolag det handlar om, därför anser Utredningen inte att det finns skäl till att 
analysera gränsvärden som ligger över de lägst tänkbara. (SOU 2008:32, s. 144)  

En kraftig reduktion av den nuvarande revisionsplikten bygger inte på att revision skulle 
vara onödigt. Revisionen tillför klienten ett värde men tvånget går inte att försvara genom 
att hävda att denna sker i företagets eget intresse. Tvånget innebär att revisionsklienterna 
inte själva kan bestämma vilka tjänster de vill köpa och när. Tvånget innebär att bolag som 
egentligen inte behöver någon revision alls belastas med onödiga kostnader. Detta gäller 
för vilande bolag och aktiebolag som driver rörelse men inte har behov av revision. 
Svenska aktiebolag behöver revision, men inte i den omfattningen som nuvarande lag 
kräver, utan endast vissa delar av revisionen och/eller kanske inte varje år. De företag 
som efter avskaffandet av revisionsplikten inte måste ha revision, bör naturligtvis 
uppmuntras att köpa redovisnings- och revisionstjänster så att Sveriges höga 
redovisningsstandard bevaras och att oron om ökat skattefusk och omfattande ekonomisk 
brottslighet inte besannas. (SOU 2008:32, s.145) 

3.2.1 KONSEKVENSER FÖR REVISORERNA  

Det är ovisst i vilken omfattning små bolag som inte omfattas av revisionsplikten efter 
avskaffandet kommer att välja bort revisionen. Det kommer dock att handla om ett 
betydande bortfall av bruttointäkter för revisionsbranschen som helhet. En ytterligare 
osäkerhet är i vilken omfattning de aktiebolag som väljer bort revisionen kommer att byta 
ut revisionskostnaden de tidigare haft på köp av andra tjänster från revisionsbyrån. Det 
finns inom revisionsbranschen stor kompetens inom redovisnings- och skatteområdena. 
Avskaffandet av revisionsplikten kommer sannolikt att ge upphov till efterfrågan på nya 
typer av granskningstjänster. Ett alternativ är att revisorerna kan erbjuda en alternativ 
lösning till den kompletta revisionen, i form av en översiktlig granskning som innebär att 
revisorn gör en analys av en finansiell rapport, och därmed kan avge en 
granskningsrapport. Revisionsbranschen kan ta fram och sälja nya tjänster som är 
specialanpassade för företagens behov och på så sätt kompensera sig för bortfallet av 
revisionskunder. (En frivillig revision, 2010, s. 104) 

Lagändringarna kommer troligtvis leda till färre kvalificerade revisorer på sikt. De 
revisionsbyråer som kommer att beröras mest av omställningen kommer troligtvis vara 
de små byråerna med inriktning på revision och som mestadels har små klienter. Det 
kommer även gälla de revisorer som redan innan lagändringen arbetar i stor utsträckning 
med annat än enbart revision, som till exempel redovisningstjänster, dessa kan få svårt att 
behålla sitt godkännande eller auktorisation. Kvalificeringen kräver utövande av 
revisionsverksamhet om minst 1500 timmar per år under de senaste fem åren. (En frivillig 
revision, 2010, s. 104-105) 
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4. INTRESSENTER  

I detta kapitel kommer vi att förklara hur olika intressenter kommer att bli 
påverkade av att revisionsplikten avskaffas. De intressenter som vi kommer att ta 
upp är företagen, ägarna, kreditgivarna, leverantörerna, kunderna och skatteverket.  

4.1.1 FÖRETAGEN 

Ett aktiebolag agerar sällan på egen hand, i de flesta fall finns det flera intressenter som 
måste kunna lita på att den ekonomiska information som företaget genererar är korrekt. 
Olika intressenter efterfrågar olika typer av kontroller beroende på vad deras behov och 
syfte med informationen är. (Revision – En praktisk beskrivning, 2006, s. 19) 

De små företagen som omfattas av avskaffandet av revisionsplikten ska kunna välja att 
köpa de redovisnings- och revisionstjänster som de själva anser sig behöva. Detta kommer 
leda till bättre kostnadsfördelning för företagen, då de inte behöver lägga kostnaderna på 
sådant som de egentligen inte anser sig ha behov av. En revision kan samtidigt ses som en 
nytta för aktiebolagen då revisionen kan ge sakkunnig rådgivning som hjälper dem. 
Revisorn kan genom sin granskning påtala missförhållanden och föreslå förbättringar. 
Många aktiebolag kommer på grund av dessa skäl behålla sin revisor. Dessutom kommer 
många bolag förmodligen behålla revisorn på grund av krav och förväntningar från andra 
intressenter, som till exempel banker och kunder. (En frivillig revision, 2010, s. 97-98) 

Av de bolagen som väljer bort revisionen kommer troligtvis många att använda den 
tidigare revisionskostnaden, eller i alla fall delar av den, till att anlita en extern 
redovisningskonsult. En sådan redovisningskonsult kan vara en kvalificerad revisor, men 
behöver inte vara det. Bolagen kan antas köpa andra, icke lagstadgade granskningstjänster 
av kvalificerade revisorer. Dessa är vanliga i andra länder där revisionsplikten är 
begränsad. (En frivillig revision, 2010, s. 97-98) 

4.1.2 ÄGARNA 

Ett företags ägare och eventuella framtida ägare behöver ekonomisk information för att 
kunna besluta om att köpa, behålla eller sälja aktier eller andelar i företag. Den 
ekonomiska informationen, främst årsredovisningen anses vara mer tillförlitlig om den 
har granskats av en kvalificerad revisor. (En frivillig revision, 2010, s. 100-101) 

Flertalet av de bolag som förväntas välja bort revisionen är så kallade fåmansbolag, som 
endast har en eller ett fåtal ägare. Dessa ägare är i regel engagerade i bolagets verksamhet 
och har därmed full insyn i företagets räkenskaper och förvaltning. Det gäller även bolag 
som har tio ägare eller färre, då de har rätt att ta del av räkenskaper och andra handlingar 
som rör bolagets verksamhet. Detta gäller i den omfattningen behovet finns för att göra en 
bedömning av bolagets ställning och resultat. Med detta sagt så kan behovet av en extern 
granskning av bolagets räkenskaper och förvaltning anses som begränsat. (En frivillig 
revision, 2010, s. 100-101) 

I övriga aktiebolag, de som inte är fåmansbolag innebär avsaknaden av en revisor sämre 
möjligheter till insyn för ägare som inte har ett bestämmande inflytande i bolaget. Det 
föreslås att en aktieägarminoritet ska kunna driva igenom att en revisor utses. På så sätt 
tillvaratas aktieägarnas intressen i tillräcklig utsträckning. (En frivillig revision, 2010, s. 
100-101) 
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En investerare som överväger att köpa aktier i ett bolag som inte har reviderats har inte 
möjligheten till insyn, och måste därför beakta avsaknaden av en revision i beslutet om att 
investera eller inte. (En frivillig revision, 2010, s. 100-101) 

4.1.3 KREDITGIVARNA 

Kreditgivarna behöver ekonomisk information om företaget för att kunna bedöma 
förmågan hos företagen att betala räntor och amorteringar. Ett oreviderat bolag anses 
vara mindre tillförlitligt än ett bolag som granskats av en kvalificerad revisor. Detta kan 
leda till att banker och kreditgivare skärper kraven på kreditprövning och ställande av 
säkerhet hos de oreviderade bolagen. En annan aspekt som kan vara av vikt i frågan om att 
bevilja kredit är om bolagets årsredovisning är upprättad av en revisor eller auktoriserad 
redovisningskonsult. I högsta grad kan kreditgivarna kräva revision för att bevilja ett 
aktiebolag en viss kredit. (En frivillig revision, 2010, s. 101) 

4.1.4 LEVERANTÖRERNA OCH KUNDERNA 

Leverantörer och kunder har ett intresse av att företaget har bra ordning på ekonomin (En 
frivillig revision, 2010, s. 101). De leverantörer som säljer varor mot fakturabetalning vill 
försäkra sig om att företaget de säljer varorna till har förmåga att betala sina räkningar. Är 
bolagets räkenskaper reviderade av en oberoende part får leverantörerna en uppfattning 
om de kan godkänna fakturabetalning till ett företag eller inte. (FAR FÖRLAG AB, 2006, s. 
19) Även för de kunder som ett företag har är revisionen viktig. Kunderna förlitar sig på 
att en beställd vara eller tjänst blir utförd på ett korrekt och avtalsenligt sätt. En revisors 
uppfattning om företagets räkenskaper kan vara avgörande för om en potentiell kund 
väljer att anlita företaget eller inte. (Revision – En praktisk beskrivning, 2006, s. 19) 

