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Abstract 
The purpose of this study is to investigate how the accounting market could be affected by 

higher thresholds for voluntary audit and what effects it would have. To investigate this we 

have chosen to design a qualitative study where respondents consisted of authorized auditor, 

authorized accountants and officials in Upplysningscentralen, Bolagsverket and Skatteverket. 

 

The study was inspired by the values presented in the new EU-Directive which came in 2013. 

We have discussed a possible increase of the thresholds with the respondents to see how this 

would affect the Swedish accounting system. 

 

The study was inspired by grounded theory where comparisons where made periodically 

during the investigation and the study has been analyzed based on a principal and agent 

relationship. In this study we have determined that a short time has passed and it‘s difficult to 

see clear results but all respondents are generally positive towards higher values and they 

believe that the limits will be increased in the future. 

 

This study will be presented in Swedish. 

 

Keywords: Voluntary audit, Thresholds, Accounting quality, Credit ratings, Private 

companies 



III 

Sammanfattning 
Syftet med den här studien är att utreda hur redovisningsmarknaden skulle kunna påverkas av 

högre gränsvärden för frivillig revision samt vilka effekter det skulle medföra. För att 

undersöka detta har vi valt att utforma en kvalitativ intervjustudie där respondenterna har 

bestått av auktoriserade revisorer, auktoriserade redovisningskonsulter samt tjänstemän inom 

Upplysningscentralen, Bolagsverket samt Skatteverket. 

 

Studien har inspirerats av de gränsvärden som presenterades i det nya EU-direktivet som kom 

år 2013. Vi har diskuterat en eventuell höjning av gränsvärdena med respondenterna för att se 

hur detta skulle kunna påverka den svenska redovisningen. 

 

Studien har inspirerats av grounded theory som innebär att jämförelser sker löpande under 

undersökningens gång och studien har analyserats utifrån ett principal- och agent förhållande. 

I studien har vi kommit fram till att för kort tid har gått för att det ska synas några tydliga 

resultat men samtliga respondenter är över lag positiva mot högre gränsvärden och de tror att 

gränsvärdena kommer att höjas på sikt. 

 

Nyckelord: Frivillig revision, Gränsvärden, Redovisningskvalitet, Kreditbetyg, Privata 

aktiebolag 

 

 

 

 

 

  



IV 

Förord 
 

Det har varit väldigt intressant och utvecklande att få avsluta vår utbildning inom ett område 

som har präglat i stort sett hela vår studietid. Skrivprocessen har inte bara bidragit till en 

större förståelse inom ämnet utan även till ett stort engagemang i frågan. 

 

Vi vill rikta ett varmt tack till de deltagande respondenterna i vår studie för den tid och det 

engagemang vi fått, utan er hade vår studie inte varit möjlig att genomföra. Vi vill även passa 

på att tacka vår handledare Rolf Solli som hjälpt oss under studiens gång. Slutligen skulle vi 

även vilja sända ett tack till alla som tagit sig tid att korrekturläsa vårt arbete. 
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1 Inledning 
 

Avsnittet inleds med en översikt av det område som kommer att behandlas i studien. Vidare 

följer en problemdiskussion som mynnar ut i en beskrivning av studiens syfte och 

frågeställningar. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Forskarna är överens om att de privata bolagen representerar en stor del av världens alla 

företag och organisationer (Allee & Yohn, 2009; Chen, Hope, Li, & Wang, 2011; Clatworthy 

& Peel, 2013), och får därför en nyckelroll i dagens samhälle (Ball & Shivakumar, 2005). 

Revisionen syftar till att verifiera räkenskaperna genom en extern oberoende granskning 

(Dedman & Kausar, 2012). Sedan 1980-talet har revisionsplikt gällt för alla svenska 

aktiebolag, men den 1:e november år 2010 infördes nya regler kring frivillig revision för de 

allra minsta bolagen (Justitiedepartementet, 2009b). Ett privat aktiebolag kan enligt de regler 

som infördes välja bort revisorn i bolagsordningen om företaget inte uppfyllt två av 

nedanstående kriterier under de senaste två räkenskapsåren: 

- Aktiebolaget har fler än tre anställda 

- Aktiebolaget har en balansomslutning högre än 1,5 miljoner kronor 

- Aktiebolaget har en nettoomsättning högre än 3 miljoner kronor 

       (Justitiedepartementet, 2009b) 

Som ett led i förenklingen för de små bolagen har Europaparlamentet och Europeiska 

unionens råd utfärdat ett direktiv, 2013/34/EU, som behandlar vilka regler EU vill ska gälla 

vid upprättande av årsbokslut. Den delen av direktivet som behandlar gränsvärden för revision 

ställer endast krav på att årsredovisningen är granskad av en auktoriserad revisor då det rör sig 

om medelstora eller stora företag samt de företag som kan anses vara av allmänt intresse. 

Genom de gränsvärden som föreslås i direktivet hoppas EU att de administrativa kostnaderna 

ska minska för mindre företag. I praktiken innebär detta att EU kan tänka sig en frivillig 

revisionsplikt för företag som på balansdagen inte uppfyller två eller fler av följande kriterier: 

 

- Aktiebolaget har fler än 50 anställda 

- Aktiebolaget har en balansomslutning högre än 4 miljoner EUR 

- Aktiebolaget har en nettoomsättning högre än 8 miljoner EUR 

    (Europaparlamentet & Europeiska unionens råd, 2013) 

I direktivet går även att läsa att EU nu vill att medlemsstaterna ska se över hur hela direktivet 

kan harmoniseras med respektive medlemsstats lagstiftning (Europaparlamentet & Europeiska 

unionens råd, 2013). Liknande gränsvärden som nämns för när ett företag behöver genomgå 

en extern revision var uppe för diskussion redan innan den frivilliga revisionen först infördes 

år 2010 men avfärdades då på grund av den osäkerhet så höga gränsvärden skulle kunna 

medföra för tillförlitligheten i företagens finansiella rapportering (Justitiedepartementet, 

2009a). Det nya direktivet samt propositionen inför den frivilliga revisionens införande visar 

på att gränsvärdena för revision är en aktuell fråga. Gränsvärdena EU nämner har fungerat 

som en inspiration för vår studie i frågan om vilken nivå gränsvärdena i framtiden skulle 

kunna hamna på. 
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1.1.1 Frivillig revision 

 

Den frivilliga revisionen innebär att privata aktiebolag som ligger under gällande gränsvärden 

inte enligt lag är skyldiga att få sin årsredovisning reviderad av en eller flera revisorer. 

Frivillig revision infördes för de allra minsta aktiebolagen den 1 november 2010 och 

omfattade då cirka 250 000 svenska aktiebolag (Justitiedepartementet, 2010). 

 

Då Bolagsverket (2014) presenterat vilka effekter som märkts av efter den frivilliga 

revisionens införande skriver de att skillnader främst kan ses genom att en stor del av de 

nystartade aktiebolagen inte väljer att registrera någon revisor i företagets bolagsordning. 

Under 2011 presenterade Bolagsverket siffror som visade att hela 75 procent av de aktiebolag 

som bildats efter den 1 november 2010 inte registrerat någon revisor hos dem (Bolagsverket, 

2011). Även en nyare undersökning som presenterades i ett reportage av TV4 styrker dessa 

siffror (TV4, 2013). 

 

Om ett företag önskar utnyttja den frivilliga revisionsplikten men tidigare haft en registrerad 

revisor behöver ett aktivt val göras av företaget genom en ändring av företagets 

bolagsordning. En ändring kan göras först då en bolagsstämma hållits och beslutat om frågan. 

Bolaget behöver sedan registrera förändringen hos Bolagsverket samt meddela Bolagsverket 

att den tidigare revisorn inte längre kommer att vara aktuell för uppdraget. Samtliga 

aktiebolag som vid räkenskapsårets slut har en registrerad revisor i sin bolagsordning är 

bundna till den lagstadgade revisionen. Om ett bolag som använder sig av reglerna kring 

frivillig revision skulle överstiga gällande gränsvärden behöver en ändring i bolagsordningen 

göras genom att minst en revisor registreras (Justitiedepartementet, 2010). 

 

1.1.2 Principal- agentteorin 

 

Jensen och Meckling (1976) beskriver hur problem kan uppstå i samspelet mellan principalen 

(ägaren) och agenten (verkställande direktören eller annan ansvarig). Principalen kommer att 

anlita agenten för att genomföra en viss uppgift eller ett visst uppdrag samtidigt som 

uppdraget ger agenten en viss frihet och beslutsfattande. I det här samarbetet menar de att 

problem kan uppstå då principalen och agenten kan ha olika motiv samt vilja uppnå olika 

resultat. Följaktligen kan principalen känna behov av att kunna reglera och utvärdera agenten 

(Jensen & Meckling, 1976). 

 

Chow (1982) ger stöd för Jensen och Mecklings teorier och skriver att många av problemen 

som annars kan uppstå mellan en principal och agent kan minimeras genom att övervaka 

räkenskaperna med en revision. Collis (2010) skriver vidare att en revision kan medföra en 

stor nytta och ett stort stöd då ett principal-agent förhållande föreligger genom att bidra med 

externt granskad information som kommer minska den osäkerhet som annars hade kunnat 

uppstå. 

 

1.1.3 Bokslutsrapport 

 

Bokslutsrapporten är ett relativt nytt instrument. Tanken är att rapporten ska fungerar som ett 

kvalitetsbevis och ett bevis på att redovisningen är korrekt och upprättad enligt gällande 

regler. Det är endast auktoriserade redovisningskonsulter som kan utfärda rapporten och den 

ses som en bekräftelse på att redovisningen håller hög kvalitet och uppfyller de krav som 
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finns omnämnda i Svensk standard för redovisningstjänster (Reko). Det finns även studier 

som visar resultat på att de företag som får bokslutsrapporter har de högsta kreditbetygen i 

upplysningsföretagens beräkningar (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, 2014). 

 

Bokslutsrapporten varken ersätter eller jämställs med en revisionsberättelse utan ska bekräfta 

att företagens redovisning håller en hög kvalitet och är baserad på rutiner som innebär att 

redovisningen skötts rätt från början. En bokslutsrapport kan innebära kostnadsbesparingar för 

företagen då inget merarbete krävs som vid en revidering av en extern part (Sveriges 

Redovisningskonsulters Förbund, 2014). 

 

1.2 Problembakgrund 

 

Trots de privata aktiebolagens inverkan på ekonomin (Allee & Yohn, 2009; Clatworthy & 

Peel, 2013), skriver flera forskare i sina studier att de privata bolagens redovisningskvalitet 

ofta inte blivit föremål för forskning (Chen et al., 2011; Clatworthy & Peel, 2013; Collis, 

2010; Hope, Wayne, & Dushyantkumar, 2013), publika bolag granskas istället då mer 

information finns tillgängligt kring dessa (Hope et al., 2013). Tidigare forskning från Dedman 

och Kausar (2012) pekar på att intressenter vant sig vid att kunna lita på företagens 

redovisning till följd av revisionens granskande uppgift och det finns även ett flertal studier 

som visar vilken positiv påverkan revisorn kan ha för kvaliteten i företagens finansiella 

rapportering (Collis, 2010; Dedman & Kausar, 2012). Dedman och Kausar (2012) framhåller 

därför att frågan om tillförlitligheten i företagens redovisning blir allt viktigare i och med att 

fler företag undantas från den tidigare lagstadgade revisionen. 

 

Debatten om små företag kan omfattas av en frivillig revision har varit aktuell under en längre 

tid, framförallt framhålls vilka förenklingar och besparingar det skulle innebära för företagen 

(Collis, 2010; Keasey, Watson, & Wynarczyk, 1988). De sistnämnda anser att de kostnader 

små företag kan tvingas betala inte alltid kan anses motiverade med tanke på vilken nytta 

företagen får ut av att genomgå en revision. Dedman och Kausar (2012) skriver även att ett 

flertal revisionsbyråer är oroliga för kvaliteten och tillförlitligheten i de siffror företagen 

presenterar om den frivilliga revisionen omfattar allt för många företag. Clatworthy och Peel 

(2013) är inne på samma spår och har i sin studie konstaterat att de företag som genomgått en 

revision har en lägre risk för att fel skulle finnas i företagets finansiella rapportering. 

 

På grund av de resultat Clatworthy och Peel (2013) presenterat blir det intressant att titta på 

varför företag frivilligt skulle genomgå en revision, något som studerats vid flera tillfällen 

(Chow, 1982; Collis, Jarvis, & Skerratt, 2004; Dedman & Kausar, 2012; Dedman, Kausar, & 

Lennox, 2013; Lennox, 2000; Niemi, Kinnunen, Ojala, & Troberg, 2012). 

 

 

”Information is a public good and, as with all public goods, there is a 

concern that too little would be supplied under private contracting” 

       (Lennox & Pittman, 2011, s. 1655) 

 

Lennox och Pittman (2011) skriver att krav på en årlig revidering bidrar till att externa 

intressenter alltid kan säkerhetsställa relevansen i den finansiella information ett företag 

presenterar. Dedman och Kausar (2012) presenterar även bevis för att de företag som har en 

årlig revision har en jämnare redovisning. 
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Samtidigt som revisionen har många fördelar framhåller Lennox och Pittman (2011) att ett 

revisionskrav blockerar de signaler ett företag hade kunnat sända ut med sitt val om 

revisionen varit frivillig. Lennox (2000) har skrivit flera artiklar inom revisionsämnet och 

diskuterar vid flera tillfällen företagens val att frivilligt bli reviderade. 

 

 

”Overall, our results strongly support the idea that companies choose 

to be audited when it is in their interests to do so” 

        (Dedman et al., 2013, s. 1) 

 

Dedman et al. (2013) presenterar resultat som visar att ett företag med större sannolikhet 

skulle välja att bli reviderade om de bland annat vill få in externt kapital eller om de redan 

köper andra tjänster av revisorn. Även företagens risknivå antas bidra till beslutet om en 

revision anses nödvändig. Chow (1982) har tidigare studerat varför företag frivilligt väljer att 

bli granskade och motiverade då den kompetens en revisor kan erbjuda ett företag och att en 

revision därför kan motiveras i samband med att företaget söker revisorns expertis inom andra 

tjänster där företaget själv inte har nödvändig kunskap. Även Chow (1982) kom fram till att 

faktorer likt de Dedman et al. (2013) presenterar i sin studie kan bidra till valet att bli 

reviderade eller inte.  

 

Watts och Zimmerman (1983) förklarar hur viktigt det är att företagens olika delar övervakas 

samt vilka fördelar en oberoende revisor kan medföra för tillförlitligheten i ett företags 

finansiella rapportering. De skriver i sin studie att en revidering av någon utomstående 

minskar de problem som kan uppstå om ägarna själva granskar företaget. Chow (1982) 

belyser revisionens nytta då en principal-agent situation finns. Han konstaterar att den externa 

revisionen i många fall används för att intressenter som tillexempel ägare och finansiärer ska 

kunna kontrollera sina intressen och för att hantera de konflikter som kan uppstå mellan en 

principal och agent då olika incitament förekommer. 

 

Jensen och Meckling (1976) skriver att människan generellt sett är bra på att se företagen som 

en fristående person med en egen vilja och inte som man kanske borde, det vill säga en 

organisation som drivs av intressenters och involverades motiv och önskemål. De pekar på det 

faktum att många personer litar på företags redovisning och att dessa ska förvalta deras 

pengar på bästa sätt. Även Watts och Zimmerman (1983) presenterar tankar kring att 

företagens olika delar behöver kunna övervakas på något sätt. De beskriver även det samband 

som på ett tidigt stadie finns mellan den frivilliga revisionens utveckling och att revisorerna 

utvecklade kvalitetssäkrande metoder för att få ett ökat förtroende för sitt arbete, vilket 

utvecklat oberoendet hos revisorn. 