Dock anses inte revisionen ha samma betydelse för leverantörerna och kunderna som för 
kreditgivarna. (En frivillig revision, 2010, s. 101) 

4.1.5 SKATTEVERKET 

Skatteverket behöver ekonomisk information om bolagen för att fastställa 
beskattningsunderlaget. Vid taxeringen fastställs intäkter och kostnader på underlag från 
redovisningen, om inte särskilda skatteregler fordrar annat. Redovisningen blir mer 
tillförlitlig om den granskats av en kvalificerad revisor. Varje försämring av 
redovisningens kvalitet och tillförlitlighet kan leda till ett betydande intäktsbortfall för 
staten, även om detta beror på oavsiktliga fel. Vidare kan det antas att skattefelen för de 
aktiebolag som väljer bort revision och inte heller köper redovisnings- och 
granskningstjänster antas öka med 15-20 procent medan skattefelen för bolag som väljer 
bort revisionen men väljer att köpa redovisnings- och granskningstjänster endast 
förutspås öka med 7,5-10 procent. (En frivillig revision, 2010, s. 101)  

I självdeklarationen ska en näringsidkare lämna uppgifter om upprättandet av årsbokslut 
eller årsredovisning biträtts av uppdragstagare samt om årsredovisningen är reviderad. 
(En frivillig revision, 2010, s. 94) 
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5. REVISION I TYSKLAN D 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för Tysklands utveckling inom ämnet revision. Det 
kommer vidare att redogöras för vilka olika yrkesgrupper som är aktiva i Tyskland idag 
angående revisionsarbete. I slutet av kapitlet kommer det att beskrivas hur revisionsarbetet 
ser ut i Tyskland i dag med dess olika organisationer.   

5.1 ALLMÄNT OM DEN TYSKA REVISIONEN 

Den tyska lagstiftningen är tydlig med vad som innefattas i begreppsförklaringen små 
bolag. Ett företag betraktas som litet då det inte uppfyller två av dessa kriterier: 
 

  Balansomslutning 4 840 000 EUR  

 Nettoomsättningen 9 680 000 EUR 

 Antalet anställda 50 personer 

 (http://bundesrecht.juris.de, sökord: grössenklassen kapitalgesellschaften) 

 

I bilaga 3 finns utdrag från HGB (Handelsgesetzbuch, tysk företagslagstiftning där svensk 
motsvarighet är ABL). 

EUs fjärde bolagsdirektiv, artikel 51, anger att alla företag inom EU omfattas av 
revisionsplikten. Artikel 51 anger vidare att medlemsländerna har rätt att undanta små 
företag från revisionsplikten (gränsvärden för vad EU definierar som ett litet företag 
återfinns under avsnitt 6.1.1). Medlemsländerna har rätt att höja EUs gränsvärden med 10 
procent, vilket alltså Tyskland har valt att göra. Det har påståtts att undantaget infördes 
för att underlätta för Tyskland, och medlemsländerna runt medelhavet, som vid 
tidpunkten för införandet av direktivet inte hade tillräckligt många kvalificerade revisorer. 
För dessa länder var det en omöjlighet att revidera alla företag på grund av att 
kompetensen saknades. (Thorell & Norberg, 2005, s. 11-12) 

       
Trots avsaknaden av revisionsplikten, för små företag i Tyskland, så anlitar cirka 90 
procent av de små företagen med begränsat ägaransvar (Morander, C-F., & Fritzell, G, 
2005) antingen en Steuerberater (skatterådgivare), vereidigte Buchprüfer (godkänd 
revisor) eller en Wirtschaftsprüfer (auktoriserad revisor) för att få sina räkenskaper 
granskade (Baker, C. Richard , Mikol, Alain and Quick, Reiner, 2001).  

Vidare finns det krav på de tyska bankerna vid tillfälle av kreditgivning. Den tyska 
finansinspektionen kräver att vid kreditgivning på över 250 000 EUR så är banken skyldig 
att informera sig om bolagets ekonomiska ställning. (Morander, C-F., & Fritzell, G, 2005) 

5.1.1 WIRTSCHAFTSPRÜFER OCH VEREIDIGTE BUCHPRÜFER  

Tysklands motsvarighet till vår auktoriserade revisor i Sverige benämns Wirtschaftsprüfer 
(WP). Revisorn hjälper till med revision men upprättar även räkenskaper och utarbetar 
olika analyser. (www.grantthornton.se, sökord: revisionsplikt i Europa) 

För att utbilda sig till WP krävs att man först och främst har en fem till sex år lång 
utbildning vid en högre läroanstalt, såsom universitet eller högskola, inom ämnena juridik, 
ekonomi eller nationalekonomi. Därefter fordras fyra års praktik där den blivande 
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revisorn står under övervakning av en WP. När man har slutfört sin praktik ska ett 
muntligt och ett skriftligt prov genomföras. Proven utfärdas av de tyska delstaterna. 
(Baker, C. Richard , Mikol, Alain och Quick, Reiner, 2001) 

Alla WP i Tyskland måste tillhöra det förbund som heter Wirtschaftsprüferkammer 
(WPK). WPK bilades 1961 i enlighet med Wirtschaftsprüferordnung (WPO). (Baker, C. 
Richard , Mikol, Alain och Quick, Reiner, 2001)  

Det finns även en annan form av revisor i Tyskland där vår motsvarighet i Sverige kallas 
godkänd revisor. I Tyskland benämns de vereidigte Buchprüfer (vBp). För att utbilda sig 
till vBp krävs det en mindre kvalificerad utbildning, tillskillnad från WPs utbildning. En 
vBp har rätt att revidera privata företag med begränsat ägaransvar. En vBk måste även, 
som WP, vara medlemmar i WPK. (Baker, C. Richard , Mikol, Alain and Quick, Reiner 
(2001) 

5.1.2 STEUERBERATER (SKATTERÅDGIVARE) 

I Tyskland, som aldrig tidigare har haft full revisionsplikt, har det som en konsekvens av 
undantaget från revision, utvecklats en marknad för konsulttjänster till småföretagarna. 
De som utför dessa tjänster är andra än revisionsbyråer. Mindre bolag i Tyskland anlitar 
ofta kvalificerade redovisnings- och skattekonsulter (Steuerberater). Steuerberater sköter 
bokföringen och/eller upprättande av årsredovisning, skattedeklarationer med mera. 
(Thorell & Norberg, 2005, s. 12) 
 
Genom att en Steuerberater har stämplat och undertecknat deklarationen eller andra 
papper till den tyska skattemyndigheten så har de garanterat att det inte finns några 
felaktigheter i form av brott mot skattelagstiftningen eller annan ekonomisk brottslighet. 
(www.fsr.dk sökord: Den samhällsekonomiska nyttan med revisionen, s. 8-10)  
 
En Steuerberater måste klara ett kunskapsprov (Thorell & Norberg, 2005, s. 11-12) och 
tillhöra en revisionsorganisation, som i sin tur måste vara medlemmar i WPK, för att 
kvalificera sig. ( Baker, C. Richard , Mikol, Alain and Quick, Reiner, 2001) En av de större 
sammanslutningarna av skatterådgivare i Tyskland är Deutsche Steuerberaterverband 
(www.dstv.de, sökord: über uns) 

5.1.3 ORGANISATIONER 

WPO är den organisation som reglerar och övervakar vad som krävs för att utbilda sig till 
WP, vilka rättigheter och skyldigheter en WP har, förbundet WPK och disciplinära 
åtgärder då en WP bryter mot sina professionella skyldigheter med mera. (Baker, C. 
Richard , Mikol, Alain and Quick, Reiner (2001) 

Förbundet WPK övervakas av den tyska regeringen. WPKs primära uppgift är att 
implementera de direktiv som kommer från WPO. WPK genomdriver den standard som 
lagen kräver och de inför disciplinära åtgärder mot den WP som bryter mot lagen. WPK 
kan agera utifrån två olika alternativ vid händelse av att en revisor missköter sig. De kan 
utfärda en reprimand, vid lättare förseelser, men de kan även vid allvarligare förseelser 
begära att fallet tas upp i disciplinär domstol.  Åtgärder som domstolen kan ålägga är 
varning, reprimand, böter eller uteslutelse från yrket. (Baker, C. Richard , Mikol, Alain and 
Quick, Reiner (2001) 

Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) är den organisation som upprätthåller god kvalitet 
inom professionen. IDW organiserar olika aktiviteter som berör fortbildning och IDW 
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fastställer även den tekniska standard som ska utgöra praxis för revisorer. (Baker, C. 
Richard , Mikol, Alain and Quick, Reiner (2001)  

För att sammanfatta så behandlar WPK det etiska inom yrket och IDW den tekniska 
standarden. Vilken roll som WP och vBp har i Tyskland specificeras både av den juridiskt 
inriktade organisationen WPO och i lagtext, Handelsgesetzbuch (HGB). Se figur 4 som 
tydliggör hur organisationerna samarbetar. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

FIGUR 4. REGLERINGEN AV AUKTORISERADE REVISORER I TYSKLAND, EGEN BEARB. 
EFTER BAKER, C. RICHARD , MIKOL, ALAIN AND QUICK, REINER (2001). 
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6. EUS PÅVERKAN PÅ REVISION SPLIKTEN 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för vilken påverkan EU har haft på revisionsplikten. 
Både Tyskland och Sverige är medlemmar i EU och påverkas därmed av de regler och 
direktiv som EU beslutar om.  

6.1 EUS ARBETE 

EU arbetar i nuläget med att förenkla reglerna för företagens administration. Det 
Europeiska rådet belyste vid ett möte i mars 2007 att gemensamma insatser från EU och 
medlemsstaterna behövs för att minska de administrativa bördorna, så att företagen i 
Europa ska bli mer konkurrenskraftiga och stimulera Europas ekonomi. Det har betonats 
att små och medelstora företags kostnader för redovisning och revision är för betungande 
och att de skulle gynnas av förenklade regler. Kommissionens förslag är att företagens 
administrativa bördor ska minskas med 25 procent till år 2012. Det pågår nu ett 
omfattande arbete i EU:s medlemsstater att förenkla reglerna inom bolagsrätt, redovisning 
och revision. (SOU 2008:32, s. 143-144) 

6.1.1 FÖRESKRIFTER FRÅN EU 

Det finns inom EU föreskrifter, i bland annat det fjärde bolagsrättsliga direktivet, som 
ålägger alla bolag, börsnoterade samt onoterade bolag skyldighet att upprätta 
årsredovisning och koncernredovisning (gällande koncernbolag) som ska granskas av 
kvalificerade revisorer. Dock görs undantag för mindre och medelstora onoterade bolag 
gällande både möjligheten att tillämpa förenklade redovisningsregler samt undantag från 
revisionsplikt. Undantagen får göras för onoterade företag som överskrider högst ett av 
följande tre gränsvärden (detta gäller from 5 september 2008): 

 4 400 000 euro i balansomslutning 

 8 800 000 euro i nettoomsättning 

 50 anställda  

Om Sverige inte anpassar sig och utnyttjar dessa undantag så skulle alla, både stora och 
små bolag i Sverige vara tvungna att följa EUs regler för stora börsnoterade bolag, vilket 
skulle leda till att Sveriges små bolag inte skulle överleva konkurrensen i Europa, då deras 
redovisning och revision skulle bli allt för kostsam jämfört med andra EU-länder. (SOU 
2008:32, s. 143-144) 

6.1.2 UTVECKLINGEN INOM EU 

Utvecklingen inom EU går mot att det blir allt större klyftor mellan stora och små företag. 
Det ställs högre krav på redovisning som ska upprättas av stora företag och företag som är 
verksamma på finans- och försäkringsmarknaderna. I dessa företag ska redovisningen 
granskas av kvalificerade revisorer enligt höga och sofistikerade krav. De medelstora och 
små företagen ges en ökad laglig valfrihet vid utformningen av sin redovisning och 
revision. Tanken med detta är att överlämna åt dessa företag att själva bestämma hur 
mycket redovisnings- och revisionstjänster de vill köpa på en fri marknad. (SOU 2008:32, 
s. 143-144) 
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7. EMPIRI 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för vad vi har fått fram i våra intervjuer med de 
svenska revisorerna, samt vad vi har fått fram från de tyska revisorerna. Vi har behandlat 
intervjuerna enskilt för att det tydligt ska framgå vem som säger vad.  

7.1 SVERIGES REVISORER 

Intervju med Kjell Carlsson, godkänd revisor och Peter Holmberg, revisorsassistent, 
på KPMG i Eskilstuna, utförd 2010-04-29. 

Carlsson är en av de äldre på KPMG och går i pension nästa år. Han har arbetat med 
redovisning och revision alla sina yrkesverksamma år. Carlsson arbetar främst med små 
och medelstora företag. Holmberg är relativt nyutexaminerad och har arbetat i cirka 4 år. 
Han har ännu inte avlagt prov för godkänd revisor. Holmberg arbetar även han främst med 
små och medelstora företag. 

Carlsson tror att anledningen till att Sverige behållit revisionsplikten för små företag, trots 
att nästan alla andra EU-länder har avskaffat den, har med politik att göra. Carlsson anser 
att det är politik som har spelat en stor roll. Han anser att staten ville säkerställa att 
skatteintäkterna kom in som de skulle. Revisorerna utför i dag kontroll av 
skattedeklarationer för mervärdeskatt samt personalskattskatt och sociala avgifter som 
företagen upprättar och skickar till skatteverket. 

Gränsvärden för små företag 

Angående de satta gränsvärdena så tycker Carlsson att det är bra att gränsvärdena höjs 
lite i taget, annars blir det för mycket på en gång. Han anser att alla inblandade måste 
skaffa sig lite erfarenhet på området innan gränsvärdena höjs. Både Carlsson och 
Holmberg är medvetna om att dessa gränsbelopp i framtiden förmodligen kommer att 
höjas. De högre gränsvärdena är en rekommendation från EU säger Holmberg och han tror 
att Sverige sakta men säkert kommer att följa detta exempel. Carlsson säger att man 
känner att det inte är en radikal förändring längre, som det var vid tidigare förslaget på 
gränsvärden. När både redovisningsbyråerna och småföretagarna har vant sig vid sättet 
att tänka angående revision så kan man börja höja gränsen i Sverige. När gränserna väl 
höjs har de på KPMG professionellt folk inom väggarna som kan hantera den förändring 
som kommer att ske på arbetsmarknaden för dem som revisorer berättar Carlsson. 
Holmberg inflikar att FAR SRS var emot de högre gränsvärdena så han påpekar att som 
bransch var de emot de högre värdena. Personligen tycker han att gränsvärdena i 
dagsläget är rimliga. 

Utvecklingen av arbetsuppgifter för revisorer 

KPMG arbetar aktivt med att marknadsföra redovisnings- och rådgivningstjänster. De har 
en ambition att växa inom corporate finance frågor vilket innebär att rådgivning vid 
företagsförvärv och uppköp med mera kommer att utvecklas inom KPMG. De bedriver 
ständig marknadsföring för att få in nya kunder. Internt har Carlsson och Holmberg fått i 
uppdrag att informera sina kunder, i de segmenten det gäller, om revisionspliktens 
avskaffande. De ska även trycka på argument för revision. Holmberg berättar att det har 
varit upp till varje revisor att ta kontakt med sina kunder. Carlsson berättar att många små 
företagare vet om att revisionsplikten kommer att avskaffas och att de frågor företagarna 
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har tar de upp med sin revisor eller den redovisningspersonal de har att göra med för att 
informera sig om vad den nya lagstiftningen innebär.  

Carlsson och Holmberg tror att det kommer utvecklas en marknad för skatterådgivare. 
Carlsson betonar att skatteintäkterna är väsentliga för staten och staten är en viktig 
intressent att revisionen behålls. Efterfrågan på revisorer tror Carlsson kommer att 
minska. Holmberg berättar att KPMG och övriga stora redovisningsbyråer har rustat upp 
sina redovisningsavdelningar och tagit fram tekniska hjälpmedel för att bedriva 
redovisningsverksamhet såsom löpande bokföring, löneuträkningar, skatteberäkningar 
med mera. Andra tjänster än just revision tror Carlsson kommer att utvecklas. Han 
berättar att visst kommer det bli mindre på revisionsdelen men det kommer att skjutas 
över på redovisningstjänsterna. Holmberg berättar att de i ett års tid har spånat kring det 
här ämnet i fikarummet. Det är enligt honom ett viktigt ämne men i dagsläget kan man 
endast spekulera kring hur utvecklingen kommer att se ut efter avskaffandet av 
revisionsplikten.  

Holmberg nämner att han har läst fackpress som anger att ca 15-20 procent av de bolag 
som kan välja bort revisionsplikten kommer att göra det. Holmberg anser att ett 
framtidscenario där 80 procent av små företagen väljer att behålla revisionen är en rimlig 
tanke. Carlsson och Holmberg är inte oroande av detta bortfall utan KPMG ska försöka ta 
igen det på rådgivning.  