 

Utöver revisionens vikt då en principal-agent eller förtroende situation finns framhåller 

forskare fler fördelar med att ett företag frivilligt väljer att bli reviderade. Dedman och Kausar 

(2012) har tittat på vilka effekter den frivilliga revisionen haft för de engelska företagens 

kreditbetyg sedan införandet av den frivilliga revisionen 1994. Det engelska regelverket för 

frivillig revision har sedan 2004 varit anpassat till de maxvärden som föreslagits av EU 

(Collis, 2012). Dedman och Kausar (2012) konstaterar i sin studie att de företag som valt att 

behålla sin revision generellt sett får en högre kreditvärdighet än de företag som efter 

regelförändringarna valt att avstå från att revideras.  
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1.2.1 Problemdiskussion 

 

Den svenska redovisningsmarknaden genomgick en förändring i samband med införandet av 

den frivilliga revisionen (Marténg, 2013). I tidningen Balans (2013) utvärderas de tre första 

åren med frivillig revision av tre sakkunniga som representerade branschorganisationerna 

Sveriges redovisningskonsulters förbund (SRF), Branschorganisationen för redovisnings-

konsulter, revisorer och rådgivare (FAR) och Företagarna. I artikeln går att läsa att de 

tillfrågade är eniga om att den frivilliga revisionen är bra för företagen och att de tillfrågade 

tror att gränsvärdena kommer att bli högre i framtiden. En av de fördelar som diskuteras i 

artikeln är att företagen får möjligheten att göra ett aktivt val kring om de behöver genomgå 

en revision eller inte. Trots att en stor andel företag valt bort den rena revisionen är inte de 

tillfrågade oroliga inför en eventuell höjning av gränsvärdena. Representanten från FAR är 

övertygad om att företagen kommer att söka revisorns expertis och kunnande även i framtiden 

men då för andra tjänster än just revision (Balans, 2013). 

  

Både revisorer och redovisningskonsulter behöver nu sälja in sina tjänster mer än tidigare. För 

att lyckas med försäljningen skriver Danielsson (2012a) i tidningen Balans att en tätare dialog 

med kunderna krävs, revisorerna har tidigare kunnat arbeta på ett annat sätt eftersom den 

lagstadgade revisionen tvingade bolagen att ta kontakt med en revisor. Ett argument som ofta 

används i diskussionen kring frivillig revision är att ett slopat krav på revisor skulle kunna 

innebära stora kostnadsbesparingar för företagen (Balans, 2013; Europaparlamentet & 

Europeiska unionens råd, 2013; Keasey et al., 1988). Samtidigt som företagen slipper en utgift 

finns en risk att andra kostnader ökar i form av exempelvis förseningsavgifter (Danielsson, 

2012b). Även ett flertal röster har höjts kring det faktum att företagarna själva inte 

nödvändigtvis ser den frivilliga revisionen som en förenkling av deras arbete (Balans, 2013), 

men Danielsson (2012b) skriver att det skulle kunna bli så att de företag som har valt bort 

revisorn kan komma att ångra sig när de inser att de inte längre har den möjligheten till 

rådgivning och andra tjänster som revisorn kunnat hjälpa till med. 

 

Danielsson (2012b) skriver också att Bolagsverket varnar för att kvaliteten i de 

årsredovisningar företagen presenterar kan bli sämre om varken en revisor eller 

redovisningskonsult anlitas. I Propositionen inför den frivilliga revisionen går att läsa att vissa 

tillfrågade instanser är oroliga för konsekvenserna om allt för stora företag omfattas av den 

frivilliga revisionen (Justitiedepartementet, 2009a). Redan nu syns vissa tendenser till att 

företagen som omfattas av den frivilliga revisionen inte anlitar extern hjälp av 

redovisningskonsulter och revisorer som innan utan kontakten mellan dessa och företagen har 

förändrats (Danielsson, 2012a; Danielsson 2012b). Hon skriver att Bolagsverket ser en positiv 

effekt i att företagen aktivt gör ett val i frågan om de skall bli reviderade eller inte. 

 

1.3 Problemformulering 

 

För att närma oss ovanstående problemdiskussion så mycket som möjligt har vi valt att 

använda oss av följande frågeställning: 

 

- Vilka effekter skulle en friare revisionsplikt med högre gränsvärden 

innebära för svensk redovisning? 
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Frågan syftar till att ge en större förståelse kring den problematik som kan uppstå vid allt för 

fria revisionsregler, samt en förståelse för hur en förändring skulle påverka den svenska 

redovisningsmarknaden. 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med vår uppsats är att utreda hur högre gränsvärden för frivillig revision skulle kunna 

påverka redovisningen. Studien kommer belysa vilka för och nackdelar en frivillig revision 

medför ur olika aspekter. Utifrån detta kommer vi att diskutera vilka effekter ett införande av 

högre gränsvärden skulle kunna medföra. 

 

1.5 Avgränsningar 

 

Alla svenska aktiebolag har idag inte möjlighet till frivillig revision på grund av gällande 

lagstiftning. Vi har i vår studie valt att fokusera på gränsvärdena och inte de andra regler som 

styr om ett företag har rätt till frivillig revision. Enligt den information vi fått genom 

Bolagsverket (2014) innebär begränsningen att följande typer av aktiebolag inte behandlas i 

vår studie: 

 

- De aktiebolag som är publika 

- De aktiebolag som har särskild lagstiftning kring revisionsplikt 

- De aktiebolag som har vinstutdelningsbegränsning 

Det finns mycket utrymme för tolkningsfriheter i det nya EU-direktivet då medlemsländerna i 

många fall själva väljer hur de ska implementera och harmonisera det nya direktivet 

(Europaparlamentet & Europeiska unionens råd, 2013). Vi har i vår studie därför inte valt att 

titta på hur direktivet kan införas i Sverige utan inspirerats av de gränsvärden som nämns och 

vidare i studien diskuterat dessa som en möjlig högstanivå. I vissa delar av vår studie kommer 

internationella referenser att tas upp, dessa syftar då till att visa vilka långsiktiga effekter den 

frivilliga revisionen kan medföra då Sverige relativt nyligen infört den frivilliga revisionen. 

 

I studien har vi valt att lägga fokus på den externa revisionen. I studien har vi valt att använda 

oss av auktoriserade revisorer och auktoriserade redovisningskonsulter som en 

kvalitetssäkring och i fortsättningen när vi skriver redovisningskonsulter så syftar vi till 

auktoriserade redovisningskonsulter om inte annat anges. Vi har i vår studie valt att fokusera 

på sakkunnigas åsikt i frågan istället för det enskilda aktiebolagets då vi anser att de 

sakkunniga genom sin erfarenhet av att hantera olika bolag är mer insatta i problematiken. En 

revisor eller redovisningskonsults samlade kunskap går därför att jämföra med data insamlad 

hos flera olika aktiebolag, det hade därför krävts betydligt mer tid för att kunna genomföra 

samma studie ur ett företagsperspektiv. 

 

Ytterligare en aspekt som gjort att vi valt att inte intervjua aktiebolag som kan påverkas av en 

eventuell förändring av gränsvärdena är de etiska aspekter som kan uppstå då mycket känslig 

information om företagets finanser skulle krävas.  
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1.6 Disposition 

 

Kapitel 2, Metod – Här förklaras och motiveras hur studien har genomförts samt vilka teorier 

som valts. Här finns även kritik mot studiens metod och tillvägagångsätt för att skapa en så 

bra helhetsbild som möjligt. 

 

Kapitel 3, Referensram – Vetenskapliga artiklar och övriga relevanta källor som använts 

under studien gås igenom för att bidra men en bild av var vi hämtat vår teori inför vår 

insamling av data. Referensramen avslutas med en sammanfattning som visar vilka teman 

kommer behandlas i vår empiri. 

 

Kapitel 4, Empiri – Den data och information som samlats in under studien presenteras på ett 

överskådligt sätt genom olika teman. Empirin har hämtats genom intervjuer, både genom 

personliga möten och via telefon.  

 

Kapitel 5, Analys – Här presenteras en analys av den insamlade empirin med hjälp av den 

tidigare litteraturgenomgången samt vald teori. Här ges även vi möjlighet att uttrycka våra 

åsikter. 

 

Kapitel 6, Slutsats – Studiens syfte och frågeställningar besvaras. 

 

Kapitel 7, Diskussion – Studien avslutas med våra reflektioner om ämnet samt förslag till 

framtida studier inom ämnet. 
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2 Metod 
 

I följande avsnitt kommer den kvalitativa studiens genomförande och metodval att beskrivas 

samt motiveras. Avsnittet kommer även att behandla studiens reabilitet och validitet samt en 

översikt av studiens metodreflektion och källkritik. 

 

2.1 Undersökningsdesign 

 

Merriam (1994) skriver att det är viktigt att se på studiens frågeställning för att utifrån den 

välja vilken metod som ska tillämpas. Vi valde därför att genomföra en kvalitativ 

intervjustudie på grund av den flexibilitet samt möjlighet till förståelse och vidareutveckling 

metoden medför. 

 

Vi har i vår studie även inspirerats av grounded theory som är ett induktivt synsätt. 

Tillvägagångsättet innebär att insamlad data står till grund för de teoretiska idéer som använts 

i studien vilket möjliggör att teori och empiri anpassas till varandra under 

forskningsprojektets gång eftersom kategorisering och jämförelse av insamlad teori och 

empiri sker löpande under studien (Bryman, 2011). 

 

Som utgångspunkt för hur problematiken inom studieområdet kan uppstå har principal- 

agentteorin främst använts i vår analys för att lättare kunna exemplifiera möjliga scenarion 

och tänkbara lösningar. 

 

2.2 Semistrukturerade intervjuer 

 

I vår studie har vi valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer som utgår från en 

intervjuguide där vi samlat några utgångsfrågor som ska diskuteras. Då de teman vi vill 

diskutera skiljer sig något mellan de olika yrkesgrupper vi intervjuar har vi totalt använt oss 

av fem olika intervjuguider. Dessa återfinns som bilaga 1-5. Respondenterna fick ett stort 

utrymme i intervjun, dels genom hur de valde att svara på frågorna men också genom vilka 

områden och ämnen de valde att beröra. Utifrån respondenternas svar har följdfrågor ställts 

för att vidareutveckla svaren. Den kvalitativa intervjuns fokus ligger på hur respondenten 

uppfattar de frågeställningar som finns presenterade i intervjuguiden samt vilka åsikter och 

synpunkter respondenten tycker är viktiga i sammanhanget (Bryman, 2011). 

 

Valet att genomföra semistrukturerade intervjuer bygger på flera faktorer, Bryman (2011) 

skriver att intervjutypen passar bra då man som i vårt fall intervjuar flera olika personer inom 

olika organisationer. Intervjuguiden bidrar på så sätt till att respondenternas svar inte blir allt 

för utsvävande utan till största delen håller sig inom ramen för vår studie samt att 

respondenternas svar går att jämföra. Bryman (2011) skriver även att eftersom vi valt vårt 

syfte med studien innan vi valt respondenter bidrar till att en intervjuguide är viktig för att 

hålla ihop temat i vår studie. 
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2.2.1 Urval av respondenter 

 

Vi har valt att använda oss av så kallat målinriktat urval och styrt urvalet till personer som har 

nödvändig kunskap (Bryman, 2011). I vårt fall har vi säkerställt detta genom att kontakta 

personer vid olika företag och organisationer som vi anser har nödvändig kompetens och 

erfarenhet för vår studie. Vi har även i samband med vår intervjuförfrågan förklarat studiens 

syfte och låtit företaget eller organisationen som accepterat vår förfrågan själva välja den 

medarbetare de anser är bäst lämpad att svara på våra frågor om den person vi först tillfrågat 

inte ansetts bäst lämpad. Merriam (1994) skriver även att det målinriktade urvalet är lämpligt 

för studier som går ut på att förstå och upptäcka. 

 

I studien valde vi först att intervjua auktoriserade revisorer och auktoriserade 

redovisningskonsulter då vi ansett att de med sin erfarenhet och den kvalitetssäkring en 

auktorisering innebär var bäst lämpade att svara på våra frågeställningar. Vid några av 

intervjuerna som genomfördes kom respondenterna in på områden som inte hör till deras 

huvudsakliga arbetsuppgift. För att kunna verifiera de data har vi använt oss av ett teoretiskt 

urval som bygger på att fler respondenter krävs för att kunna tolka och förstå den insamlade 

empirin (Bryman, 2011). I vårt fall har intervjuer med Upplysningscentralen (UC), 

Bolagsverket och Skatteverket genererats till följd av frågeställningar som dykt upp under 

intervjuer med tidigare respondenter. 

 

2.3 Datainsamling 

 

Studiens data består av både sekundär- och primärdata (Bryman, 2011). Rabianski (2003) 

skriver att alla studier behöver en stabil grund där den data som används är korrekt och 

relevant för det som skall studeras eller utforskas. Primärdata är enligt Rabianski (2003) data 

som samlats in specifikt för den aktuella studien. Vår primärdata består av intervjuer som vi 

fått genom att kontakta redovisningsbyråer, revisionsbyråer, UC, Skatteverket och 

Bolagsverket. Den första kontakten har varit via e-post och våra intervjuer genomfördes sedan 

på plats eller via telefon beroende på respondentens geografiska placering. För att säkerställa 

att vi inte gått miste om relevant information har vi med respondenternas tillåtelse spelat in 

samtliga intervjuer eftersom vi då fått möjligheten att kunna gå tillbaka och lyssna på svaren 

vid flera tillfällen. 

 

Sekundärdata är data som är insamlad till något annat än den här specifika studien (Rabianski, 

2003). Det är alltså data som har samlats in av andra personer som även kan ha haft ett annat 

syfte med samma data än vad vi har. I vår studie har vi använt oss av en rad vetenskapligt 

granskade artiklar men även EU-direktiv, statliga dokument, tidigare kurslitteratur samt andra 

elektroniskt publicerade artiklar och dokument. För att söka efter relevanta artiklar som är 

vetenskapligt granskade har vi använt oss av den databas vi har tillgång till via Högskolan i 

Borås. När vi har sökt efter artiklar har vi främst valt att använda oss av nyckelord så som 

voluntary audit, auditing och audit quality. Utifrån de artiklar vi hittade den vägen så har vi 

sedan kunnat fördjupa oss inom ämnet samt hitta fler artiklar genom respektive artikels 

referenslista. 
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2.4 Hur ska data tolkas och förstås? 

 

Vi har genom studien försökt att ifrågasätta de svar respondenterna lämnat. Vi anser detta 

viktigt då revisorerna kan förstora riskerna inom ämnet vi studerar för att visa vilken viktig 

och ibland avgörande roll de kan ha. Redovisningskonsulterna kan bortse från att nämna vissa 

risker för att motivera varför revisorns tjänster inte alltid är nödvändiga. Eftersom studien rört 

en fråga som kan komma att påverka båda yrkesgrupperna i stor utsträckning kan vi i vissa 

avseenden haft att göra med en typ av dold intressekonflikt mellan de olika respondenterna. 

 

För att kunna säkerhetsställa att den dolda intressekonflikten inte i stor utsträckning påverkat 

respondenterna har vi även genomfört intervjuer med UC, Bolagsverket och Skatteverket 

kring deras synpunkter och arbete inom ämnet. Vid dessa intervjuer har vi haft frågor kring 

hur företagen påverkas av en auktoriserad redovisningskonsult kontra en auktoriserad revisor. 

Den kritik som skulle kunna riktas mot de sistnämnda intervjuerna är att de begränsats i sina 

svar till de områden där UC, Bolagsverket och Skatteverket har några åsikter. I övriga fall 

passade de tillbaka frågan till tidigare respondenter vilket gjort det svårt för oss att helt reda ut 

den intressekonflikt som kan ha funnits i de svar som lämnats. 

 

2.5 Metodreflektion 

 

Då en kvalitativ studie erbjuder en större tolkningsfrihet kommer studien påverkas av vår 

uppfattning om vilka frågeställningar som är aktuella och vilken information som är relevant. 

En faktor som i stor utsträckning påverkar tolkningsutrymmet hos respondenten är hur vi 

organiserat våra intervjuer. Som tidigare nämnts är våra intervjuer semistrukturerade, vilket 

innebär att respondenten har en stor frihet kring de svar som lämnas men att området 

begränsas av en intervjuguide (Bryman, 2011). 

 

Till följd av det stora tolkningsutrymme som finns i vår studie ser vi en nackdel vad gäller att 

studiens replikerbarhet minskar. Bryman (2011) skriver att resultatet till stor del är beroende 

av vem som samlar in och analyserar aktuell data. Till följd av vår nyckelroll i studien kan 

insamlad empiri påverkas av allt ifrån vårt engagemang till utseende och ålder. 

 

I ovanstående stycken har nackdelar med ett friare tolkningsutrymme diskuterats men vi anser 

trots detta att friheten även är en av studiens stora fördelar. Det faktum att respondenterna 

tillåts att ge sin bild av vad de anser är viktigt gör att vi kan närma oss vår frågeställning på ett 

annorlunda sätt än om vi haft mer ledande frågor (Bryman, 2011). 