Holmberg berättar att han tror att om KPMG nyanställer så väljer de att anställa 
redovisningsassistenter till skillnad från revisorsassistenter. Holmberg och Carlsson tror 
vidare att om exempelvis KPMG som redovisningsbyrå sköter all bokföring åt ett litet 
företag, istället för att man reviderar bolaget, så blir det en kvalitetsstämpel i sig för 
eventuella intressenter.  

Holmberg säger att senaste åren har kraven från FAR SRS på kvaliteten på bokföringen 
stärkts. Numera finns det certifierade redovisningskonsulter som utsätts för 
kvalitetsgranskningar. På KPMG kommer alla redovisningskonsulter att vara certifierade. 
Istället för revision så kan de certifierade redovisningskonsulterna utföra någon form av 
garanti med lägre status än revisionens granskning. I slutändan är det intressenterna som 
avgör vilken form av kvalitetssäkring de känner sig nöjda med säger Holmberg. 

Intressenter 

Kvalitetsstämpeln som revisionen ger tror Carlsson intresserar de bolag som lämnar 
offerter till statliga och kommunala verksamheter och bolag. Carlsson anser vidare att 
bankerna kommer att vara en stor intressent i och med kreditbeviljning. Carlsson ser även 
skatteverket som en av de större intressenterna till revision. Skatteverket kommer vara 
den drivande kraften med kontrollfunktionen menar han. Skatteverket har varit 
bortskämt med den kontroll revisionen innebär menar Carlsson. Holmberg tycker att den 
viktiga intressenten till revision är ägare som inte har full insyn i sina bolag. För 
enmansföretaget där man har full insyn blir revisionen ointressant menar han. 

Intervju med Mathias Persson, godkänd revisor på PWC i Västerås, utförd 2010-05-
04. 

Persson har arbetat med revision i 5½ år och är godkänd revisor sedan ett år tillbaka. Han 
arbetar främst med medelstora bolag samt koncerner, och då även med dem som har 
internationella ägare. Han arbetar även lite med små bolag, men han berättar även att det 
främst är revisorsassistenterna som ansvarar för de mindre bolagen. Arbetsfördelningen 
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hos PWC är att som assistent arbetar man mest med de små bolagen och när man sedan 
blir godkänd revisor får man ansvara för de större bolagen och koncernerna.  

Persson berättar att PWC är positiv till ett avskaffande av revisionsplikten. De anser att 
det är bra med efterfrågestyrd revision, eftersom de tror på att kunderna fortsättningsvis 
kommer ha behov av byråns tjänster. Persson berättar att de till och med tror att det kan 
bli bättre när marknaden blir mer efterfrågestyrd, då kunderna kommer till dem, inte för 
att de måste, utan mer för att de vill. Det kommer leda till att kunderna blir mer medvetna 
om vad de behöver. Ökad medvetenhet hos kunderna kan vara en fördel genom att då 
kunna sälja in fler tjänster. Persson kommer även in på att företagen aktivt måste välja 
bort revisorn när den nya lagen träder ikraft, hade det varit så som först diskuterades att 
bolagen automatiskt skulle tappa revisorn från första dagen lagen började gälla och sedan 
aktivt behöva välja in revisorn igen så skulle fler bolag automatiskt välja att inte ha kvar 
revisorn. Nu blir det ju så att de bolagen som inte vill behålla revisorn aktivt måste göra 
det valet, tappet skulle nog bli större om avskaffandet av revisorn skedde automatiskt. Nu 
finns det tid att bearbeta kunderna, det ”rullar på” enklare i och med detta och Persson 
tror att kunderna inte tänker så mycket på avskaffandet av revisionsplikten.  

Gränsvärden för små företag 

De bakomliggande orsakerna till att Sverige har behållit revisionsplikten så länge trots att 
de flesta andra länder inom EU har avskaffat den tycker Persson är svårt att svara på. 
Många har avskaffat den sedan lång tid tillbaka, det är ju en föränderlig värld säger han. En 
orsak som kan påverka är gammal tradition, kanske att det bara har ”rullat på”. Sedan är 
det så att revisionsbranschen alltid vill behålla revisionsplikten, vilket även Skatteverket 
vill menar han. 

De gränsvärden som är satta för små bolag, det vill säga de bolag som slipper 
revisionsplikten när den nya lagen träder ikraft, anser Persson vara bra gränser att börja 
med. De är rimliga, jämfört mot det första förslaget som kom, vilket hade inneburit att 97 
% av aktiebolagen skulle slippa revision och där gränsvärdena var i höjd med Tysklands. 
Det är bra att börja lite försiktigt så att branschen och samhället hinner anpassa sig. 

Utvecklingen av arbetsuppgifter för revisorer 

 I och med att nivån sänktes kommer effekten inte bli lika stor vare sig på 
arbetsmarknaden eller angående tjänsteutbudet, men det kommer självklart bli en 
skillnad, och det är den skillnaden som vi jobbar på för att minska när avskaffandet 
kommer. Visst kommer avskaffandet av revisionsplikten att påverka arbetsmarknaden. 
Det kommer kanske att påverka de mindre byråerna mer menar Persson. Det kommer bli 
en efterfrågan på bredare utbud av tjänster vilket kräver mer arbete med att hålla sig 
uppdaterad på alla områden, det kommer leda till mer kostnader för företagarna samt mer 
tidskrävande revisioner. Tjänsteutbudet kommer kanske att utvecklas så att det kommer 
att bli mer riktade revisioner, till exempel om banken kräver revision av varulager, så 
behövs ingen komplett revision på hela bolaget.  Eventuellt kommer auktoriserade 
redovisningskonsulter kanske få göra bokslutsrapporter för att ersätta 
revisionsberättelsen. Dessa rapporter liknar en revisionsberättelse, men är inte samma 
sak, utan mer ett slags intyg. Dessa bokslutsrapporter kanske kommer få en större 
betydelse i framtiden.    

När avskaffandet av revisionsplikten sker så tror Persson att det endast är ett första steg. 
Gränsvärdena kommer sedan att öka vilket kommer att påverka branschen ytterligare. Då 
kommer rådgivning och konsultation bli viktigt.  Om dessa tjänster blir aktuella så är det 
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positivt att avskaffa revisionen, då kommer revisionsbyråerna gå in och erbjuda tjänster 
så som affärsrådgivning, skatterådgivning samt redovisning. PWC säljer mycket mer än 
bara revision, detta skulle ge större möjligheter för dessa delar att säljas in om de inte 
skulle revidera bolagen. Det kommer bli viktigt framöver att arbeta sig in hos kunderna, 
att uppmärksamma kunderna om att det finns mycket mer än bara revision som de 
erbjuder.  

Intressenter 

För att behålla kunder har PWC bland annat arbetat med marknadsföring mot befintliga 
kunder samt gjort rikstäckande annonser.  De har hört efter med bankerna om deras 
ställning till oreviderade årsredovisningar. Bankerna hade dock inte tänkt så mycket på 
det, utan dessa ställningstaganden kanske kommer att bli mer aktuella i ett senare skede 
när bankerna börjar upptäcka att kunderna kommer in med oreviderade bokföringar och 
bokslut och vill ta lån. Ett alternativ är ju att det kanske kommer krävas mer 
borgensåtaganden istället. Det kan ju även bli fråga om revision på vissa delar av 
företagen, till exempel av varulagren. Det finns ju fler intressenter än bankerna, som också 
kommer påverkas av avskaffandet av revisionsplikten. Leverantörer kanske kommer bli 
försiktigare med att samarbeta med nya kunder, det kanske kommer bli svårare att få bra 
kreditvillkor om bolaget är oreviderat. Det kommer att bli svårare att fastställa 
kreditvärdigheterna om bolaget är oreviderat.  

Persson vet inte vilka företag som kommer att välja att inte revidera sina bolag. Han har 
inte träffat någon som inte vill behålla revisorn. Det kommer ju att finnas ett fortsatt behov 
av kontroll av bolagen och det är viktigt att aktivt berätta om detta. Kontrollen kommer ju 
att behövas på något sätt. ABL, ÅRL och styrelsens ansvar försvinner ju inte i och med att 
revisionsplikten avskaffas. Det borde bli en skillnad i skatteverkets kontroller om bolaget 
inte är reviderat. Företagen kanske kommer att få kryssa i en ruta eller något sådant i 
deklarationen om det är reviderat eller inte.  

De flesta kunder på PWC är mindre företagare vars verksamheter spänner över många 
branscher. Persson anser att det är svårt att se någon specifik bransch som kommer att 
välja bort revisionen.  Enskilda företagare som inte har externa intressenter har mindre 
behov av revision, och kommer därmed troligtvis tillhöra den grupp av företag som 
kommer att välja bort revisionen. Det kommer även vara de företag som sköter allt självt 
som kommer att välja bort revisionen, snarare än någon specifik bransch. Där kan det 
istället finnas ett stort behov av rådgivning istället för revision, till exempel frågor som rör 
utdelning och lön, skattemässig planering och rådgivning, detta säger Persson att de 
kommer jobba vidare med, vilket även görs redan idag. Det finns stora förhoppningar på 
att de kommer att kunna behålla många kunder genom att erbjuda andra tjänster än 
revision säger Persson.  

Intervju med Anders Nilsson, godkänd revisor på Grant Thornton i Västerås, utförd 
2010- 05-11. 

Nilsson tog sin ekonomexamen med inriktning på redovisning och revision 1997 vid 
Mälardalens högskola och därefter började han jobba på Grant Thornton. 2006 blev han 
godkänd revisor. Nilsson arbetar främst med små och medelstora företag vilket innebär 
att han reviderar allt ifrån små enmansföretag till större bolag med omsättning på runt 
100 miljoner, i mälardalsregionen.  

Gränsvärden för små företag 
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Nilsson tror att Sverige har behållit revisionsplikten för kvalitetssäkringens skull trots att 
nästan alla EU länder har avskaffat den. Nilssons erfarenhet är att det i 99 procent av 
fallen är i de små bolagen som de flesta fel dyker upp och att det därmed är de små 
bolagen som behöver mest hjälp med att korrigera dessa fel. Nilsson menar att det blir 
mycket justeringar i de små företagens bokslut även om det inte är fråga om några 
oegentligheter.  

Nilsson anser att gränsvärdena för vad som definieras som ett litet bolag i Sverige är 
betydligt bättre än det ursprungliga förslaget där gränsvärdena var i höjd med Tysklands. 
Nilsson är medveten om att han är subjektiv men han anser att gränsvärdena är vettigare 
nu. 

Nilsson berättar att de kommer jobba mer med att marknadsföra sig när revisionsplikten 
avskaffas. De kommer att informera om vikten av revision för att behålla befintliga kunder 
men även för att skaffa nya kunder. Av de 100 bolag han reviderar idag är det endast en 
som redan nu avsagt sig revision nästa år. Nilsson vet inte hur många fler som kommer att 
välja bort revisionen när lagkravet försvinner men hans uppfattning är att det inte 
kommer att bli så många eftersom det endast är en kund i dagsläget som har hört av sig 
och avsagt sig revisionen nästa år.  

Utvecklingen av arbetsuppgifter för revisorer 

På fråga om konsekvenser på arbetsmarknaden för revisorer och hur arbetet för revisorer 
kommer att utvecklas påpekar Nilsson att revisorer har ett jättestort jobb med att 
förtydliga för sina kunder vad revision är och själva nyttan med revision. Han anser att de 
tidigare har varit dåliga på det i och med att lagkravet i stort sett garanterat dem arbete. 
Det har inte funnits ett behov för dem som revisionsbyråer att informera om revision. Vad 
gäller tjänster tror Nilsson att det kommer att bli mer punktinsatser. Han tror att det 
kommer att behövas tjänster där exempelvis varulager eller pågående arbete granskas och 
bekräftas av en objektiv bedömare, att granska helheten tror Nilsson kommer att bli 
sekundärt. 

Avskaffandet av revisionsplikten tror Nilsson kommer leda till att det blir mer rådgivning 
och konsultinsatser för dem. Nilsson anser i och med detta att det inte bara är nackdelar 
för dem som revisorer att revisionsplikten för små företag avskaffas utan att han tror att 
det även öppnar en mängd nya möjligheter till rådgivning och utveckling av 
konsulttjänster.  

Ett problem som Nilsson tar upp är hur de ingående balanserna i små företag som inte 
revideras ska kunna säkerställas. Om en intressent, som banken, kräver revision av 
företaget för att det ska kreditbeviljas, och företaget inte har reviderats på flera år ställer 
han sig tveksam till om en revision för endast ett år skulle bli korrekt. Ligger det en latent 
skatteskuld sedan några år tillbaka så innebär ju det att resultatet tidigare år inte är 
korrekt vilket skulle medföra att det år Nilsson reviderar i slutändan inte heller blir 
korrekt. Nilsson ställer sig frågande till vem som ska stå till svars för det. Det är ett 
problem som måste lösas anser Nilsson men hitintills har han aldrig ställts inför det 
problemet. Det kommer med största sannolikhet dyka upp efter ett par år då lagen trätt i 
kraft. Hur det ska lösas och vilken typ av tjänst som skulle vara lämplig för detta problem 
har han inget svar på, men han känner sig inte bekväm med att revidera och i och med det 
garantera, ett år utan att veta hur det har sett ut tidigare år. Nilsson ser ett till problem 
med hur tjänsterna kommer att utvecklas. Enligt dagens lagstiftning så ska ett företag på 
obestånd upprätta en kontrollbalansräkning som ska granskas av en revisor. Nilsson tror 
att det är få revisorer som är villiga att gå in och granska ett konkursmässigt bolags 



26 
 

balansräkning utan att ha någon som helst bakgrundshistorik eller kunskap om företaget. 
Han tror att få revisorer skulle ta på sig ett sådant uppdrag. Nilsson tror att en förändring 
av lagstiftning måste till för att detta problem ska kunna undanröjas.  

Intressenter 

De som främst kommer att ha ett intresse av dessa punktinsatser tror Nilsson kan vara 
företag. Nilsson ger ett exempel där ett företag tar över en verksamhet och endast vill 
köpa inkråmet. Vid sådana förvärv finns ett behov att man går igenom de betydande 
värdena som finns i bolaget för att garantera att de stämmer med de bokförda värdena.  

7.2 TYSKLANDS REVISORER 

Intervju med Christine Zerhusen, Wirtschaftsprüferin och Steuerberaterin  

Zerhusen har varit verksam inom yrket i dryga 20 år. Hon arbetar främst med små och 
medelstora företag och även privatpersoner. Zerhusen kan inte se några fördelar med att 
som litet företag revidera sitt bolag. Hon tror inte heller att dessa regler angående 
revisionsplikten för små företag i Tyskland kommer att förändras i framtiden. I och med 
att revisionsplikt är inte existerar för små företag i Tyskland så anser Zerhusen att det har 
bidragit till att skapa mer konkurrens på arbetsmarknaden för revisorer. I framtiden så 
tror Zerhusen att arbetsmarknaden inom hennes yrken kommer utvecklas i riktning mot 
färre men större revisionsbyråer. 

Intervju med Bernhard Plog, Wirtschaftsprüfer och Steuerberater 

Plog har varit verksam inom yrket i cirka 20 år och han arbetar främst med mellanstora 
företag. Största fördelen med revision av små företag anser han vara att det ger ett 
borgenärsskydd. Att små företag väljer att inte revidera sina företag anser Bernhard har 
att göra med kostnaden som uppstår. Plog anser vidare att reglerna runt revisionsplikten 
hela tiden blir mer och mer komplexa. Avsaknaden av revisionsplikten för små företag i 
Tyskland anser Plog har bidragit till mer arbete för dem som är revisorer. I och med 
införandet av lagen i Tyskland så har mer kvalificerade redovisningsekonomer utbildats i 
Tyskland. I framtiden anser han att yrket kommer att behöva mer utbildad och 
kvalificerad personal. Vidare anser Plog att regler och lagar kommer att 
internationaliseras mer och mer. 

Intervju med Egon Landwehr, vereidigte Buchprüfer och Steuerberater 

Landwehr har arbetat inom yrket sedan 1977 och han arbetar främst med enskilda 
företag, mindre bolag och medelstora företag. Han anser att det ger en större trovärdighet 
i de små bolagens bokslut om en utomstående part har granskat dem. Landwehrs 
erfarenhet är att små bolag nästan undantagslöst väljer bort att revidera sina bolag. 
Anledningen till att många små bolag väljer bort revisionen anser Landwehr bero på 
kostnadsskäl, brist på kunskap till att förbereda ett korrekt bokslut och att det 
administrativa arbetet förenklas. Det finns för få revisorer på den tyska arbetsmarknaden i 
dagsläget anser han. På fråga om hur arbetsuppgifterna har utvecklats så anser han att 
kunderna i större utsträckning efterfrågar finansiella rapporter och kontroll av att de 
interna kontrollerna fungerar som de ska idag. I framtiden ser han en ökad efterfrågan på 
kvalificerad personal. Han ser även en nedgång i sysselsättningen avseende finansiell 
redovisning och skattedeklarationer. 