 

2.6 Validitet och Reliabilitet 

 

För att säkerställa studiens validitet har vi båda varit med under samtliga intervjuer. Då vi 

båda hört och observerat samma respondenter har vi kunnat diskutera och dra gemensamma 

slutsatser. För att ytterligare stärka validiteten i vår studie har vi använt oss av strategin som 

Merriam (1994) kallar för deltagarkontroll genom att vi mejlat ut en bearbetad text av 

intervjun till respektive respondent. Detta för att respondenterna ska ha möjlighet att läsa 

texten och på så vis har vi säkerställt att vi inte har missuppfattat något eller presenterar några 

faktafel. 
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Merriam (1994) skriver att en av svårigheterna med studien är att kunna säkerställa 

reliabiliteten, om en studie har reliabilitet eller inte handlar om tillförlitlighet och i vilken 

omfattning en annan forskare skulle kunna få samma resultat om personen replikerar studien. 

Den svaga reliabiliteten i en kvalitativ intervjustudie beror till stor del på respondenterna och 

deras tolkning av våra frågeställningar. Om andra respondenter tillfrågats än de ursprungliga 

är det inte nödvändigt att samma frågor genererar samma resultat. Merriam (1994) skriver 

därför att vår påverkan på respondenterna spelar stor roll. För att öka reliabiliteten i vår studie 

har vi utgått från ett antal olika intervjuguider när vi har utfört våra intervjuer. Vi har även 

försökt att lägga upp samtliga intervjuer på liknande sätt för att skapa en kontinuitet i hur vi 

agerar. 

 

2.7 Källkritik 

 

En stor del av studiens sekundärdata består av artiklar som blivit vetenskapligt granskade. 

Genom detta anser vi att källornas tillförlitlighet går att säkerställa. De sekundärdata som inte 

blivit vetenskapligt granskade är framtagna av statliga organisationer, branschorganisationer, 

branschtidskrifter eller sakkunniga, därför anser vi att även dessa källor är tillförlitliga. 

 

Vad gäller studiens primärdata som insamlats genom intervjuer anser vi att oberoende mellan 

de olika intervjuerna kan säkerställas då inga respondenter visste vilka de andra 

respondenterna vid tidigare intervjuer varit eller vad som diskuterats, dock tvingades vi i vissa 

fall ställa följdfrågor med hänvisning till ämnen från tidigare intervjuer. Alla intervjuer utom 

den hos Skatteverket har genomförts separat med respektive respondent vilket bidrar till att 

respondenterna inte kunnat påverkas av varandra och att deras svar därför får anses bygga på 

deras och dess arbetsgivares åsikter. Vad gäller intervjun på Skatteverket hölls den med tre 

deltagande respondenter som hade olika kunskap och erfarenheter, därför anser vi att 

påverkan bidragit till en högre tillförlitlighet då deras svar påverkas av åsikten från den 

respondent som haft störst kunskap i frågan. Samtliga respondenter har fått en intervjuguide 

skickad till sig innan intervjun, vi är medvetna om att respondenterna i samband med 

förberedelserna kan ha diskuterat frågeställningarna med sakkunniga och kollegor vilket kan 

ha påverkat deras svar. 

 

Vi är även införstådda med att studien berör ett känsligt ämne, vilket gör att vi måste betrakta 

risken att respondenterna inte är fullt ärliga i sina svar. För att förenkla processen för 

respondenterna har vi valt att anonymisera dem i studien vilket går att läsa mer om i avsnittet 

etiska ställningstaganden. Vissa av respondenterna har även en bredare koppling till sin 

arbetsgivare än enbart anställning. Detta har yttrat sig bland annat som starka ekonomiska 

kopplingar i form av delägarskap. Dessa respondenters svar skulle även kunna påverkas av en 

ägarsynvinkel där den finansiella risken beaktas på ett annat sätt. 

 

2.8 Etiska ställningstaganden 

 

Bryman (2011) skriver att det är viktigt att de som genomför intervjuer till en studie är 

införstådda med den etik som krävs för att genomföra studien. Vi har därför vid varje intervju 

varit noga med att ha respondentens godkännande för att spela in intervjun samt avtalat att 

respondenten har rätt att läsa den information vi senare använder i studien för att undvika 

faktafel. Då respondenternas svar är grundläggande för studiens resultat vill vi vara säkra på 
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att vi inte missförstått respondenten då intervjun inneburit stora friheter i de svar respondenten 

lämnat. 

 

Vi har redan innan intervjuernas början kommit överens om att inte namnge respondenterna 

eller presentera övrig personlig information i vår studie. Anledningen till att vi valt att 

anonymisera respondenterna är på grund av vår hänsyn till ämnet som diskuterats. Vi ansåg 

att det skulle vara lättare för respondenterna att vara ärliga i sina svar om de inte fanns 

namngivna i studien. Ytterligare en fördel som kom av att anonymisera texten är att läsaren 

inte påverkas av vilka respondenterna är.  
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3 Referensram 
 

I detta avsnitt presenteras de vetenskapliga artiklar samt övrig sekundärdata som vi använt 

oss av i vår studie. Vi kommer nedan att beskriva bland annat revisionens syfte, 

revisionskvalitet och företagens motiv till att genomgå revision. Senare i uppsatsen kommer 

det att visa sig att nämnda områden är viktiga för att besvara vårt syfte. 

 

De små privata aktiebolagen spelar en stor roll i dagens ekonomi (Allee & Yohn, 2009; Ball 

& Shivakumar, 2005), men relativt lite forskning har ägnats åt de företag som frivilligt väljer 

revision (Lennox & Pittman, 2011). Då regelverket för redovisning hela tiden förändras och 

utvecklas menar Collis (2012) att jämförelser med tidigare forskning och litteratur även 

försvåras. Avsaknaden av forskning och den låga jämförbarheten är en bidragande orsak till 

att få utarbetade teorier finns att applicera på de små företagen (Collis, 2010). Till följd av 

bristen på aktuell forskning menar Collis (2012) även att det kan vara svårt att svara på vilka 

fördelar som medförs av att revisionsplikten avskaffas för många.  

 

Diskussionen kring den frivilliga revisionen handlar ofta till stor del om att bespara de små 

företagen kostnader (Keasey et al., 1988), och administrativt arbete (Europaparlamentet & 

Europeiska unionens råd, 2013). Keasey et al. (1988) framhåller att det mervärde som skapas 

av en revision inte alltid kan anses väga upp det revisionsarvode de små företagen tvingas 

betala. Åsikten kring vilka gränsvärden som bör gälla för den frivilliga revisionen varierar 

dock enligt Collis et al. (2004) beroende på vem inom branschen som tillfrågas. Men frågan 

att genomgå en revision eller inte är en fråga som en stor andel mindre företag behöver ta 

ställning till (Niemi et al., 2012). 

 

Under den senaste tiden har det skett ett flertal skandaler som bidrar till att tilltron till 

revisorerna och deras motiv ifrågasatts (Chow, 1982; Cullinan, 2004; Mikko, Elina, Tuukka, 

& Lasse, 2012; Satava, Caldwell, & Richards, 2006; Sikka, Filling, & Liew, 2009; 

Zabihollah, 2004). Då revisorernas inkomst bygger på att de blir anlitade av företag skriver 

Sikka et al. (2009) att man skulle kunna säga att dagens verksamma revisorer på något sätt är 

ekonomiskt beroende av företagen i samhället. Det kan därför finnas en risk att revisorerna 

rekommenderar företagen att behålla revisorns tjänster med revisionsbyråns intresse framför 

företagets behov av experthjälp från revisorn (Satava et al., 2006; Sikka et al., 2009; 

Zabihollah, 2004; Zaman & Holm, 2012). 

 

Mikko et al. (2012) säger att oberoendet hos revisorn är viktigt för att kvaliteten i revisionen 

ska kunna vara så hög som möjligt. Revisorerna är ofta bra på att framhålla den nyttan en 

oberoende experts kunskap och erfarenhet kan medföra för möjligheten för ett företags 

intressenter att hantera den risk som finns men att den kommersialisering som skett av 

revisionstjänsterna kan skada kvaliteten och oberoendet hos revisorn (Sikka et al., 2009). 

 

3.1 Revisionens syfte 

 

Den finansiella rapporteringen skulle ibland kunna anses vara en form av samhällsnytta 

(Dedman et al., 2013; Satava et al., 2006), då den finansiella informationen blir tillgänglig för 

allmänheten utan någon motprestation (Dedman et al., 2013). De sistnämnda anser att den 

lagstadgade revisionen ofta motiveras som ett sätt att kunna bibehålla tillförlitligheten i den 

information samhället kan använda. Satava et al. (2006) framhåller därför att revisorn inte 
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bara har ett ansvar mot företaget som genomgår revisionen utan även mot hela samhället. 

Kane (2004) förklarar att informationens tillförlitlighet ökar i takt med att ländernas lagar 

kontrollerar och styr möjligheterna att påverka redovisningen.  

 

Om den finansiella informationen som bolag presenterar ska rangordnas brukar vanligtvis den 

finansiella information som presenterats av ett privat aktiebolag anses vara av lägre kvalitet än 

den information som publicerats av ett publikt aktiebolag (Clatworthy & Peel, 2013). Den 

lägre kvaliteten i de privata aktiebolagens redovisning menar Ball och Shivakumar (2005) och 

Chen et al. (2011) skulle kunna vara en effekt av att marknaden inte kräver mer av företagen 

då förhållandevis få externa intressenter finns jämfört med ett publikt bolag. Keasey et al. 

(1988) påpekar att det vid små bolag inte vanligtvis finns många externa ägare utan att ägarna 

ofta är aktiva i bolagets förvaltning på något sätt. De ägare som valt att involvera sig i det 

dagliga arbetet har genom denna ingång god tillgång till uppdaterad och aktuell information 

vilket bidrar till att den värdeskapande effekt en revision medför minskar. Abdel-Khalik 

(1993) framhåller dock att möjligheten till de externa kontrollerna är av extra vikt för små 

företag som inte har samma möjlighet att investera i och bygga upp olika typer av interna 

kontrollsystem för verksamheten. 

 

Collis et al. (2004) har utrett i vilken omfattning företagen är i behov av en extern kontroll 

och kommer i sin studie fram till att största andelen undersökta företag ansåg att värdet 

revisionen skapade var högre än kostnaden och därför frivilligt skulle välja att genomgå en 

granskning om de i framtiden kom att omfattas av en frivillig revision. Tankebanorna stöds av 

resultat från Dedman et al. (2013) som då påtalar att en stor andel av de studerade företagen 

frivilligt skulle genomgå en revision förutsatt att företagen ser ett värde och en nytta som 

väger upp revisionsarvodet. Johnson och Lys (1990) hävdar att företagen väljer att anlita den 

revisionsbyrå som medför de lägsta kostnaderna för den expertis företagen söker. Johnson och 

Lys (1990) menar därför att en revisionsbyrå och revisorerna därför kan tjäna på att vara 

specialiserade inom ett specifikt område. De skriver att företag till följd av den frivilliga 

revisionen enbart kommer att uppsöka sin revisor när företaget ser ett mervärde skapas genom 

revisionen. Johnson och Lys (1990) förklarar vidare att företagen annars avslutar sitt 

samarbete och hämtar sin expertis från annat håll där de upplever att de får valuta för 

pengarna. 

 

Manson och Zaman (2001) framhåller att en revision är en process som kan vara svår att 

förstå samt både tar tid och pengar i anspråk. Forskarna framhåller därför att de som inte 

förstår revisionsprocessen inte alltid kan se vilket värde en revision medför. Manson och 

Zaman (2001) menar även att det finns en risk att de personer som tar fram den finansiella 

informationen i ett företag kan vilja ge en bättre bild av bolaget framför att intressenter ska få 

rätt information. På grund av denna risk är en extern granskning av en revisor oftast att se som 

något positivt för företagen. Manson och Zaman (2001) studie påvisar att en 

revisionsberättelse generellt sett ökar tilltron till de finansiella rapporter som presenteras av 

företaget som varit föremål för revision. 

 

En revision kan enligt resultat presenterade av Clatworthy och Peel (2013) öka och stärka 

tillförlitligheten till företags finansiella rapportering då de menar att den reviderade 

informationen är av högre kvalitet än om den inte genomgått en revision. Deras studie visar 

på att små bolag utan en extern granskning löper betydligt högre risk att redovisa felaktiga 

siffror i den finansiella informationen. Forskarna menar att högre gränsvärden för frivillig 

revision skulle kunna medföra så pass mycket risker som upp till en fördubbling av antalet fel 



 

- 15 - 

i den presenterade finansiella informationen, något som de menar måste tas hänsyn till innan 

fler företag omfattas av reglerna.  

3.1.1 Revisionens fördelar vid principal- agentförhållande 

 

Många forskare väljer att motivera varför företags redovisningar måste kontrolleras av en 

oberoende part med hänvisning till de problem som kan uppstå enligt principal- agentteorin 

(Anderson, Francis, & Stokes, 1993; Chow, 1982; Jensen & Meckling, 1976; Melumad & 

Thoman, 1990; Watts & Zimmerman, 1983). Det största motivet som Chow (1982) 

identifierade i sin studie var möjligheten att minska och minimera de konflikter som skulle 

kunna uppstå mellan principalen och agenten. Watts och Zimmerman (1983) skriver att 

problem ofta kan uppstå i organisationen när ägarna till ett bolag inte är de som fattar beslut i 

verksamheten utan att någon annan ska tillgodose deras intressen. 

 

Anderson et al. (1993) framhåller att revisionens övervakande effekt kan bidra med ett bra 

underlag för att utvärdera hur investerares kapital utvecklas och förvaltas. Hur revisionen 

genomförs och i vilken mängd styrs enligt Anderson et al. (1993) av vad som ska övervakas. 

Carey, Simnett och Tanewski (2000) framhåller att en extern granskning bör genomföras om 

företagen har höga kostnader kopplade till principal- agentproblematiken. De menar att en 

extern revision kan erbjuda en bättre övervakning för ägarna istället för en intern granskning 

av bolaget samtidigt som en extern granskning skulle kunna bidra till en lägre grad av 

kostnader kopplade till att övervaka agenten. 

 

Keasey et al. (1988) skriver att en reviderad information inte alltid är den mest aktuella, 

forskarna menar därför att viktiga intressenter ofta kan få tillgång till andra uppgifter om 

företaget som visar nyare och mer aktuella siffror. Collis (2010) framhåller att viktiga 

intressenter som exempelvis finansiärer kommer kunna kräva att företaget presenterar en viss 

typ av information på grund av den ekonomiska makt de besitter. Även Sikka et al. (2009) 

anser att företagens intressenter ska ges mer utrymme i företagens förvaltning på grund av att 

han anser att dagens finansiella marknader har utvecklats så mycket att samtliga transaktioner 

inte nödvändigtvis går att granska genom traditionella metoder. 

 

3.2 Redovisningskvalitet 

 

Internationellt sett har diskussioner förts kring vilka alternativ som finns till revision (Dedman 

& Kausar, 2012), och det har utförts ett antal studier kring varför företagen frivilligt skulle 

lämna sina räkenskaper till en revisor för att genomgå en granskning (Abdel-Khalik, 1993; 

Chow, 1982; Collis et al., 2004; Dedman & Kausar, 2012; Dedman et al., 2013; Hay & Davis, 

2004; Lennox, 2000; Niemi et al., 2012). Titman och Trueman (1986) skriver att en revision 

av god kvalitet bidrar till att intressenter kan förlita sig på informationen i större utsträckning 

vid beslutsfattande. 

 

Då den finansiella informationen spelar en viktig roll i hur ett företag förvaltas (Wallin, 

1992), samt bidrar med information till externa användare finns ett flertal positiva effekter av 

att en revision genomförs (Dedman et al., 2013). Simunic (1980) skriver att revisionen är en 

tillgång för företaget, något som förtydligas då Clatworthy och Peel (2013) skriver att valet att 

genomgå en frivillig revision får stor effekt i bedömningsfrågan kring hur tillförlitlig 

företagets finansiella rapportering kan anses vara. 
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Dedman och Kausar (2012) som undersökt kvaliteten i företags finansiella rapportering säger 

att de företag som genomgår en revision generellt sett är mer försiktiga i sin redovisning än de 

företag som valt bort revisionen. Forskarna uppmätte skillnader i när transaktioner som skulle 

kunna påverka företagens resultat bokförs mellan de företag som frivilligt genomgick en 

extern granskning och de som valt bort revisionen. Studiens resultat stärker de tankar 

presenterade i en studie av Imhoff och Eugene (2003) som tidigare skrivit att dagens 

redovisning håller en lägre kvalitet. 