 



27 
 

8. ANALYS 

Under detta kapitel kommer vi att analysera vad vi har fått fram i empirin genom våra 
intervjuer kopplat till referensramen. Vi kommer att analysera hur respondenterna tror att 
det kommer att bli efter ett avskaffande av revisionsplikten och hur de tror att deras 
arbetssituation kommer att förändras. Avslutningsvis tar vi att upp intressenternas 
påverkan. 

8.1 FRAMTIDA ARBETSUPPGIFTER  

De gränsvärden som definierar ett litet bolag, enligt den nya lagen om avskaffandet av 
revisionsplikten (se stycke 3.2), är satta med motiveringen att dessa gränsvärden påvisar 
att företaget har uppnått en viss kritisk massa. Redovisning, skattedeklarationer och 
skatteinbetalningar börjar för dessa bolag bli mer komplicerade och behöver organiseras. 
(SOU 2008:32, s. 145) Dessa gränsvärden anser de svenska respondenterna vara rimliga. 
Det är en bra start att börja med dessa gränsvärden anser respondenterna som menar att 
det kommer att ge marknaden tid att anpassa sig till förändringarna. De förväntar sig att 
dessa gränsvärden kommer att höjas med tiden på grund av påtryckningar från EU.  Att 
gränsvärdena kommer att höjas ytterligare i framtiden får vi bekräftelse på ur tidningen 
Input, där justitieminister Beatrice Ask uttalar sig om detta. Hon säger där att regeringens 
mål är att på sikt helt avskaffa revisionsplikten. (Lindgren, T, 2010, s. 6) EUs 
rekommendationer, tror respondenterna, kommer att påverka hur gränsvärdena i 
framtiden kommer att se ut i Sverige. De är medvetna om att EU jobbar för 
internationalisering där en gemensam och konkurrenskraftig företagsmarknad är målet.   

Att kontroll av räkenskaperna för företagen behövs hittar vi både i teorin och i empirin. 
Referensramen säger att avskaffandet av revisionsplikten inte byggs upp på att revision 
skulle vara onödigt, men att vissa bolag inte har behov av en komplett revision. 
Avskaffandet ska ge företagen en valmöjlighet till att köpa enbart de tjänster de behöver, 
och inte vara ett tvång på en hel revision för alla bolag. Ett tvång på revision innebär att de 
bolag som inte har något behov av revision belastas med onödiga kostnader, som de utan 
tvånget kan lägga på andra redovisnings- och konsulttjänster istället. I intervjuerna med 
revisorerna är alla överens om att någon form av kontroll kommer att behövas för 
företagen. Respondenterna tror även att en del av revisionsarbetet kommer att skjutas 
över på redovisningsavdelningarna och att fler kvalificerade redovisningskonsulter 
kommer att behövas. De anser att en bokslutsrapport från en auktoriserad 
redovisningskonsult kan ersätta revisionsberättelsen. Respondenterna betonar att den 
kontrollen inte blir lika grundlig som en revision, men att det kan vara en tillräcklig 
kontrollsäkring beroende på vem intressenten är. Detta bekräftar teorin genom att 
konkurrensen förväntas öka mellan kvalificerade revisorer och auktoriserade 
redovisningskonsulter. Den nya situationen förväntas leda till omstruktureringar i 
branschen (En frivillig revision, 2010, s. 105). Thorell och Norberg (2005) berättar om en 
ny marknad som har växt fram i Tyskland där skatterådgivare (Steuerberater) utför 
tjänster åt små företagare som tidigare utfördes av revisionsbyråer. Mindre bolag i 
Tyskland anlitar ofta kvalificerade redovisnings- och skattekonsulter som garanterar att 
det inte finns några felaktigheter i bokföringen eller att brott har begåtts mot 
skattelagstiftningen.  
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Det framtida behovet 

När vi tittar på vilka konsekvenser avskaffandet av revisionsplikten kommer få för 
revisorerna säger teorin att bruttointäkterna förmodligen kommer minska för branschen 
som helhet. Det finns en stor osäkerhet i hur många bolag som omfattas av lagändringen 
och som därmed kommer att välja bort revisionen, samt hur många som kommer att 
ersätta revisionen med andra tjänster från revisionsbyråerna. Sannolikt kommer nya 
typer av granskningstjänster att efterfrågas. (En frivillig revision, 2010, s. 104) 
Respondenterna har en likartad åsikt angående hur arbetsuppgifterna för revisorer 
förväntas utvecklas efter avskaffandet av revisionsplikten. De uttrycker gemensamt att de 
tror att efterfrågan på revision kommer att minska något men att andra konsult- och 
rådgivningstjänster, såsom löne- och skatterådgivning, kommer att få större utrymme i 
deras arbete. Samtliga respondenter tror att revisionsbyråerna kommer att få fler 
möjligheter att sälja in andra tjänster än just revision. De tror vidare att revision i form av 
punktinsatser där exempelvis värdering av lager, produkter i arbete eller inkråm kommer 
att bli viktigare när lagen träder i kraft och de små bolagen väljer bort revisionen. De 
svenska respondenterna anser att det alltid kommer att finnas behov av en objektiv 
bedömare. De svenska respondenterna har en positiv inställning då de ser nya möjligheter 
med en mer efterfrågestyrd revision.  

De svenska respondenterna anser att det kommer bli viktigt för revisionsbranschen att 
informera sina kunder om vikten av revision och att försöka sälja in andra tjänster som 
exempelvis rådgivning, detta arbete har respondenterna redan påbörjat vilket de anser är 
en viktig del i anpassningen till den nya lagen.  Detta anser vi kommer att behövas då 
företagen tidigare har varit tvungna att ha revisor, inte för att de själva har velat utan på 
grund av att de har varit skyldiga till det genom lag. Kunderna behöver bli medvetna om 
fördelarna med revisorernas arbete och vilken nytta det medför. Detta behövs för att som 
teorin säger, behålla den höga standard på redovisning som Sverige har (SOU 2008:32, s. 
145).  

En av våra svenska respondenter säger att deras revisionsbyrå i framtiden snarare 
kommer att anställa redovisningsassistenter framför revisorsassistenter då 
redovisningsdelen kommer att bli större och viktigare del för dem när revisionsuppdragen 
kommer att minska. Detta kan teorin styrka genom lagrådsremissen, En frivillig revision, 
där det står att lagändringen troligtvis kommer leda till färre kvalificerade revisorer på 
sikt. Våra tyska respondenter har bidragit med att bekräfta att det har utbildats fler 
kvalificerade redovisningsekonomer (Steuerberater) i Tyskland i och med undantagen 
från revisionsplikten. De tyska respondenterna anser även att behovet av utbildad 
personal är stort.  

En av respondenterna från Tyskland tror inte att det kommer komma några förändringar 
angående revisionsplikten i Tyskland i framtiden. Det hänvisas till att små bolag inte 
behöver revidera sina räkenskaper då det är en stor kostnad som är onödig. En tysk 
respondent talar om en framtid som är mer internationaliserad.  

EUs mål är att de små företagen i Europa ska bli mer konkurrenskraftiga och därigenom 
stimulera Europas ekonomi. Kostnader för revision är betungande för de små företagen 
som gynnas av en förenkling av reglerna. (SOU 2008:32, s. 144) För att överleva 
konkurrensen i Europa måste Sverige anpassa sig till EUs direktiv angående avskaffandet 
av revisionsplikten. Kostnaden för revision av små företag i Sverige skulle bli tyngre 
jämfört mot övriga företag i Europa. (SOU 2008:32, s. 143-144) 
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Vidare så anser en av våra tyska respondenten att det har blivit mer arbete sedan 
avskaffandet med att regler och lagar blir mer och mer komplexa, vilket leder till att 
behovet av hjälp till företagen ökar.  

8.2 INTRESSENTERNA  

De svenska respondenterna tror att många små bolag kommer att behålla revisionen trots 
lagändringen, detta anser de beror på tradition och politik samt även att revisionen är en 
slags kontrollsäkring som de små bolagen inte vill vara utan. I referensramen står det att 
behovet av kontrollsäkring grundar sig i att intressenter efterfrågar och i vissa fall kräver 
revision . Referensramen styrker detta genom FAR som säger att flera intressenter 
behöver kunna lita på att räkenskaperna stämmer.  

För företagen som omfattas av lagförändringen kommer det leda till bättre 
kostnadsfördelning, då de inte behöver lägga kostnaderna på en komplett revision om de 
inte har behov av det, utan kan köpa utvalda delar eller köpa andra tjänster inom området. 
(En frivillig revision, 2010, s. 97-98) De svenska respondenterna håller med att alla bolag 
inte har behov av en komplett revision, utan har större behov av redovisningstjänster och 
rådgivning. De svenska revisorerna anser även att kostnadsfördelningen för företagen blir 
bättre. 