 

Power (2003) säger att effekterna av den legitimitet som kan skapas genom en revision ligger 

inom ett fält där lite forskning och dokumentation finns, men flera studier pekar på att 

ytterligare en stor fördel som en revidering kan medföra för företagen gäller det kreditbetyg 

som företaget tilldelas. Dedman och Kausar (2012) fortsätter och förklarar att företag som inte 

genomgått en extern granskning ofta tilldelas ett lägre kreditbetyg till följd av att den 

finansiella informationen inte kan anses lika tillförlitlig utan revisorns granskning. Deras 

forskning får medhåll av Clatworthy och Peel (2013) som konstaterar att en betydande andel 

fel skulle kunna minimeras med hjälp av revisorns externa granskning. Clatworthy och Peel 

(2013) påpekar att den finansiella informationen från privata aktiebolag är minst lika viktig 

som för publika bolag även om det inte finns lika många intressenter och lika mycket externt 

kapital. 

 

Företag som genomgått en revision av sin finansiella rapportering har en bättre möjlighet att 

få låna pengar av en extern finansiär och ofta dessutom till en bättre ränta än om revisionen 

inte genomförts (Allee & Yohn, 2009; Dedman & Kausar, 2012; Pittman & Fortin, 2004). 

Något som även framhålls av Lennox och Pittman (2011) som skriver att den frivilliga 

revisionen skapar nya möjligheter för de företag som frivilligt väljer att genomgå en 

oberoende granskning av den finansiella informationen. De förklarar att företag med låg risk 

kan sända starka signaler till externa finansiärer genom att frivilligt anlita en revisor. 

Clatworthy och Peel (2013) menar att en betydande signaleffekt kommer skapas även vid 

privata aktiebolag med få externa intressenter och externt kapital. Lennox och Pittman (2011) 

säger att beteendet gynnar företagen genom att de bland annat kan anses ha en högre 

kreditvärdighet. Pittman och Fortin (2004) menar även att räntan inte bara påverkas av en 

revidering utan även kan påverkas av valet av revisor. Den räntesänkande effekten revision 

har minskar på sikt, då de externa finansiärerna lägger större vikt vid kunskapen kring 

företaget. 

 

3.3 Motiv till att frivilligt genomgå revision 

 

Då kvaliteten på revisionen är ett område som är svårt att följa och observera menar Francis 

(2004) att det kan vara svårt att veta vilket mervärde som egentligen genereras för företagen 

som frivilligt väljer att genomgå en revision. Men forskarna har kunnat konstatera att det finns 

ett flertal faktorer som kan komma att påverka om ett företag väljer att genomgå revision eller 

inte, faktorerna antas vara företagsstorlek, principal-agent förhållanden, om nytt externt 

kapital behöver samlas in (Chow, 1982; Collis et al., 2004; Dedman et al., 2013; Hay & 

Davis, 2004), om företagen köper andra tjänster av revisorn (Collis, 2012; Dedman et al., 

2013), samt företagens tillväxtstrategier (Collis et al., 2004). Hope och Langli (2012) påpekar 

även att kvaliteten i den revision som väljs påverkas av ovanstående faktorer. Forskarna 

menar att ju högre revisionsarvode som debiteras desto viktigare blir kvaliteten revisorn 

levererar för företaget. 
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Niemi et al. (2012) har även presenterat resultat som visar på att en extern granskning ofta 

genomförs om företagen hyrt in hjälp för den löpande redovisningen, något som antas vara en 

effekt av att företagsledarna då inte har tillräcklig insyn i företagens finansiella rapportering 

för att själva kunna kontrollera den externa partens arbete, Niemi et al. (2012) skriver vidare 

att företag i en jobbig ekonomisk sits frivilligt vill kontakta revisorn i större utsträckning då 

den hjälp och de råd revisorn kan ge skulle kunna bidra till att företaget kan vända situationen. 

Till följd av att forskarna framhåller att det inte finns tillgång till tillräckligt med tidigare 

forskning inom ämnet rörande små företag så är det ännu inte helt klarlagt vilka faktorer som 

påverkar dessa företags beslut (Allee & Yohn, 2009). 

 

En farhåga som ofta framhålls med den frivilliga revisionen och som argument till att ha kvar 

en lagstadgad revision är att allt för många företag skulle välja bort revisionen, något som 

både Collis et al. (2004) och Dedman et al. (2013) säger kan komma att ske på sikt då 

företagen anpassar sig till regelverket. Tidigare forskning visar att de företag som tilldelas en 

oren revisionsberättelse inte kommer att vara lika benägna att kontakta revisorn för en 

revision på frivillig basis (Niemi et al., 2012). 

 

Zabihollah (2004) skriver att det mervärde ett företag anser sig få ut av en revision i många 

fall bygger på vilket förtroende intressenterna till bolaget har för revisorn som utför 

granskningen. Lennox (2000) skriver att en oro funnits kring det faktum att företagen skulle 

kunna byta revisor till någon som skulle ge en bättre bild av företaget och en bättre 

revisionsberättelse, men att det fortfarande är osäkert om företagen skulle kunna lyckas med 

sina incitament. Han skriver att ett byte av revisor ofta kan leda till att revisionsberättelsen 

förändras något och att företagen oftare väljer att byta revisor om de inte är nöjda med den 

gamla revisorns tidigare utlåtanden. 

 

DeAngelo (1981) skriver att om revisorn rapporterar oegentligheter som hittats i 

redovisningen kan påverkas av revisorns oberoende eller beroende av kunden. Hon menar att 

oberoendet ökar i takt med att revisorns kundkrets ökar. Francis (2004) tillägger att tilltron till 

revisorns arbete hade kunnat stärkas om enbart revision såldes. Beroende på vilket värde 

kunden ser i att anlita revisorn menar Francis (2004) att olika efterfrågan av revisionstjänster 

uppstår. 

 

3.4 Internationell harmonisering 

 

”Det är viktigt att svenska företag kan konkurrera och samverka med 

företag i jämförbara länder på lika villkor” 

       (Justitiedepartementet, 2009a, s. 86). 

 

Collis (2010) påpekar att det i dagsläget kan vara svårt att jämföra finansiell information 

mellan olika länder då inget enhetligt internationellt regelverk finns, utan många olika 

nationella regler. Collis (2010) menar att endast små skillnader finns mellan varför företag i 

olika länder frivilligt väljer att få sina räkenskaper reviderade. Hon anser därför att 

medlemsstaterna inom EU borde satsa på en internationell harmonisering av regelverken för 

finansiell rapportering. 

 

Collis (2010) får medhåll av Combarros (2000) som skriver att en internationell 

harmonisering av revisorns arbete och revisionen krävs om den finansiella rapporteringen ska 

kunna bli mer jämförbar mellan olika länder. Han menar att ett regelverk utan internationell 
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jämförbarhet försvårar investeringar i andra länder, något som försvårar EU:s vision om fri 

ekonomisk rörlighet mellan medlemsländerna. Combarros (2000) är övertygad om att en 

harmonisering baserad på internationella standarder kommer att införas inom en snar framtid. 

Han säger att då både företag och investerare kan verka över en stor geografisk marknad krävs 

det att informationen anpassas och blir mer likvärdig och jämförbar. Han säger att 

informationen annars kan förlora sitt värde för vissa användare. Combarros (2000) förklarar i 

sin studie även att en harmonisering av redovisningen inom EU är en politisk process som 

kostar mycket pengar och kommer kunna ta lång tid att genomföra. 

 

3.5 Självreglering 

 

Allegrini och Greco (2013) tillägger att det är av stor vikt att skydda de externa intressenterna 

som finns då de inte har samma möjlighet till insyn i företaget som de interna intressenterna. 

De interna intressenterna har genom sin roll större tillgång till information medan de externa 

intressenterna får lita på att granskningen av företaget sker på rätt sätt och att den information 

som presenteras är rättvisande. Abdel-Khalik (1993) framhåller därför att en revisions-

berättelse ska vara ett kvitto på att de finansiella rapporterna är trovärdiga. Dedman et al. 

(2013) menar att ägarnas insyn vid privata bolag bidrar till att en lagstadgad revision inte 

finns i samma omfattning vid privata aktiebolag som vid publika bolag. Forskarna skriver att 

kostnaden för revision inte alltid kan motiveras då revisionen inte alltid är värdeskapande för 

de mindre företagen. 

 

De små företagen är enligt Dedman et al. (2013) insatta i när en revision kan skapa ett 

mervärde för bolaget samt vilken kostnad företagen är villiga att betala för att uppnå nyttan. 

Dedman et al. (2013) säger att företagen i större utsträckning kommer att genomgå en revision 

om det finns externa finansiärer, även i de fall företagen vill få in nytt kapital väntas valet av 

revision påverkas. Då Hay och Davis (2004) tittat på företag som omfattas av den frivilliga 

revisionen har de konstaterat att kvaliteten av den finansiella redovisning ett företag 

presenterar kan vara svår att bedöma. Manson och Zaman (2001) skriver att ansträngningar 

gjorts för att förtydliga syftet med revisionen och Hay och Davis (2004) förtydligar att en 

auktorisation kan ge en indikation om vilken kvalitet som kan förväntas. 

 

Redovisningssystemet anses enligt Power (2003) uppnå en viss nivå av självreglering då hela 

konstruktionen av systemet bygger på bland annat standarder och lagar som hela tiden är 

föremål för förnyelse och uppdateringar som redovisningssystemet behöver anpassa sig till. 

Titman och Trueman (1986) konstaterar att revisionens värde för företagets ägare ökar desto 

mer fördelaktig information som kommer ur att företaget genomgår en revision. Företag där 

mycket fördelaktig information kan verifieras kommer därför i större utsträckning genomgå 

en frivillig revision samt betala mer för revisionen. De skriver vidare att en investerare därför 

kan dra nytta av att i beslutsprocessen titta på vilket val företaget gör. 

 

3.6 Sammanfattning referensram 
 

Revisionen har flera syften och kan ofta bidra som ett stöd i företagsledarnas förvaltning av 

bolagen (Wallin, 1992). Den övervakande effekten en revision kan medföra kan dessutom ses 

som ett bra underlag för att investerare och ägare ska kunna bevaka sina intressen (Anderson 

et al., 1993), men då den finansiella marknaden ständigt utvecklas anser flera forskare att 

intressenterna själva ska kunna påverka vilken finansiell information som ska tas fram (Collis, 
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2010; Sikka et al., 2009). Den frivilliga revisionen syftar även till att minska de administrativa 

kostnaderna som annars kan bli oproportionerligt höga för de mindre företagen (Keasey et al., 

1988). Vilken företagsstorlek som borde omfattas av den frivilliga revisionen är däremot en 

fråga som är svår att svara på (Collis et al., 2004), då de privata aktiebolagens trots sin 

påverkan på ekonomin inte blivit föremål för tillräckligt med forskning (Allee & Yohn, 2009; 

Ball & Shivakumar, 2005; Collis, 2012; Power, 2003). Även internationella jämförelser 

försvåras då det inte finns någon enhetlig harmonisering inom EU (Collis, 2010; Combarros, 

2000). Collis (2012) menar därför att det kan vara svårt att svara på vilka följder som medförs 

då revisionsplikten blir frivillig för många företag. 

 

Den finansiella informationen som presenteras av företag anses av flera forskare dessutom 

kunna ses som en samhällsnytta (Dedman et al., 2013; Satava et al., 2006), något de 

förstnämnda anser är ett starkt argument i diskussionen kring den lagstadgade revisionen. 

Chen et al. (2011) framhåller att marknaden generellt sett inte kräver lika mycket av den 

information som ett privat bolag presenterar jämfört med ett publikt eftersom mindre ägare 

finns involverade. Den finansiella informationen som presenterats av privata aktiebolag 

brukar dessutom rangordnas lägre enligt resultat från Clatworthy och Peel (2013). Flera 

forskare har dessutom påvisat att kvaliteten i företags redovisning inte längre håller samma 

kvalitet (Clatworthy & Peel, 2013; Imhoff & Eugene, 2003), en revision behöver därför inte 

enbart ses som en kostnad utan kan bidra till att stärka tillförlitligheten i de siffror ett företag 

presenterar (Clatworthy & Peel, 2013). 

 

Då revision är en process som företagen kan ha svårt att sätta sig in i och som både tar tid och 

pengar i anspråk (Manson & Zaman, 2001), framhåller flera forskare att företagen endast 

kommer genomgå en revision om den skapar ett värde för företagen (Dedman et al., 2013; 

Francis, 2004; Niemi et al., 2012). Dedman et al. (2013) påpekar att revisionen inte får samma 

genomslagskraft och att revisionsarvodet inte kan motiveras i lika stor omfattning hos privata 

aktiebolag då ägarna oftast genom sin ställning redan har god insyn i företaget. 

 

För att kunna skapa en förståelse och föra en diskussion kring vilka effekter som kan 

medföras av högre gränsvärden för frivillig revision i Sverige har ovanstående referensram 

inspirerat oss till vad som diskuterats under våra intervjuguider. Referensramen har även hjälp 

oss att dela in vår frågeställning till följande teman som kommer behandlas under empirin: 

 

Den frivilliga revisionens påverkan – Till följd av att flera forskare framhållit att det kan vara 

svårt att mäta vilka effekter som medförts av den frivilliga revisionen vill vi få 

respondenternas bild av hur deras arbete påverkats. 

 

Lämpliga gränsvärden – Vi skulle vilja veta vilken nivå respondenterna utefter sin expertis 

och erfarenhet tycker ligger på en bra och lagom nivå. Vi lyfter även frågeställningar kring 

hur respondenterna ställer sig till de gränsvärden som presenteras i EU-direktivet. 

 

Redovisningskonsult eller revisor – Utefter de alternativa vägar som finns att verifiera 

kvaliteten i informationen då ett revisionskrav inte finns vill vi veta hur respondenterna ställer 

sig. 

 

Risker med högre gränsvärden – Mycket av den tidigare forskning som finns pekar på de 

risker som kan medföras av den frivilliga revisionen. Vi vill därför veta vilka risker 

respondenterna på grund av sin ställning och erfarenhet ser med högre gränsvärden. 
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Revisionens fördelar – Vi vill veta vilka fördelar respondenterna ser med en revision då de 

genom sitt arbete kommer i kontakt med olika typer av finansiell information, både reviderad 

och oreviderad. 

 

Självreglering av redovisningsmarknaden – Eftersom flera av studierna omnämnda i 

referensramen nämner att företagen och företagens intressenter skulle kunna få en större 

påverkan på om en revision används. Vi har därför i våra intervjuer pratat med respondenterna 

om möjligheten till självreglering inom redovisningsmarknaden. 

 

I vår empiri kommer de teman som anses relevanta utifrån den information intervjun gett att 

behandlas. I vissa fall har den tillfrågade respondenten inte tillräcklig erfarenhet inom 

samtliga teman, dessa kommer då inte att behandlas. 
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4 Empiri 
 

I detta kapitel presenteras de data som vi samlat in under vår studie. Studiens empiri består 

av intervjuer dels med auktoriserade revisorer och auktoriserade redovisningskonsulter men 

även med tjänstemän hos Upplysningscentralen (UC), Bolagsverket och Skatteverket. 

Samtliga respondenters svar grundar sig på deras egna tankar och erfarenheter kring ämnet. 

 

4.1 Intervjuer med auktoriserade revisorer 

 

Vi har genomfört fyra intervjuer med auktoriserade revisorer. Revisorerna kommer att vara 

anonyma i texten och betecknas i studien Revisor 1-4.  

 

4.1.1 Den frivilliga revisionens påverkan på arbetet 

 

De tillfrågade revisorerna anser inte att deras arbete förändrats i någon större utsträckning av 

den frivilliga revisionens införande. Respondenterna förklarar att det stora flertalet av deras 

kunder som valt bort den rena revisionen fortsatt att kontakta dem men då för andra tjänster 

som exempelvis rådgivning. De förklarar att företagen som nu frivilligt kontaktar en revisor 

inser vilket värde revisorn och de tjänster han eller hon erbjuder har för företaget. Revisorerna 

berättar även att de diskuterat den frivilliga revisionen och haft en dialog med de kunder som 

ligger under gränsvärdena kring om de är i behov av en årlig revision eller inte. 

 

Den enhetliga uppfattningen hos respondenterna är att många företag som ligger under dagens 

gränsvärden inte alltid är i behov av den rena revisionen då ägaren ofta är involverad i den 

löpande förvaltningen av bolaget. Revisor 4 understryker att hon anser det vara en av hennes 

uppgifter som seriös rådgivare att upplysa om när hon inte anser det finnas någon risk om en 

extern granskning väljs bort av ett företag som omfattas av regelverket kring den frivilliga 

revisionen. Men hon framhåller att det i samma dialog är viktigt att förklara vilka nackdelar 

en utebliven revision skulle kunna medföra för företaget. 

 

Den generella uppfattningen revisorerna har är att den frivilliga revisionen inte bara varit 

positiv för de mindre företagen som får en ökad valmöjlighet utan även för deras arbete. 

Revisor 1 säger att han försöker att ha kunder som av egen vilja kontaktat byrån, han ser ett 

väldigt litet värde i att lägga tid på att revidera företag eller organisationer som inte vill bli 

granskade. Revisor 2 delar samma uppfattning och menar att de kunder som avslutat ett 

samarbete med honom främst varit företag med orena revisionsberättelser som därför vill 

undvika att bristerna framkommer. Respondenterna framhåller att de upplever sitt arbete lite 

roligare efter införandet av den frivilliga revisionen eftersom företagen förstår varför 

revisorns arbete tillför något och värdesätter den hjälp revisorn kan bistå med. 

 

Till följd av de små företagens möjlighet att välja bort revisorn anser Revisor 2 att branschen 

blivit mer säljande. Även Revisor 3 ger samma bild och tillägger att revisorerna till följd av 

okunskapen kring vad revision egentligen innebär har blivit bättre på att förklara för 

företagarna varför företagen borde ha eller behöver ha en revisor och vad företagen skulle 

tjäna på att anlita revisorns tjänster. Revisor 3 tillägger att ”Revisionen i sig blir dyrare för de 

som väljer det, där förstår man vikten av det.” Han menar att revisorernas arvoden kan 

komma att stiga om den frivilliga revisionen i framtiden kommer att omfatta fler företag. 
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Det samlade intrycket revisorerna lämnar är att de inte är speciellt oroliga för att förlora 

kunder på grund av den frivilliga revisionen, även om de tror att gränsvärdena på sikt kommer 

att höjas. Revisor 1 säger ”Min personliga åsikt är att man kunde ta bort revisionsplikten, 

däremot tycker jag att man skulle kunna ha hårdare redovisningsregler och inte lösa upp dem 

för mycket.” Han fortsätter med att förklara att han trots en frivillig revision tror att många 

företag även i framtiden kommer att anlita en revisor och säger ”Det är relativt lite kostnader 

till helheten. Jag är inte orolig över min framtid.” 

 

Flera av revisorerna säger att revisionsarbetet blir mer och mer formaliserat och inte alltid tar 

hänsyn till att styrelse och ägare ofta är samma personer i mindre bolag. Formaliseringen 

leder till att mer och mer dokumentation krävs när en revision genomförs, Revisor 1 anser 

därför att skillnaden mellan att revidera eller att inte revidera ett företag blir större. Han får 

medhåll av Revisor 3 som anser att vissa delar av revisionen ofta kan kännas överflödiga när 

det gäller ett mindre ägarlett bolag. Han förklarar vidare att de många momenten som måste 

genomföras bidrar till att en revision av ett litet företag kan bli dyr och att ”tröskeln för att ta 

revision känns ganska tuff för många.” 

 

4.1.2 Lämpliga gränsvärden 

 

Samtliga respondenter är överens om att dagens gränsvärden är för låga och tror att 

gränsvärdena kommer att höjas på sikt, däremot skiljer sig deras åsikter kring vilken nivå som 

hade varit lämplig till följd av deras erfarenheter. Revisor 1 säger att i rollen som revisor 

spelar egentligen inte gränsvärdena någon roll utan han anser det helt och hållet vara en 

politisk fråga hur kontrollerande eller fri lagen ska vara. Revisor 3 är inne på samma spår och 

säger att han anser att systemet ska vara lika för alla företag, antingen ska alla vara tvingade 

till revision eller också ska ingen vara det, han motiverar sin ståndpunkt genom att säga ”Det 

är inte lagarna som ska styra utan behovet.” 

 

Revisor 3 förklarar att han under lång tid varit inställd på gränsvärden i nivå med de som 

nämns i EU-direktivet eftersom dessa varit uppe för diskussion redan innan dagens 

gränsvärden infördes. Övriga respondenter tror däremot inte att Sverige skulle vara redo för så 

höga gränsvärden på ett bra tag utan tror att de faktiska gränsvärdena vid en höjning kommer 

att vara lägre. Revisor 2 och 4 svarar båda utifrån sin erfarenhet att ett gränsvärde med 10 

miljoner i omsättning hade kunnat vara en bra och lämplig nivå vid en höjning. För att nå till 

gränsvärden i nivå med de som omnämns i EU-direktivet anser revisor 2 att höjningar 

behöver ske i flera steg. 

 

Som exempel på alternativa lösningar för när en revision ska krävas säger Revisor 1 att vissa 

företag skulle kunna vara undantagna revisionsplikten på grund av hur involverad ägaren är i 

förvaltningen av bolaget. Han förklarar att det inte alltid hade krävts en extern revision utan 

att det vid bland annat självfinansierade bolag hade kunnat räcka med en intern kontroll för att 

ägaren ska kunna se att dennes medel förvaltas på bästa sätt. Revisor 2 framhåller även 

möjligheten med fler punktinsatser inom revisionen vid högre gränsvärden för att kunna 

säkerhetsställa kvaliteten i de siffror företagen presenterar. 

 

Åsikten om EU:s påverkan på det svenska redovisningssystemet skiljer sig mellan 

revisorerna. Revisor 1 och Revisor 3 anser att en internationell standard som ökar 

jämförbarheten mellan de olika länderna är något bra men samtidigt framhåller Revisor 3 och 
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Revisor 4 att de tycker att EU:s direktiv inte helt är anpassat efter den svenska 

företagskulturen med många små företag utan att direktivet och de föreslagna gränsvärdena 

mer är anpassade för länderna i Centraleuropa. 

 

4.1.3 Redovisningskonsult eller revisor? 

 

Respondenterna säger att vad redovisningskonsulterna kan och inte kan hjälpa företagen med 

varierar från fall till fall men att det finns ett flertal verksamma redovisningskonsulter som 

måste anses som mindre seriösa i sin roll och som ger råd inom områden de inte behärskar 

fullt ut. Revisor 3 säger att det alltid kommer finnas kunder som låter priset styra vem de 

vänder sig till och att företaget då inte nödvändigtvis får bästa möjliga hjälp. Revisorerna är 

däremot överens om att en duktig redovisningskonsult kan bidra med mycket nytta för 

företaget. 

 

Revisor 4 framhåller att en auktoriserad redovisningskonsult i vissa frågor skulle kunna ge 

likvärdiga råd som en revisor men hon anser att en revisor och revisionsbyrå omfattar ett 

mycket bredare område än vad redovisningskonsulten är van att arbeta i, hon menar därför att 

en revisor har en bredare bas av kunskap och kompetens att hämta information ifrån vid mer 

komplicerade frågor. Hon säger att en bokslutsrapport ibland skulle kunna vara ett alternativ 

till en revision men att det finns stora skillnader mellan rapporten och en revision eftersom 

bokslutsrapporten inte är granskande på samma sätt. Revisor 4 anser därför att boksluts-

rapporten inte skulle fungera som ett bra substitut vid större företag där det ofta finns mer 

transaktioner som kan behöva kontrolleras och verifieras men framhåller att en boksluts-

rapport är bättre än att ingen av åtgärderna genomförs. 

 

Revisor 3 påpekar att en extern granskning av en revisor alltid kommer väga tyngre än om en 

bokslutsrapport utfärdad av den som själv genomfört arbetet med den löpande redovisningen 

och att hela syftet med redovisningen är en oberoende granskning av räkenskaperna. Han 

säger även att det kan vara svårt för redovisningskonsulten att granska sig själv och motiverar 

därigenom varför en revision kan vara nyttig även i de fall en bokslutsrapport utfärdats. 

 

För att säkerhetsställa nivån på redovisningskonsulterna tycker respondenterna att 

auktoriseringen som finns är ett bra verktyg. Revisor 4 säger att kvaliteten ska kunna 

säkerhetsställas om konsulterna arbetar efter Reko samt om fler väljer att genomgå en 

auktorisation. Hennes erfarenhet visar på att det kan finnas stora skillnader i arbetet utfört av 

en auktoriserad och icke-auktoriserad redovisningskonsult. 

 

4.1.4 Risker vid högre gränsvärden 

 

Revisorerna är eniga om att en allt för fri revisionsplikt kan medföra många risker som 

behöver beaktas. Respondenterna tror att det kan ha gått för kort tid för att säkert kunna se 

vilka följder den frivilliga revisionen vi har idag har medfört. Revisor 1 tror inte att någon 

redan nu kan svara på om redovisningen blir bättre till följd av att den blir reviderad eller inte 

utan det kommer ta tid att kunna se några tydliga mönster eftersom gällande gränsvärden är så 

pass låga men han kan tänka sig att brister i form av fler skattefel och konkurser skulle kunna 

vara tänkbara följder. 
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Revisorerna är eniga om att ju högre gränsvärden som gäller desto större är risken att något 

inte stämmer i den finansiella information företagen presenterar. De säger att om revisionen 

och redovisningsreglerna blir friare kan det bli svårare för aktörer som exempelvis 

leverantörer och banker att lita på de siffror som företagen presenterar. Revisor 3 säger att den 

finansiella informationen som presenteras av företagen kan få ett lägre värde för bolagens 

intressenter om en revision inte genomförs och att marknaden kommer inte lika enkelt kunna 

göra en bedömning av informationen. Revisor 4 delar uppfattningen att en bedömning av 

informationen kommer att bli svårare vid friare regler och säger att revisionen är en form av 

kvalitetsstämpel på att årsredovisningen stämmer och att om affärer ska göras med en part 

som inte blivit reviderad krävs mer undersökningar för att säkerhetsställa att man kan lita på 

de siffror och värden som parterna presenterar. Hon säger att företagen kanske inte är så bra 

som de först verkar. Revisor 1 framhåller vikten av att kunna lita på den finansiella 

informationen som presenteras och att den annars helt kan förlora sitt syfte och bli 

meningslös. 

 

Revisor 1 tror dessutom att det kan finnas en risk i att vi är så vana att kunna lita på 

årsredovisningarna. Han menar att en följdfaktor då kan bli att de som bedömer 

informationen, exempelvis banker och leverantörer, inte förstår att redovisningen blivit friare 

och vilka möjligheter företagen har då de redovisar olika värden samtidigt som den i en del 

fall inte blivit lika noga kontrollerad. Till följd av den osäkerheten som kan komma med en 

friare revisionsplikt säger Revisor 1 ”Vad som är viktigare än revision är kanske att man dels 

skulle öka kraven på att redovisning sker rätt.” Han anser att ”Respekten för att göra rätt kan 

ha minskat i samhället. Samhället är beroende av att vi kan lita på ekonomisk information.” 

 

Revisor 2 menar att en oreviderad årsredovisning måste anses sämre än den som genomgått 

en revision och säger vidare att han tror att kvaliteten i årsredovisningarna kommer att bli 

lägre om fler bolag ges möjligheten att välja bort revisionen. Han säger att många av de fel 

företagen begår i sin redovisning oftast beror på slarv eller okunskap hos bolagen. Revisor 3 

ger samma bild som Revisor 2 och tillägger samtidigt att det inte bara är revisionsplikten som 

blir friare utan att även andra lagändringar sker parallellt. Denna utveckling menar Revisor 3 

kan komma att sänka kvaliteten i den finansiella informationen ytterligare, och att många 

företag ändå tvingas anlita extern hjälp eftersom regelverket hela tiden förändras. Revisor 2 

säger att det alltid kommer finnas företag som vill dölja vissa transaktioner och information 

och att dessa företag troligen kommer att sluta kontakta revisorn eftersom de inte anser att 

revisionen är ett värdefullt inslag utan snarare påpekar de brister som företagen försöker 

gömma. 

 

Respondenterna säger att många företag eventuellt kommer att välja att kontakta en 

redovisningskonsult för hjälp istället för revisorn om gränsvärdena höjs ytterligare. 

Revisorerna är eniga om att det finns många duktiga redovisningskonsulter men Revisor 3 

framhåller att dessa inte kan ta över revisorns granskande roll. Revisor 1 säger att företagen 

till följd av den kostnad företaget betalar för revisorns expertis söker finansiell rådgivning på 

andra håll. Han säger att risken är att företaget får information som inte gagnar företagen om 

de vänder sig till en mindre seriös redovisningskonsult eller kanske till och med hittar 

informationen via internet istället för att vända sig till en revisor. Revisor 1 säger ”Ju längre 

bort från legitimationskraven man kommer desto mer svajig blir kvaliteten i råden.” Revisor 1 

får medhåll från övriga revisorer som framhåller att de oseriösa redovisnings-konsulterna är 

ett problem som är svårt och kanske till och med omöjligt att lösa men att bransch-

organisationer arbetar med olika typer av auktoriseringar för att få en kvalitetssäkring i 

branschen. 
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Revisor 3 uttrycker slutligen en viss oro kring de bokslutsrapporter som utfärdas på grund av 

den okunskap som finns i samhället kring revisionens syfte. Han säger att intressenter och 

kunder inte nödvändigtvis förstår den skillnad som finns mellan en revisionsberättelse och en 

bokslutsrapport. 

 

4.1.5 Revisionens fördelar 

 

Revisorerna är överens om att många företag kan tjäna på att anlita en revisor och framhåller 

att företagens räkenskaper ser bättre ut om de genomgått en extern granskning. Revisor 4 

framhåller att många externa intressenter och finansiärer kan sätta krav på att räkenskaperna 

ska revideras. Revisor 2 tillägger att man inte bara får se en kostnad i revisionen utan att 

företagen ibland rent ut av kan spara pengar på att vända sig till en revisor. Han säger att man 

lätt glömmer den kostnad företagen ådrar sig då de behöver skaffa sig ny kompetens för att 

klara sig utan revisorns kunskap. Han förklarar även att revisorns granskning kan skapa en 

extra trygghetskänsla för bolagen, något han tror många företagare söker. Revisor 3 ger 

samma bild och säger att en revision ofta kan förhindra att ägare till aktiebolag blir personligt 

ansvariga på grund av brister i redovisningen.  

 

Respondenterna påpekar även att valet att genomgå en revision kan påverka företagens 

kreditbetyg, Revisor 2 säger att han tror de företag som frivilligt väljer att ha kvar revisorn 

ligger bra till hos banken. Revisor 3 säger att de bolag som inte har kvar revisionen generellt 

har lägre kreditbetyg och att revisionen därför bidrar till att de siffror ett bolag presenterar 

anses mer rättvisande än vad de varit om företaget inte anlitat revisorn. På grund av detta 

säger Revisor 3 att en revision i framtiden exempelvis skulle kunna påverka vilken säkerhet 

företagen behöver lämna för en kredit eller om räntan eventuellt skulle kunna påverkas. 

Revisor 1 förklarar att om revisionen blir friare och redovisningens tillförlitlighet minskar 

kommer de aktörer som söker säkerheter tvingas hitta dem på annat sätt som exempelvis 

genom personlig borgen. 

 

Respondenterna är överens om att många fördelar kommer av att kontakta en revisor även om 

en extern revision inte genomförs. De säger att många av revisorerna hjälpa till med 

exempelvis intyg och verifiering av enstaka poster i den finansiella informationen samt 

rådgivning utan att en full revision genomgås. Revisor 3 framhåller att intyg eller en 

verifiering av enstaka poster kan vara till stor nytta för företagen men att marknaden kan bli 

bättre på att utnyttja denna möjlighet. 

 

4.1.6 Självreglering av redovisningsmarknaden 

 

Respondenterna är oeniga i frågan om en självreglering skulle kunna fungera effektivt inom 

den svenska redovisningsbranschen. Revisor 2 påpekar att han väntat sig kunna se en 

självreglering hos de minsta bolagen som redan idag omfattas av den frivilliga revisionen men 

menar att han inte kunnat se att företag och marknad fungerar på ett självreglerande sätt. 

Revisor 4 tror även hon att det skulle vara svårt att få en självreglering att fungera och är rädd 

att många företag inte inser vikten av den externa granskning som revisorerna erbjuder. 