För ägarna och potentiella ägare påverkar lagförändringen dem genom att de kan få sämre 
insyn i bolagen. Rör det sig om fåmansföretag, vilka är de bolagen som förväntas vara den 
största grupp av bolag som kommer att välja bort revisionen, så har de full insyn i den 
ekonomiska ställningen och har därmed större nytta av andra tjänster än revision. För 
övriga bolag kommer avsaknaden av revision göra att ägarna får sämre insyn i bolagets 
ekonomiska ställning, vilket kommer leda till större osäkerhet i frågor om att investera 
eller behålla aktier. (En frivillig revision, 2010, s. 100-101) Våra respondenter anser att en 
värdering av inkråmet eller lagret kan vara aktuellt hellre än att revidera hela bolaget vid 
uppköp eller företagsförvärv. Vidare anser respondenterna att offentliga bolag som tar in 
offerter från allmänheten kan ha intresse av att ett mindre företag är reviderat.   

Kreditgivarna behöver ekonomisk information från företaget för att kunna bedöma dess 
kreditvärdighet. Ett oreviderat bolag anses vara mindre tillförlitligt utan granskning från 
en kvalificerad revisor. Detta kan leda till att banker och kreditgivarna ställer högre krav 
på kreditprövning och säkerheter hos ett oreviderat bolag. (En frivillig revision, 2010, s. 
101) Det är kreditgivarna som våra respondenter har lyft fram som den främsta 
intressenten till revision. För att styrka ett oreviderat företags kreditvärdighet så tror 
respondenterna att de kommer får uppdrag i form av punktinsatser där exempelvis lager 
eller produkter i arbete värderas. Intressenten får en bedömning av en utomstående part 
vilket garanterar betalningsförmågan.  

Leverantörer och kunder har ett intresse av att företaget har en bra ordning på ekonomin, 
men de anses ha mindre behov av revision än kreditgivarna (En frivillig revision, 2010, s. 
101) Dessa intressenter är inget som respondenterna lägger så stor vikt vid, vilket vi då 
kan anta vara på grund av att de inte har lika stort intresse av revision som övriga 
intressenter. En respondent nämner dock att leverantörerna kan bli mer försiktiga innan 
de börjar leverera till nya kunder.   

Staten, i form av Skatteverket, behöver ekonomisk information om bolagen för att 
fastställa beskattningsunderlaget. Redovisningen blir mer tillförlitlig om den granskats av 
en kvalificerad revisor. (En frivillig revision, 2010, s. 102) Detta tar även respondenterna 
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upp. En respondent talar om att Skatteverket borde få någon slags information om bolaget 
är reviderat eller inte. I lagrådsremissen, En frivillig revision kan vi se att en näringsidkare 
ska lämna upplysningar i självdeklarationen dels om någon utomstående biträtt vid 
upprättandet av årsbokslut eller årsredovisning samt om årsredovisningen är reviderad.  
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9. SLUTSATS 

Under detta kapitel kommer vi att svara på vår problemformulering.  Vi kommer att 
redogöra för vad vi har kommit fram till för slutsatser genom att återkoppla till 
frågeställning och syfte. Vi kommer även komma med våra egna åsikter samt slutligen 
förslag på vidare studier inom ämnet. 

9.1 ÅTERKOPPLING TILL PROBLEM OCH SYFTE 

Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur svenska revisorer tror att deras 
arbetsuppgifter kommer att förändras efter avskaffandet av revisionsplikten i Sverige 

samt att bidra med kunskap om vilka intressenter som förväntas påverka denna 
förändring.  

De svenska respondenterna anser att deras arbetsuppgifter kommer att förändras efter 
avskaffandet av revisionsplikten då de gör bedömningen att de kommer att arbeta med 
rådgivning och konsultering i större utsträckning än vad de gör idag. Löne- och 
skatterådgivning är exempel på tjänster som de tror kommer att få större utrymme i deras 
arbete. De svenska revisorerna tror vidare att deras arbetsuppgifter kommer bestå mer av 
punktinsatser i små företag där de endast reviderar poster såsom exempelvis lager, 
produkter i arbete och inkråm.  

De intressenter som kommer att påverka utvecklingen av revisorernas arbetsuppgifter 
efter avskaffandet är flera. Kreditgivarna, såsom banker och leverantörer, är en grupp som 
efter avskaffandet av revisionsplikten kan komma att kräva av de små bolagen att 
åtminstone vissa delar av bolaget revideras före kreditbeviljning. Staten, i form av 
skatteverket, är en annan intressent som kan komma att ställa krav på revidering för att 
säkra att skatteintäkter åt staten. Vidare är även ägarna i ett litet bolag en viktig 
intressent. Ägare, som saknar full insyn i verksamheten, kan komma att kräva att olika 
poster i bokföringen ses över av en revisor. Intressenter kan även vara andra företag i 
form av kunder. Gemensamt för de olika intressenterna är att de tillsammans skapar en 
mer efterfrågestyrd revision där arbetsuppgifterna för revisorerna förändras i riktning 
mot punktinsatser. 

Vi ville även undersöka den tyska utvecklingen av arbetsuppgifter för revisorer och se om 
det kunde ge en bild av den kommande svenska utvecklingen. Det vi har kommit fram till 
angående de tyska revisorernas arbetsuppgifter är att både teori och empiri styrker att de 
svenska revisorerna, efter avskaffandet av revisionsplikten, kommer att arbeta med 
liknande arbetsuppgifter som de tyska revisorerna gör idag. De tyska respondenterna 
bekräftar de svenska respondenternas tankar kring utvecklingen av arbetsuppgifter efter 
avskaffandet av revisionsplikten då de berättar om arbetsuppgifter som grundas i 
finansiell rapportering, och kontroll av att interna kontroller i små företag fungerar. De 
tyska revisorerna har även bekräftat att fler kvalificerade redovisningsekonomer har 
utbildats i Tyskland, och att fler kommer att behövas. 

9.2 SLUTSATS 

En slutsats vi kan dra är att de svenska revisorerna tror att deras arbetsuppgifter kommer 
att utvecklas mer i riktning mot rådgivning och konsultation. De svenska revisorerna tror 
vidare att efter avskaffandet av revisionsplikten i Sverige så kommer deras 
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arbetsuppgifter förändras i riktning mot punktinsatser där revidering av enskilda poster 
såsom lager, produkter i arbete och inkråm kommer att vara i fokus. 

En annan slutsats vi kan dra är att de svenska revisorerna tror att intressenter såsom 
kreditgivare, leverantörer, företag och staten, i form av skatteverket, kommer att påverka 
hur deras framtida arbetsuppgifter kommer att se ut. De svenska revisorerna anser att det 
främst är intressenternas behov som styr vilken typ av arbetsuppgifter de i framtiden 
kommer att arbeta med. 

9.3 FÖRFATTARNAS ÅSIKT 

De ramar och normer som finns i Sverige idag angående revision är på väg att förändras. I 
och med avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag så anser vi att revisorer 
kommer att behöva anpassa sig och förhålla sig till en ny verklighet. Den nya verkligheten 
kommer att starta en process där svenska revisorer kommer att påbörja arbetet med att 
standardisera, normalisera och skapa praxis för situationer som uppstår för att bygga upp 
ett nytt ramverk att förhålla sig till.  

Vi anser att avskaffandet av revisionsplikten kommer att leda till förändringar i vilka 
arbetsuppgifter en revisor i framtiden kommer att utföra. Lyckas branschen 
omstrukturera sig och förändras efter intressenternas behov så tror vi att avskaffandet av 
revisionsplikten kommer att leda till att de svenska företagens konkurrenssituation på 
den europeiska marknaden förbättras.  

Även om gensvaret från de tyska respondenterna inte har varit så stort så kan vi ändå dra 
den slutsatsen att det kommer att behövas en förändring i utbudet av tjänster. Mer 
specialiserade arbetsuppgifter som till exempel lönekonsultation och skatterådgivning är 
arbetsuppgifter som vi anser kommer få större utrymme efter avskaffandet av 
revisionsplikten. 

Vi anser att de gränsvärden, som avgör vad som definierar ett litet bolag i Sverige, som är 
satta i dagsläget endast är ett första steg. Vi tror att EUs påverkan på Sverige kommer att 
leda till att dessa gränsvärden höjs. Revisionsbranschen kommer i och med det mötas av 
en mer efterfrågestyrd marknad där de måste anpassa sina tjänster.  