 

Revisor 1 anser att man antingen tror på ett kontrollsamhälle med ett revisionskrav eller en 

självstyrande marknad som innebär att ”ett näringsliv väljer att ha revision så länge kostnader 
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för revision understiger kostnader för kreditförluster och bedrägerier.” Revisor 3 säger att 

marknaden borde ges möjlighet att själv påverka när en revision ska anses vara nödvändig 

eller inte. Han tycker inte att man kan säga att en revision är viktigare om det omsätter mer 

utan att andra faktorer och omständigheter spelar in, han menar därför att dessa borde ges 

möjlighet att påverka valet av revision och andra redovisningstjänster. Revisor 3 säger att om 

behovet får styra är företagen villiga att betala vad en revision kostar, annars kommer de inte 

välja att genomgå en revision. 

4.2 Intervjuer med auktoriserade redovisningskonsulter 

 

Vi har i vår studie intervjuat tre auktoriserade redovisningskonsulter som nedan i texten 

kommer att benämnas vid Redovisningskonsult 1-3. 

 

4.2.1 Den frivilliga revisionens påverkan på arbetet 

 

Respondenterna är överens om att deras kunder inte använder sig av en revisor i lika stor 

omfattning som tidigare utan att många kännt sig bekväma med att välja bort revisionen då de 

kan vända sig till en auktoriserad redovisningskonsult istället. De förklarar att många av deras 

kunder inte ser någon nytta med att anlita en revisor då de känner sig nöjda med det arbetet 

som utförs av redovisningsbyrån. Redovisningskonsult 3 säger att detta beror på att den 

löpande kontakten sker med redovisningsbyrån och att deras kunder sällan har direkt kontakt 

med revisorn. Redovisningskonsult 2 upplever däremot en positiv förändring genom att 

hennes arbete har blivit enklare och mer effektivt efter den frivilliga revisionens införande när 

hon nu kan göra färdigt allt för kunden direkt istället för att behöva skicka iväg underlag för 

revision. 

 

Redovisningskonsult 2 upplever även en förändring kring vilka frågor företagen kontaktar 

henne kring har uppstått till följd av att många av hennes kunder inte längre väljer att anlita en 

revisor. Hon säger att det känns bra att kunderna väljer att kontakta henne för konsultationer 

då hon dels upplever att det är ett roligt arbete samtidigt som det är ett mer kvalificerat arbete 

som kunderna betalar mer för. Hon förklarat att då hon har mycket löpande kontakt med 

kunderna fungerar hon ofta som ett bollplank som kunderna kan komma till med alla möjliga 

frågor. 

 

Redovisningskonsult 1 säger att då den extra kontrollen revisorn annars bistått med har 

försvunnit har de infört en intern kontroll som de genomför på byrån. Denna bokslutskontroll 

genomfördes inte tidigare på byrån eftersom de då visste att revisorn utförde en granskning. 

 

4.2.2 Lämpliga gränsvärden 

 

Även redovisningskonsulterna är oense om vilken nivå som skulle kunna anses lämplig för 

gränsvärdena för frivillig revision, men både Redovisningskonsult 1 och 3 är övertygade om 

att gränsvärdena kommer att höjas. Redovisningskonsult 2 säger att hon upplever att de 

gränsvärden som gäller idag ligger på en bra och lagom nivå. Redovisningskonsult 1 och 3 

tycker däremot att dagens gränsvärden ligger på en för låg nivå. Båda föreslår gränsvärden i 

nivå med en omsättning på runt 10 miljoner kronor och upp till 7-10 anställda som förslag på 

vad som skulle kunna anses vara lämpliga gränsvärden. Redovisningskonsult 3 säger att hon 

tycker att dagens gränsvärden är förvånansvärt låga och omfattar ganska små företag speciellt 
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eftersom det varit gränsvärden i nivå med dem som finns i EU-direktivet som först 

diskuterades.  

 

Även om inte alla redovisningskonsulter varit eniga kring vilken nivå gällande gränsvärden 

borde ligga på är de överens om att så höga gränsvärden som nämns i EU-direktivet skulle 

kunna vara svåra att introducera i Sverige med tanke på hur många företag som då kommer 

omfattas av den frivilliga revisionen. Precis som revisorerna framhåller Redovisningskonsult 

1 att de gränsvärden EU föreslår inte känns anpassade till den svenska företagskulturen med 

många mindre företag. 

 

Samtidigt som gränsvärdena uppfattas som något höga mot den svenska företagskulturen 

framhåller Redovisningskonsult 3 att hon tror att det egentligen finns fler fördelar än 

nackdelar med att reglerna blir liknande inom EU.  Redovisningskonsult 2 säger att kvaliteten 

kan bli lidande om företagen inte tar hjälp från någon utbildad inom ämnet. Hon säger därför 

att många företag som väljer bort revisorn skulle behöva kontakta en auktoriserad 

redovisningskonsult istället om så höga gränsvärden skulle bli aktuella. 

 

Redovisningskonsult 3 säger att krav på att en kvalitetssäkring av räkenskaperna ska utföras 

av en auktoriserad redovisningskonsult för företag inom vissa gränsvärden hade varit ett sätt 

att kunna säkerhetsställa kvaliteten i den finansiella rapporteringen innan en revisor behöver 

kontaktas. Hon påpekar att företag som når upp till en storlek runt 10 anställda ser ett 

mervärde i att genomgå en revision och att många av dem kommer behålla den kontrollen. 

Redovisningskonsult 2 tillägger att det ofta finns externa intressenter inblandade om företag 

kommer upp i en storlek i närheten av de höga gränsvärdena och att dessa inte kommer godta 

att företagen inte blir vare sig reviderade eller genomgår någon annan kvalitetskontroll. Hon 

menar därför att intressenterna kan komma att kräva någon form av intyg på att företagets 

bokslut och årsredovisning har upprättats på ett korrekt sätt. 

 

4.2.3 Redovisningskonsult eller revisor? 

 

Redovisningskonsult 1 säger att det generellt sett finns branscher som är mer besvärliga än 

andra och att det eventuellt skulle kunna vara bra om man hade en revisor i alla leden i de 

branscherna. Hon säger att det skulle kunna vara företag som exempelvis har mycket 

internationell handel eller företag som hanterar mycket kontanter i sin verksamhet. I övrigt är 

respondenterna överens om att de auktoriserade redovisningskonsulterna kan bidra med stor 

nytta för både företagen och tillförlitligheten i den finansiella rapporteringen. 

 

Respondenterna berättar att de i sin verksamhet utfärdar bokslutsrapporter till vissa av de 

företag de hjälper med redovisningsfrågor och att bokslutsrapporten är ett intyg som ska 

fungera som en kvalitetssäkring för den finansiella information företagen presenterar. 

Däremot är det inte alla företag som kan kvalificera sig för att få en bokslutsrapport utan 

redovisningskonsulterna måste vara säkra på att vissa krav uppfylls. Hur de arbetar med 

bokslutsrapporterna verkar variera något mellan de tillfrågade. 

 

Redovisningskonsult 1 och 2 säger att de tycker det kan vara svårt att intyga om 

redovisningen stämmer om deras byrå inte utfört allt arbete med den löpande bokföringen. 

Redovisningskonsult 3 förklarar däremot att en bokslutsrapport ofta kan utfärdas efter att 

olika kontrollistor gåtts igenom beroende på om företaget har bokfört transaktioner själva 

eller om byrån skött allt arbete. Hon säger att så länge de kan genomföra ordentliga kontroller 
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så kan byrån skriva en bokslutsrapport om allt verkar stämma. Är det ett företag själv som har 

bokfört många transaktioner på egen hand säger Redovisningskonsult 3 att det krävs fler 

stickprovskontroller för kunna säkerhetsställa kvaliteten i den finansiella rapporteringen. 

Redovisningskonsult 2 säger att bokslutsrapportens roll och nytta för företagen hade kunnat 

öka ytterligare om den kunde bifogas till årsredovisningen som publiceras precis som en 

revisionsberättelse bifogas. De menar att detta skulle kunna bidra till att fler företag väljer att 

kontakta en auktoriserad redovisningskonsult.  

 

Respondenterna säger att de i många fall kan ge likvärdiga råd som en revisor men att de i 

annat fall kan söka råd hos revisorer eller hänvisa företaget vidare. Vad gäller om de 

rekommenderar sina kunder att behålla kontakten med revisorn eller inte varierar dock mellan 

de tillfrågade. Redovisningskonsult 1 säger att beslutet alltid ligger hos företaget och att hon 

inte ger rådet att avsluta ett samarbete med en revisor. Redovisningskonsult 2 berättar 

däremot att hon haft en dialog med sina kunder som berörs av den frivilliga revisionen och 

förklarat varför de inte längre behöver anlita en revisor. Då hon är en auktoriserad 

redovisningskonsult ser hon inte någon anledning till att företagen som kan välja bort 

revisionen ska ha kvar den. 

 

Redovisningskonsult 1 tillägger även att många nystartade företag som är rädda för att dra på 

sig för mycket kostnader enbart anlitar en redovisningskonsult till en början och att de sedan 

väntar med att kontakta en revisor tills de växt över gränsvärdena. Redovisningskonsult 1 

fortsätter och säger att mycket positivt kan komma ur en revision men anser att det arvode 

revisorerna tar ut är alldeles för högt för de minsta företagen. Hon tror därför att en enklare 

och inte lika omfattande revision som är anpassad till små företag skulle kunna ha ett lägre 

arvode och då få fler företag att vilja ha kontakt med en revisor även om det är på 

frivilligbasis. 

 

4.2.4 Risker vid högre gränsvärden 

 

Redovisningskonsult 3 säger att det alltid kommer att finnas risker i företagens finansiella 

rapportering så länge en expert inte anlitas som kan kvalitetssäkra informationen som 

presenteras. Hon menar därför att egentligen hela marknaden från Skatteverket till externa 

finansiärer behöver förstå vilka risker som medförs av en friare revisionsplikt och genom 

detta sätta press på de företag som varken anlitar en revisor eller en auktoriserad 

redovisningskonsult för att säkerställa kvaliteten i företagens redovisning. 

 

Redovisningskonsult 3 menar att marknaden inte riktigt anpassat sig till att granska de som 

valt bort revisionen mer ännu, hon pekar på att Skatteverket i vissa fall genomför en revision 

av bolag som anlitat både revisorer och redovisningskonsulter istället för att fokusera på dem 

som helt saknar en kvalitetskontroll av räkenskaperna. Redovisningskonsult 1 tillägger att 

Skatteverket antagligen är den instans som har störst intresse av att den frivilliga revisionen 

fungerar och att de i allt större utsträckning får upp ögonen för redovisningskonsulternas 

arbete och utvecklar sig efter detta. Som exempel på Skatteverkets kontakt med 

redovisningsbyråerna nämner respondenterna att de auktoriserade redovisningskonsulterna 

numera kan skicka en lista med de företag som anlitat dem till Skatteverket. Respondenterna 

antar att informationen kommer vara till nytta för Skatteverket i bedömningen kring vilka 

företag som ska granskas. 
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Redovisningskonsult 3 säger även att många företag inte förstår värdet av att en revisor eller 

auktoriserad redovisningskonsult kontaktas. Hon säger att många bokslutsprogram 

marknadsförs på ett sätt som gör att många företagare tror att det är enkelt att få en bra 

årsredovisning. Redovisningskonsult 2 tillägger att ju högre gränsvärden som gäller desto 

större utrymme finns det för företagen att göra fel. Hon säger att riskerna ökar ju fler 

transaktioner som ska bokföras och desto större belopp som är inblandade, och att det brukar 

bli svårare och krångligare redovisning ju större ett företag är. Då risken med en lägre kvalitet 

i företagens räkenskaper finns nämner Redovisningskonsult 2 att en kvalitetssäkring av de 

siffror ett företag presenterar hade kunnat ske genom att om man istället inför någon typ av 

krav på att företag över en viss storlek som inte anlitar en revisor ska anlita en auktoriserad 

redovisningskonsult. Redovisningskonsult 1 tror däremot inte att det kommer fuskas mer om 

gränsvärdena höjs. Hon säger att hon tror att fusket är vanligare bland de allra minsta 

företagen som redan omfattas av den frivilliga revisionen. 

 

Respondenterna är medvetna om att det finns mindre seriösa redovisningskonsulter aktiva 

inom branschen men att det kan vara ett problem som är svårt att komma till bukt med. 

Redovisningskonsult 1 berättar att det finns kunder de inte vill ta in som kunder av olika skäl. 

Om dessa av någon anledning skulle gå till en redovisningskonsult som inte har rätt 

kompetens kan det lätt gå fel. Redovisningskonsult 2 säger att ett krav på att alla verksamma 

redovisningskonsulter på sikt ska genomgå en auktorisering skulle vara en omöjlig process då 

en auktorisation kostar både tid och pengar. 

 

Redovisningskonsult 2 påpekar att en auktorisering inte nödvändigt visar vilken kunskap en 

redovisningskonsult har utan att det i dagsläget finns många icke auktoriserade redovisnings-

konsulter med mycket kunskap och lång yrkeserfarenhet men hon säger att man någonstans 

måste dra en gräns för att kunna säkerhetsställa kvaliteten. Hon trycker på att en auktorisation 

ska vara ett enkelt sätt för företagen att vara säkra på vilken kvalitet som kan levereras av 

redovisningskonsulten. Respondenterna berättar att deras roll som auktoriserade redovisnings-

konsulter ständigt utvecklas och att fler och fler fördelar finns för företagen att kontakta dem 

framför en icke auktoriserad redovisningskonsult. 

 

Slutligen framhåller Redovisningskonsult 2 en risk kring systemet med bokslutsrapporterna. 

Hon säger att man måste känna sig säker och veta vad det är för kund för att våga utfärda en 

bokslutsrapport då det innebär en risk för redovisningskonsulten. Hon tillägger att hon 

upplever att en bokslutsrapport är mer riskfylld att utfärda än vad revisorns revisionsberättelse 

är eftersom bokslutsrapporten behandlar allt på detaljnivå i den löpande redovisningen. 

Respondenterna menar att inte alla företag kan få en bokslutsrapport till följd av den 

kännedom redovisningskonsulterna behöver ha kring den finansiella rapporteringen. 

Redovisningskonsult 3 framhåller däremot att många byråer är restriktiva med att utfärda 

bokslutsrapporterna till följd av vad man intygar, dom säger därför att branschen i stort 

behöver bli bättre på att utnyttja den möjlighet som bokslutsrapporterna medför. 

 

4.2.5 Revisionens fördelar 

 

Respondenterna berättar att det ibland kan kännas skönt att veta att revisorerna genomför en 

extra granskning av räkenskaperna så att inga fel ska missas. Redovisningskonsult 2 säger att 

det ibland kan vara svårt att hitta om de gjort något fel på byrån och att det kan vara svårt att 

hitta sina egna fel. Hon fortsätter med att säga att om någon i sin tur skulle granska den som 

utfärdat bokslutsrapporten minimeras risken för att några fel skulle finnas. Redovisnings-
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konsult 2 menar att desto större företags redovisning man pratar om desto större fel finns det 

risk för. Redovisningskonsult 3 håller med om att en extra granskning kan vara något positivt 

men tror att de tankebanorna är vanligare på mindre byråer och att de större redovisnings-

byråerna redan har egna funktioner som utför en extra granskning av redovisnings-

konsulternas arbete. 

 

Alla respondenterna framhåller att de på något sätt i dagsläget utför en extra kontroll, i vissa 

fall bara för de som saknar kontakten med en revisor, och i vissa fall för samtliga företag. 

Redovisningskonsult 3 avslutar med att tillägga att hon ibland kan uppleva att redovisnings-

konsulterna som yrkeskår är väldigt noggranna och försiktiga, hon menar att vissa 

redovisningskonsulter skulle kunna påverkas av det ansvar som flyttas över till dem om deras 

kunder inte längre genomgår en revision. Hon säger därför att många av redovisnings-

konsulterna behöver ha mer tilltro till sin kunskap och kompetens och inte avskräckas om 

gränsvärdena höjs. 

 

4.2.6 Självreglering av redovisningsmarknaden 

 

Redovisningskonsult 1 säger att en självreglering håller på att utvecklas i och med att SRF 

som de auktoriserade redovisningskonsulterna är anslutna till arbetar mycket mot de svenska 

bankerna. Hon förklarar att bankerna i första hand vänder sig till en revisor men att 

revisorerna inte alltid har tillgång till aktuell information om bolagen. Intresse-

organisationerna arbetar enligt respondenterna för att externa intressenter som exempelvis 

bankerna istället ska kontakta involverade auktoriserade redovisningskonsulter då de har en 

mer löpande kontakt med bolaget och därför har en mer aktuell insyn. 

4.3 Intervju med Skatteverket 

 

Vi har i vår studie intervjuat tre tjänstemän från Skatteverket, respondenterna kommer i texten 

att kallas Tjänsteman 1-3. 

 

4.3.1 Den frivilliga revisionens påverkan på arbetet 

 

Tjänstemännen berättar att Skatteverket i god tid informerade om vilka förändringar som 

skulle ske och att Skatteverket genom den frivilliga revisionen tilldelats ett nytt kontroll-

instrument där de utför så kallade bokföringskontroller. Tjänsteman 2 förklarar att en 

förändring i lagstiftningen möjliggör att Skatteverket kan genomföra extra kontroller för att 

säkerhetsställa kvaliteten i företags finansiella rapportering. 

 

Tjänsteman 1 förklarar vidare att bokföringskontrollerna innebär att Skatteverket kontrollerar 

om företagen har en fungerande bokföring samt att de underlag som finns håller en tillräcklig 

kvalitet för att företagen sedan ska kunna lämna in en deklaration baserad på underlagen. Han 

förklarar att kontrollen kan ske hos alla näringsidkare, oavsett bolagsform. Utöver det nya 

sättet att arbeta med bokförings-kontroller är båda tjänstemännen eniga om att de och 

Skatteverket inte gjort några större förändringar i sitt arbete genom den frivilliga revisionens 

införande.  

 

Tjänstemännen anser att de företag som önskar hålla sig i utkanten av vad som är tillåtet 

kommer lyckas göra det oavsett revisionskrav eller inte. Tjänsteman 1 säger att han sett 
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tendenser till att fler och fler bolag inte längre använder sig av revisorn och att den frivilliga 

revisionen därför märks av. Tjänsteman 2 säger att den frivilliga revisionen enligt hennes 

erfarenhet däremot egentligen inte medfört mer fusk bland bolagen, de företag som innan 

lagändringen ville fuska gjorde det ändå oavsett revisionskravet.  

 

Tjänsteman 1 förklarar att alla nystartade företag nu som innan den frivilliga revisionens 

införande tas om hand av skatteverket under perioden från start fram till företagets andra 

taxering. Under perioden informerar Skatteverket mycket och bjuder in de nystartade 

företagen till informationsföreläsningar och liknande samt att skatteverket kommer ut och 

besöker många nya företag. Tjänsteman 2 tillägger att Skatteverket har samma översikt som 

för alla nystartade företag oavsett bolagsform och att de nystartade aktiebolagen som saknar 

revisor inte granskas något extra. 

 

Tjänsteman 1 säger avslutningsvis att det finns ett samarbete som har påbörjats mellan 

Skatteverket och auktoriserade redovisningskonsulter för att få möjlighet att höja kvaliteten i 

redovisningen. Han säger att Skatteverket är intresserade av samarbetet som medför att 

skatteverket kan se om arbetet utförts av en auktoriserad byrå. Tjänsteman 3 säger att han inte 

upplever att samarbetet märkts av än utan att det kommer att ta ett tag innan det får effekt och 

påverkar Skatteverkets arbete. Då samarbetet är så pass nytt säger respondenterna att det är 

oklart hur det kommer påverka urvalet av vilka företag som ska kontrolleras. 

 

Tjänsteman 2 förklarar att de alltid gör en så kallad riskvärdering kring vad som ska granskas. 

Hon säger att om ett företag anlitat en auktoriserad redovisningskonsult tror hon att risken 

bedöms mindre och att deklarationen därför eventuellt kan komma att granskas annorlunda än 

om företaget inte anlitat konsulten. Hon fortsätter med att säga att det inte alltid bara är 

siffrorna som avgör vad som ska granskas utan att även andra parametrar bedöms. Tjänsteman 

2 tror att samarbetet på sikt kommer underlätta granskningen för Skatteverket på något sätt 

men att hon inte än kan svara på hur då samarbetet är så pass nytt och hon inte själv kommit i 

kontakt med det. 

 

4.3.2 Lämpliga gränsvärden 

 

Tjänsteman 2 säger att hennes uppfattning är att dagens gränsvärden ligger på en lämplig 

nivå. Hon säger att hon tycker att högre gränsvärden likt de som omnämns i EU-direktivet kan 

medföra stora risker sett till Skatteverkets intressen. Hon får medhåll av Tjänsteman 3 som 

tycker att de gränsvärden EU föreslår är alldeles för höga. Han säger att många företag saknar 

den kompetens som krävs för att kunna hantera en frivillig revision i den omfattning EU 

föreslår. Tjänsteman 1 påpekar att det är viktigt att det är enkelt för företagen att få 

redovisningen att fungera. Hans erfarenhet är att olika ägarförhållanden kan påverka 

bedömningen av vilka gränsvärden som känns lämpliga men delar samma uppfattning som 

Tjänsteman 3. 

 

Tjänsteman 3 har med anledning av hans arbete med kontroller som berör näringsidkares 

redovisning sett en skillnad i kvaliteten i företagens finansiella rapportering. Han säger att 

kvaliteten generellt sett blivit något lägre efter införandet av den frivilliga revisionen och att 

han sett många årsredovisningar som inte håller måttet. 
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4.3.3 Redovisningskonsult eller revisor 

 

Tjänstemännen säger att deras arbete blir enklare i de fall en bokslutsrapport eller 

revisionsberättelse utfärdats men respondenterna förklarar att Skatteverket inte får påverka 

företagen i deras val av vilken byrå som kontaktas. Om bokslutsrapporten kan likställas med 

en revision eller inte beror på kvaliteten i den finansiella information som presenteras och 

Tjänsteman 3 förklarar att det ibland kan röra sig om en bedömning från fall till fall. Han 

tillägger att det inte alltid är så att revisionsberättelserna granskas om det inte finns några 

anmärkningar, utan att det främst är när bolaget blir utvalt för kontroll som hela 

årsredovisningen granskas. Tjänsteman 1 tillägger att han anser att det är praktiskt i de fall 

företagen kan lämna en bokslutsrapport. Han förklarar att en bokslutsrapport kan lämna 

mycket användbar information till Skatteverket.  

 

Respondenterna säger att bokslutsrapporterna inte är speciellt vanliga, få lämnar in dessa i 

dagsläget. Tjänsteman 1 säger att han tror det låga antalet kan bero på att bokslutsrapporten 

ännu är relativt ny och att de auktoriserade redovisningskonsulterna kan ha svårt att utforma 

rapporten med hänsyn till exempelvis ansvarsfrågan. Han tror att mer modeller kommer växa 

fram under tiden som byråerna använder sig av bokslutsrapporten och att det på sikt därför 

kommer att bli enklare. Tjänsteman 2 tillägger att det är viktigt att tänka på att en revisor kan 

utfärda en oren revisionsberättelse som sedan skickas till skatteverket medan en auktoriserad 

redovisningskonsult inte kan utfärda bokslutsrapporten om brister i redovisningen finns. Hon 

framhåller att det är viktigt att ta hänsyn till att en bokslutsrapport inte har några krav på att 

påpeka felaktigheter i den finansiella rapporteringen. Tjänsteman 1 säger att man får avvakta 

och se vilken uppgift bokslutsrapporten kommer att få i framtiden. 

 

4.3.4 Risker vid högre gränsvärden 

 

Tjänstemännen är eniga om att risker finns om gränsvärdena för frivillig revision blir högre. 

Tjänstemännen säger att risken för att företagen justerar sitt resultat för att uppnå en lägre 

skatteeffekt kan komma att öka, i en utsträckning som inte tillåts av skattelagstiftningen. 

Tjänsteman 1 säger att Skatteverkets uppgift är att se till att företagen redovisar ett korrekt 

resultat och att en korrekt skatt betalas.   

 

Tjänsteman 2 säger tillägger att företagens kreditvärdighet kan komma att påverkas i större 

utsträckning om gränsvärdena höjs likt föreslaget i det nya EU-direktivet. Hon menar att 

effekterna av att anlita en revisor eller auktoriserad redovisningskonsult kan bli betydligt 

tydligare än i dagsläget. 

 

4.3.5 Revisionens fördelar 

 

Samtliga respondenter säger att det kostar mycket i tid och pengar om företagen ska göra allt 

själva och att det därför inte alltid bidrar till en merkostnad att anlita en externa expert. 

Tjänsteman 1 framhåller att den frivilliga revisionen inte nödvändigtvis gör arbetet enklare för 

de små företagen utan att företagen måste skaffa sig en stor kompetens för att klara sig utan 

revisorn. 

 

Tjänsteman 1 framhåller även en fördel med om en revisor granskar ett företag som kontaktat 

en auktoriserad redovisningskonsult. Han säger att det kan vara svårt för en redovisnings-
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konsult att skriva en rapport som utvärderar redovisningskonsultens eget arbete och menar 

därför att revisorerna har ett enklare arbete då de utvärderar någon annan. 

 

4.3.6 Självreglering av redovisningsmarknaden 

 

Tjänsteman 1 säger att ägare till bolag kommer att fortsätta att kräva någon form av 

granskning för att kunna kontrollera sina intressen. Men han kan tänka sig att företagsägare 

inte ser ett lika stort värde i en revision om de är involverad i den aktiva förvaltningen. Han 

säger vidare att det inte alltid kommer vara en revisor som kontaktas för en kontroll utan att 

det kan bli så att bokförings- och redovisningsbyråer kontaktas istället. 

 

Tjänsteman 2 säger att utvecklingen redan rört sig åt att kunna säkerhetsställa kvaliteten i den 

finansiella informationen även om en revision inte genomförs i och med att Skatteverket 

numera fått möjligheten att genomföra sina bokföringskontroller. Hon säger att dessa 

kontroller är betydligt enklare att genomföra i stället för att kräva en skatterevision av 

företaget. 

 

4.4 Intervju med Bolagsverket 

 

Vi har genomfört en intervju med en representant från Bolagsverket som kommer kallas för 

Tjänsteman. 

 

4.4.1 Den frivilliga revisionens påverkan på arbetet 

 

Bolagsverket genomförde inte några speciella åtgärder inför den frivilliga revisionens 

införande. Tjänstemannen menar att propositionen kring frivillig revision inte gett 

Bolagsverket några ytterligare uppdrag att kontrollera företagens årsredovisningar. Någon 

ytterligare granskning än vad som finns omnämnt i lagtexter och förarbeten säger han att 

bolagsverket inte har möjlighet att genomföra utan att deras uppdrag för ändras. Han säger att 

många verkar tro att Bolagsverket har tagit över en mer kontrollerande roll när företagen inte 

längre anlitar en revisor men att detta inte stämmer. Tjänstemannen menar att den frivilliga 

revisionen endast medfört att Bolagsverket mera även kontrollerar om ett bolag ska bifoga en 

revisionsberättelse eller inte. 

 

4.4.2 Lämpliga gränsvärden 

 

Tjänstemannen kan inte svara på om dagens gränsvärden ligger på en lämplig nivå då han inte 

känner sig tillräckligt insatt i frågan. Tjänstemannen säger att stora företag oftast har en 

rådgivare eller liknande och att det därför kan vara svårt att avgöra var gränsen för den 

frivilliga revisionen borde gå. Han säger att det skulle kunna vara så att många mindre företag 

sköter redovisningen själva medan de större företagen mer troligt anlitat en rådgivare eller 

ekonomiavdelning som har hand om deras redovisning. 

 

Han förklarar att en stor andel företag omfattas av reglerna kring den frivilliga revisionen och 

att Bolagsverket har sett en ökning av nybildade aktiebolag efter införandet. Tjänstemannen 

säger att införandet av den frivilliga revisionen kan ha påverkat detta. Han förklarar vidare att 
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ett flertal lagändringar skulle vara nödvändiga för att anpassa den svenska lagstiftningen till så 

höga gränsvärden som finns föreslaget i EU-direktivet. Tjänstemannen förklarar att om 

gränsvärden så höga som de som finns nämnda i EU-direktivet skulle införas finns en risk att 

gällande lagar skulle urholkas. Han tror då att aktiebolagslagen och de regler som idag finns 

kring det personliga ansvaret skulle kunna förlora sin verkan. 

 

4.4.3 Redovisningskonsult eller revisor 

 

Tjänstemannen säger att den auktoriserade revisorn är en lagreglerad verksamhet och med 

tillsyn av statliga revisorsnämnden. Den auktoriserade redovisningskonsultens verksamhet 

bygger däremot inte på lagstiftningen utan på initiativ från branschorganisationerna. 

Tjänstemannen säger att bokslutsrapporten enbart intygar att den som upprättat års-

redovisningen har följt gällande lagstiftning och standarder, men rapporten säger ingenting 

kring om redovisningskonsulten hittat något fel på samma sätt som en revisionsberättelse gör. 

Han påpekar även att bokslutsrapporten inte heller behandlar ansvarsfrihet på samma sätt som 

en revisionsberättelse gör.  

 

Tjänstemannen förklarar att ett bolag kan välja att inte ha revisionskrav enligt 

bolagsordningen men att lagen tillåter företaget att välja en revisor på bolagsstämman. 

Tjänstemannen säger att kvaliteten i redovisningen egentligen inte spelar någon roll för 

Bolagsverkets uppdrag att registrera och kungöra men att det kan vara andra saker som blir 

lidande. Han förklarar att exempelvis en bedömning av att utse en likvidator i samband med 

frivillig likvidation skulle kunna försvåras om kvaliteten på årsredovisningarna försämras.  

 

Tjänstemannen säger att en bokslutsrapport inte enligt lagstiftaren ska ersätta revisions-

berättelsen. Han förklarar även att en bokslutsrapport inte kan bifogas med årsredovisningen. 

Bolagsverket hade enligt tjänstemannen en dialog om just bokslutsrapporten i samband med 

reformen om frivillig revision där rapportens komplement till årsredovisningen diskuterades. 

Resultatet av de diskussioner som fördes då var att Bolagsverket inte ansåg att en 

bokslutsrapport kunde inkluderas i den information som presenteras, eftersom detta inte enligt 

Bolagsverket kan anses förenligt med gällande lagstiftning. Tjänstemannen förklarar att man 

kan tala om att det finns en bokslutsrapport upprättad genom att skriva det i den löpande 

texten men den ska inte bifogas då den inte kan registreras och kungöras. 

 

4.4.4 Risker vid högre gränsvärden 

 

Tjänstemannen säger att han anser att kvaliteten har försämrats hos de bolag som inte 

använder sig av en revisor. Som exempel nämner han att innehåller samt de uppställningar 

som presenteras i många årsredovisningar håller en lägre nivå. Tjänstemannen säger att 

Bolagsverket genom revisorerna hade möjlighet att skicka bristmeddelanden för att påtala fel 

vilket förenklade arbetet med att säkerhetsställa kvaliteten i de årsredovisningar som 

registreras och kungörs. Denna möjlighet har nu försvunnit hos de bolag som inte använder 

sig av en revisor. Tjänstemannen säger att förseningsavgifterna inte har ökat ännu men att fler 

fel finns i det material företagen skickar till Bolagsverket 

 

Tjänstemannen förklarar vidare att antalet likvidationsföreläggande på grund av 

årsredovisningar har ökat. Till följd av det ökade antalet likvidationsföreläggande säger 

tjänstemannen att även antalet likvidationsbeslut på samma grund har ökat. Han förklarar att 
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man inte än kan säkerhetsställa att de ökade antalet tvångslikvidationsbeslut är en effekt av 

den frivilliga revisionen utan påpekar att även konjunktur, företagens aktiekapital och andra 

faktorer kan ha haft en stor påverkan. 

 

Tjänstemannen berättar att Bolagsverket idag ser att en del nystartade aktiebolag aldrig 

lämnar in någon årsredovisning och genom detta kan tvingas till likvidation på grunden att 

årsredovisning saknas. Han säger att brister med saknade årsredovisningar har ökat hos de 

nystartade bolagen jämfört med tidigare. Tjänstemannen säger att den frivilliga revisionen kan 

ha bidragit till denna ökning eftersom revisorn annars hjälp till och påmint bolagen om vad 

som behövde skickas till Bolagsverket. Han påpekar däremot att det inte finns några siffror 

för detta utan det grundar sig på hans tankar och erfarenheter. Tjänstemannen säger att det 

skulle kunna vara något tidigt att dra några slutsatser kring den frivilliga revisionens påverkan 

på antalet tvångslikvidationer. 

4.5 Intervju med Upplysnings Centralen 

 

Vi har genomfört en intervju med en representant från Upplysningscentralen (UC) som 

kommer kallas för Tjänsteman. 