En annan effekt som avskaffandet av revisionsplikten bär med sig är att oberoendet för 
revisorer inte blir en lika stor fråga när revision inte utförs i samma utsträckning. 
Revisorerna kan gå in och utföra andra tjänster såsom rådgivning om de inte reviderar 
bolaget, vilket öppnar upp fler möjligheter. När de små bolagen väljer bort revisionen så 
försvinner även frågan om jäv för revisorerna. Vi anser att det då öppnas upp en möjlighet 
till ett närmare samarbete med de små bolagen vilket vi anser leder till att revisorerna då 
har möjlighet att sälja andra tjänster än revision såsom företagsrådgivning. Frågan om jäv 
har tidigare hindrat revisorer att sälja in tjänster som företagskonsultation i större 
utsträckning.   

9.4 FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER 

En respondent har uppmärksammat problem som den nya lagen bär med sig och som 
påverkar deras arbetsuppgifter som revisorer. Respondenten ifrågasätter om det finns 
revisorer som är villiga att granska kontrollbalansräkningar i konkursmässiga mindre 
bolag där tidigare räkenskaper inte är reviderade. Han ställer sig frågande till vem som vill 
utföra endast den arbetsuppgiften. Han menar att en lagändring skulle lösa det problemet. 
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Vi anser att det vore intressant att studera hur en sådan lösning skulle se ut. Är en 
lagändring det bästa alternativet eller kan revisorerna utveckla sitt tjänsteutbud? 
 
Vi har även under arbetets gång funderat över oreviderade ingående balanser. Om ett litet 
bolag, som varit verksamt i 5 år, kommer och vill revidera sitt bolag för första gången, hur 
ser då en sådan revision ut? Hur långt tillbaka i tiden ska man som revisor gå för att kunna 
garantera att de faktiska värdena i bolaget är korrekta? Vi anser att det vore intressant att 
studera hur revisionsbyråer ser på ingående oreviderade balanser, och hur de skulle 
förhålla sig i en sådan situation. 
 
Vad gäller den framtida utvecklingen i Sverige efter avskaffandet av revisionsplikten så 
anser vi att det vore intressant att studera om lagändringen öppnar upp för nya 
företagsformer i Sverige. 
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BILAGOR 

BILAGA 1.  INTERVJUFRÅGOR TILL TYSKA REVISORER.  

SCHWEDEN, VÄSTERÅS, 20 APRIL 2010 

 
 
Wir sind zwei Wirtschaftsrechtstudentinnen aus  Schweden,  die ihren „Kandidaten 
Essay“ zurzeit  schreiben. Der  Essay geht um Wirtschaftsprüfungen in Deutschland 
verglichen mit Schweden und wir möchten Sie deshalb fragen, ob Sie ein paar Fragen 
beantworten könnten.  

Ein Veränderung in der  Schwedischen  Gesetzgebung erlaubt seit Kurzem, dass die 
kleinen Gesellschaften  ausgeschlossen die Pflicht zur Prüfung haben. Wir wissen, dass 
Deutschland seit langer Zeit dieses gleiche Gesetz anwendet und wir sind interessiert wie es 
sich bei Ihnen auswirkt. 

Wir bitten Sie, in dieses Word doc. Ihre Antwortet einzugeben  und zurück an meine E-Mail-
Adresse zu schicken. 

Fragen: 

Über Sie: 

1. Welche ist Ihr Beamten-/Berufs- Titel? (WP, vBp, Steuerberater etc.) 
2. Wie lange haben Sie im diesem Beruf bereits gearbeitet? 
3. Welche Gesellschaften sind  Ihr hauptsächlicher Bereich? 

Über Pflicht zur Prüfung 

4. Was glauben Sie ist der größte Vorteil der Prüfungspflicht für besonders kleine 
Gesellschaften? 

5. Ist es Ihre Erfahrung, dass viele kleine Gesellschaften in Deutschland von der Befreiung 
der Prüfung Gebrauch machen? 

6. Was sind die wichtigsten Gründe dafür,  dass kleine Gesellschaften die Befreiung von der 
Prüfung verwenden/nicht verwenden? 

7. Wie glauben Sie, dass es in Zukunft eine Prüfungspflicht geben  wird? 

Über den Beruf 

8. Wie hat die Arbeit für Sie sich verändert seit diese Veränderung mit der Pflicht zur 
Prüfung in Deutschland eingeführt wurde? (Mehr Arbeit? Weniger Arbeit? Kein 
Überblick?) 

9. Wie hat der Arbeitsmarkt für Sie sich entwickelt seit diese Veränderung mit Pflicht zur 
Prüfung in  Deutschland eingeführt wurde? 

10. Wie glauben Sie, wie wird sich der Arbeitsmarkt für Ihren Beruf in Zukunft entwickeln? 
 
Vielen Dank im Voraus  für Ihre Antwort. 
Anna-Karin Gunstad und Kaisa Bohman 
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Översättning av frågor i tyskt brev: 

Om er: 

1. Vad har ni för yrkestitel? 

2. Hur länge har ni arbetat inom yrket? 

3. Vilka företag arbetar ni i huvudsak med? 

Om revisionsplikten: 

4. Vad är den största fördelen med befrielse från revisionsplikten anser ni? 

5. Är det er erfarenhet att många mindre företag väljer att revidera sitt bolag trots att 
de inte behöver? 

6. Vilken är den största anledningen till att små bolag väljer att revidera sina 
bolag/inte revidera sina bolag? 

7. Hur tror ni att framtiden kommer att se utan angående undantag från 
revisionsplikten för små bolag? 

Om yrket: 

8. Hur har arbetet i sig, för er i Tyskland, förändrats sedan undantag från 
revisionsplikten infördes (mer arbete, mindre arbete, ingen uppfattning)? 

9. Hur har arbetsmarknaden i revisionsbranschen utvecklats sen revisionsplikten för 
små bolag försvann? 

10.  Hur tror ni att arbetsmarknaden kommer att utvecklas i framtiden? 
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BILAGA 2.  INTERVJUFRÅGOR TILL SVENSKA REVISORER  

 

 Vilken officiell titel har ni? 

 Hur länge har ni arbetat inom revision? 

 Vilken typ av bolag arbetar ni främst med? 

 Varför tror ni att Sverige har valt att behålla revisionsplikten för alla aktiebolag när 

andra länder i EU har avskaffat den? 

 Vilka konsekvenser tror ni att avskaffandet av revisionsplikten kommer att få 

gällande arbetsmarknaden och tjänsteutbudet för revisorer?  

 På vilket sätt tror ni att er arbetssituation kommer att utvecklas efter avskaffandet 

av revisionsplikten? 

 Kommer ni arbeta mer än tidigare med marknadsföring för att behålla klienter? 

Kommer ni att informera, mer än tidigare, om vikten av revision? 

 Vad tror ni kommer att förbättras för er som revisorer och för de små företagen 

när revisionsplikten avskaffas?  

 Vad tror ni kommer att försämras för er som revisorer och för de små företagen 

när revisionsplikten avskaffas?  

 Vad anser ni om de gränsvärden som har fastställts för att definiera små företag?  

 På vilket sätt anser ni att efterfrågan på revisorer kommer att förändras efter ett 

avskaffande av revisionsplikten? 

 Vad anser ni vara ett argument för de små bolagen att fortsätta revidera sina 

räkenskaper trots att de undantas revisionsplikten? 
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BILAGA 3.  TYSK LAGSTIFTNING 

HBG § 267 Umschreibung der Größenklassen 

(1) Kleine Kapitalgesellschaften sind solche, die mindestens zwei der drei nachstehenden 
Merkmale nicht überschreiten: 

1. 4 840 000 Euro Bilanzsumme nach Abzug eines auf der Aktivseite ausgewiesenen 
Fehlbetrags (§ 268 Abs. 3). 

2. 9 680 000 Euro Umsatzerlöse in den zwölf Monaten vor dem Abschlußstichtag. 

3. Im Jahresdurchschnitt fünfzig Arbeitnehmer. 

 

http://bundesrecht.juris.de/hgb/__267.html, egen bearb. 

sökord: größenklassen kapitalgesellschaften 

 

HBG § 316 Pflicht zur Prüfung 

(1) Der Jahresabschluß und der Lagebericht von Kapitalgesellschaften, die nicht kleine im 
Sinne des § 267 Abs. 1 sind, sind durch einen Abschlußprüfer zu prüfen. Hat keine Prüfung 
stattgefunden, so kann der Jahresabschluß nicht festgestellt werden. 

(2) Der Konzernabschluß und der Konzernlagebericht von Kapitalgesellschaften sind 
durch einen Abschlußprüfer zu prüfen. Hat keine Prüfung stattgefunden, so kann der 
Konzernabschluss nicht gebilligt werden. 

www.bundesrecht.juris.de  Egen bearb. 

sökord: pflicht zur prüfung 

 