 

4.5.1 Den frivilliga revisionens påverkan på arbetet 

 

Tjänstemannen förklarar att UC egentligen enbart genomfört systemmässiga förändringar 

inför införandet av den frivilliga revisionen. Han förklarar att då UC gör så kallade statistiska 

riskmätningar ändrar de sin riskmodell först när en skillnad har uppmäts. Tjänstemannen 

säger att en sådan mätning vanligtvis tar ett år eller mer för att verifiera.  

 

UC startade i och med införandet av den frivilliga revisionen ett arbete för att kvartalsvis 

kunna mäta skillnaderna mellan de bolag som väljer att ha en revisor eller inte men 

tjänstemannen förklarar att UC inte genomfört några förändringar i sina riskmodeller till följd 

av den frivilliga revisionen. Tjänstemannen berättar att när UC senast tittat på effekter 

medförda av den frivilliga revisionen inte kunnat se några uppenbara förändringar. Han 

påpekar att det vid nystartade företag kan det ta upp till 18 månader innan UC får den 

information som presenteras i det första bokslutet för företaget. Eftersom många nya 

aktiebolag i dagsläget väljer att starta upp utan en revisor menar tjänstemannen att UC 

eventuellt kommer se skillnader då de fått in fler bokslut. Genom att se om boksluten är 

reviderade eller inte kan UC kanske se om skillnader finns mellan de företag som behåller 

revisorn och de företag som valt bort revisionen. Men tjänstemannen framhåller att det krävs 

en längre tid för att kunna mäta om förändringar finns.  

 

Tjänstemannen säger att risken inte nödvändigtvis behöver bli högre till följd av att ett företag 

väljer bort revisorn då detta kan spara mycket pengar för vissa företag. Genom 

kostnadsbesparingen kan företag bli mer konkurrenskraftiga och där igenom eventuellt 

bedömas ha en lägre risk. Han förklarar även att UC inte använder sig av reglerna för små och 

stora bolag i sin bedömning av kreditvärdighet. UC har egna värden de går efter och 

gränsvärdena påverkar därför inte den riskmodell UC använder. 
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4.5.2 Lämpliga gränsvärden 

 

Tjänstemannen berättar att UC gör bedömningen att gällande gränsvärden ligger på en bra 

nivå men att de behöver sättas i relation till tiden. Han säger att eftersom en stor andel av 

dagens svenska aktiebolag omfattas av den frivilliga revisionen skulle gränsvärdena kunna 

vara både för låga och för höga. Tjänstemannen anser det dock för tidigt att svara på eftersom 

inga tydliga effekter uppmätts. 

 

Tjänstemannen säger att EU-direktivets gränsvärden skulle få en stor påverkan då i princip 

inget bolag skulle behöva anlita en revisor om de gränserna införs. Han tror man till en början 

behöver avvakta och se vilka effekter som visar sig av dagens gränsvärden innan dessa höjs. 

Tjänstemannen säger att UC inte har några åsikter om de höga gränsvärdena officiellt sett 

men säger att alla ser på den frivilliga revisionen på olika sett och att bank samt revisorer inte 

nödvändigtvis ser det på samma sätt som UC. 

 

4.5.3 Redovisningskonsult eller revisor 

 

Tjänstemannen säger att en auktoriserad redovisningskonsult skulle kunna vara ett alternativ 

till den traditionella revisionen eftersom de kan utfärda en bokslutsrapport som i vissa fall kan 

vara ett alternativ till en revisionsberättelse. Tjänstemannen förklarar att UC ännu inte vet hur 

en bokslutsrapport ska värderas mot en revisionsberättelse. Tjänstemannen säger varit svårt 

att se hur en auktoriserad redovisningskonsult påverkat kreditbetygen till följd av att de varit 

så få. Detta är en fråga tjänstemannen menar kommer visa sig med tiden.  

 

Tjänstemannen säger att en vanlig redovisningskonsult inte finns med som informationskälla 

utan att endast den auktoriserade redovisningskonsulten beaktas i kreditvärdigheten.  

Tjänstemannen tror att marknaden kommer visa vilka villkor som kommer gälla med tiden. 

Han menar att det genom detta skulle kunna skapas en typ av självreglering där nya seder och 

bruk skapas. 
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5 Analys 
 

Både den vetenskapliga litteraturen (Allee & Yohn, 2009; Ball & Shivakumar, 2005) och 

samtliga respondenter är eniga om att de små företagen och deras redovisning är av stor vikt. 

Trots den stora förändring som Revisor 4 menar skulle ske om de gränsvärden EU föreslår 

införs, säger samtliga tillfrågade revisorer att de inte är speciellt oroliga för sitt arbete eller sin 

framtid. De är övertygade om att företagen kommer att se vilken kompetens de har och att de 

kan erbjuda företagen mer än enbart den rena revisionen. Forskare, likt Collis (2012) och 

Francis (2004), skriver att den frivilliga revisionens effekter kan vara svåra att uppmäta. Detta 

får medhåll av merparten av de tillfrågade, som inte upplever några större skillnader i sitt 

arbete. Tjänstemännen från UC, Bolagsverket och Skatteverket upplever vissa skillnader men 

exempelvis framhåller tjänstemannen hos bolagsverket att det kan vara svårt att härleda om de 

uppmätta skillnaderna verkligen beror på den frivilliga revisionen eller andra faktorer. 

 

Collis (2010) säger att åsikten kring vad som är en lämplig nivå för gränsvärden kan styras av 

vem som frågas. Detta är en faktor som får medhåll av respondenterna då de genom sin 

kundkännedom och dialog kan avråda kunderna när de inte längre anser en revision vara 

nödvändig. De påpekar att det naturligtvis kan skilja sig från fall till fall och att många 

faktorer kan spela in men respondenterna menar att de men sin dialog med företagen kan 

komma fram till det bästa möjliga alternativet. Tjänstemännen från UC, Bolagsverket och 

Skatteverket kunde inte föra samman en dialog kring när en revision kan anses nödvändig ur 

organisatoriska faktorer men framhöll att informationens tillförlitlighet blir viktigare i takt 

med att företagets intressenter ökar. 

 

Både tillfrågade revisorer och redovisningskonsulter upplever sitt arbete roligare till följd av 

förändringarna. De känner mer uppskattning av företagen och att de värdesätter deras expertis 

och kunskap. Uppfattningen stöds av Johnson och Lys (1990) som skriver att företagen endast 

kommer att kontakta externa experter när de tjänar på att betala för deras expertis. Revisor 3 

och Redovisningskonsult 2 framhåller dessutom att mer kvalificerat arbete utförs och att 

högre arvoden då kan debiteras kunderna. 

 

Både Keasey et al. (1988) och respondenterna framhåller att en stor del av diskussionen kring 

den frivilliga revisionen handlar om att bespara företagen kostnader och även, som framhålls i 

EU-direktivet, administrativt arbete. Respondenterna säger att möjligheten gör att de företag 

som inte har ett behov av revision kan spara kostnader men att det även finns en risk att 

företagen ökar sina kostnader på andra håll på grund av att de exempelvis redovisar fel och 

behöver betala mer i skatt. Collis (2012) påpekar även att regelverket hela tiden utvecklas och 

förändras, något respondenterna håller med om. De tycker i många fall att det som politiker 

kallat för förenklingar inte enbart gör det lättare för företagen utan samtliga respondenter 

menar att många företag tvingas söka extern hjälp till följd av regelverkens ständiga 

uppdateringar. Respondenterna framhåller att det kan kosta om företagen inte anlitar extern 

hjälp då de egentligen skulle behövt det. 

 

Vad gäller kvaliteten i den finansiella information som presenteras av bolagen säger samtliga 

respondenter att en hel del risker kan medföras av att gränsvärdena blir högre. 

Respondenterna säger att alla företag inte nödvändigtvis förstår det värde som genereras av att 

kontakta en extern expert som en revisor eller en auktoriserad redovisningskonsult. 

Respondenternas farhågor går hand i hand med Imhoff och Eugene (2003) som säger att 

kvaliteten i den finansiella rapporteringen generellt sett har blivit lägre jämfört med tidigare. 
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Clatworthy och Peel (2013) framhåller att informationen som presenteras av privata 

aktiebolag är minst lika viktig som den information som kommer från publika aktiebolag. De 

menar att samhället generellt sett däremot rangordnar de privata bolagens redovisning lägre 

än de publika bolagens. Genom att den frivilliga revisionen enbart omfattar just de privata 

aktiebolagen får denna skillnad anses föreligga även här. Revisor 3 påpekar däremot att det är 

viktigt att systemet ska vara lika för alla. Han menar att alla eller ingen ska vara tvingad till en 

lagstadgad revision. Revisorerna sätter tilltron för regleringen av redovisningsmarknaderna 

till de intressenter ett bolag har och menar att dessa kan kräva den information som finns 

behov av. 

 

Då flertalet forskare som exempelvis Power (2003) och Dedman och Kausar (2012) påpekar 

att företagens kreditvärdighet påverkas menar de tillfrågade respondenterna att företagen i 

större utsträckning kommer att kontakta en sakkunnig för en extern kontroll när externt 

kapital finns inblandat. Vem den externa kontrollanten blir är respondenterna dock oeniga om. 

I vissa fall skulle det kunna fungera med en auktoriserad redovisningskonsult och i andra fall 

godtas inget annat än en revision. För att säkert kunna se vilken kvalitetssäkring som räcker 

menar de tillfrågade att marknaden behöver bli bättre på att använda de verktyg som finns att 

tillgå. 

 

Keasey et a. (1988) skriver att det ofta finns få intressenter vid små privata aktiebolag, något 

som respondenterna är eniga och håller med om. Den externa revisionen anses därför av 

respondenterna inte skapa ett mervärde för företagen i samma omfattning som för de större 

bolagen. Respondenter från Skatteverket framhåller dock att det finns en risk att resultat kan 

komma att justeras i större utsträckning. För att säkerhetsställa kvaliteten så långt som möjligt 

förklarar Skatteverkets respondenter att de numera gör utökade kontroller för att verifiera att 

företagens bokföring håller en nödvändig nivå för att kunna fungera som ett 

deklatrationsunderlag. De tillfrågade revisorerna identifierar ett problem med revisionen som 

den fungerar idag. De säger att de nödvändiga steg som ska behandlas inte kan ta hänsyn till 

att ägare och styrelse kan vara samma person. De säger att revisionen därför kan bli en dyr 

process för det lilla företaget. De tillfrågade redovisningskonsulterna ger samma bild och 

Redovisningskonsult 1 säger att en enklare revision hade varit att föredra för att även de allra 

minsta bolagen ska fortsätta söka revisorns expertis, även i framtiden. 

 

De tillfrågade revisorerna säger att de ibland inte ser ett merskapande för företagen av att 

genomgå en revision och att de då kan avråda företagen på grund av de kostnader en revision 

kan medföra. Revisorerna framhåller även det faktum att de företag som inte ser ett 

merskapande väljer bort revision, något som bidrar till ett behagligare och enklare arbete. De 

tillfrågade redovisningskonsulterna motiverade istället sin kunskap och expertis för varför 

företagen som omfattas av den frivilliga revisionen inte behöver kontakta en revisor. Dialogen 

med de sakkunniga gör det svårt att analysera om företagen väljer bort att genomgå en 

revision på grund av avgifterna som Keasey (1988) tror eller om förändringar sker efter att ha 

haft en dialog med en sakkunnig. 

 

Collis (2004) skriver att många företag i grund och botten vill anlita en revisor för en revision 

och får medhåll från Revisor 2 som säger att många som omfattas av den frivilliga revisionen, 

men som ändå kontaktar en revisionsbyrå, vill ha ett kvitto på att de gjort rätt. Utifrån 

respondenternas svar verkar kostnaden och de värdeskapande som Francis (2004) skriver om 

få styra om företagen verkligen genomgår en revision eller inte. Tankebanorna får stöd av 

Deadman et al. (2013) som skriver att värdeskapandet är ett kriterium för att företagen ska ta 

kostnaden för revision. 
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Manson och Zaman (2001) framhöll i den information vi tidigare presenterat hur svårt det kan 

vara för företagen att förstå revisionsprocessen och varför den blir värdeskapande. Revisor 3 

säger att branschen till följd av regelverket har blivit bättre på att förklara varför en revision 

behövs eller inte behövs. Han får medhåll från övriga tillfrågade som menar att branschen 

blivit säljande på ett annat sätt än tidigare. 

 

Både tidigare forskning från Manson och Zaman (2001) och informationen från de tillfrågade 

respondenterna tyder på att en revisionsberättelse eller motsvarande kvalitetssäkring ökar 

tilltron till den finansiella informationen. Däremot går respondenternas svar isär kring hur 

pass användbar bokslutsrapporten är och hur den ska värderas jämfört med en 

revisionsberättelse.  Samtliga respondenter och tidigare forskning från Clatworthy och Peel 

(2013) är överrens om att den finansiella informationen måste anses vara av lägre kvalitet om 

ingen kvalitetskontroll skett. 

 

Collis (2010) och Combarros (2000) skriver att en harmonisering mellan medlemsländerna i 

EU hade kunnat bidra till en ökad och enklare jämförbarhet mellan företag i olika länder. De 

tillfrågade respondenterna delar uppfattningen om att en harmonisering kan få positiva följder 

men att de gränsvärden EU-föreslår i direktivet inte nödvändigtvis är de rätta för den svenska 

redovisningslagstiftningen. Flera av respondenterna framhåller att den svenska företags-

kulturen med många mindre företag skulle påverkas i extra stor utsträckning jämfört med 

andra medlemsländer. 
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6 Slutsatser 
 

Syftet med vår uppsats var att utreda hur högre gränsvärden för frivillig revision skulle kunna 

påverka redovisningen. Vi har belyst vilka för och nackdelar en höjning av gränsvärdena för 

den frivilliga revisionen kan medföra ur olika perspektiv. 

 

Den frivilliga revisionen har hittills inte resulterat några tydliga följder. Det enda vi kunnat 

uppmäta är att UC, Bolagsverket och Skatteverket ser en försämring i kvaliteten men 

Bolagsverket framhåller att det är för tidigt att svara på om den försämringen kommer som ett 

resultat av den frivilliga revisionen eller om andra parametrar, likt inflation kan ha påverkat. 

 

De gränsvärden som föreslås i EU-direktivet anses av några respondenter och forskare vara 

applicerbara men inte av alla. Ett flertal av respondenterna anser istället att de gränsvärden 

som föreslås är alldeles för höga. Trots att samtliga är överrens om att gränsvärdena kommer 

att höjas på sikt kan respondenterna inte svara på vad som skulle kunna anses vara en lämplig 

nivå. De menar att det är många organisatoriska faktorer som påverkar bedömningen och det 

att det gått för kort tid för att alla faktorer ska kunna analyseras. De tillfrågade revisorerna och 

redovisningskonsluterna kan inte heller se några tydliga skillnader i sitt arbete. 

 

De effekter ett införande av högre gränsvärden kan innebära för företagen är att de i slutändan 

inte sparar några pengar även om de väljer bort revisionen eftersom de kan komma att få 

högre kostnader på annat håll genom exempelvis kostnader för att de redovisar fel eller 

förseningsavgifter. 

 

De möjligheter som enligt empirin och referensramen kan anses komma ur högre gränsvärden 

är att företagens och marknadens behov i större utsträckning kan påverka vilka externa 

tjänster som köps. Företagens och marknadens behov kan genom detta påverka vilka 

redovisningstjänster som utnyttjas eller väljs bort. 
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7 Diskussion 
 

Det har varit en väldigt intressant studie som minst sagt utvecklats annorlunda än vi tänkt oss. 

Då revisorerna skulle kunna förlora inkomster på den frivilliga revisionen hade vi förväntat 

oss en större tveksamhet från deras sida. Men ingen av de tillfrågade verksamma revisorerna 

verkar speciellt oroade över framtiden. Visst påtalade någon av dem att en rejäl förändring av 

villkoren på marknaden är att vänta om gränsvärdena är så pass höga som EU föreslår men 

det var ändå ingen genomgående oro. Redovisningskonsulterna som vi innan studien förväntat 

oss skulle vara mer positiva till följd av deras ökade marknad var inte alls så positiva som vi 

trott. En av respondenterna framhöll att de auktoriserade redovisningskonsulterna är väldigt 

försiktiga och noggranna som yrkeskår, något som avspeglar sig i samtliga redovisnings-

konsulters svar. Förvisso var de säkra på att de skulle klara av arbetet men att det ändå skulle 

bli en väldigt stor omställning. Det kan vara så att vi valt ut respondenter med en allt för bred 

kundkrets för att oron inför förändringar skulle vara allt för påtaglig. Hade vi exempelvis 

enbart intervjuat revisorer som enbart arbetar med den rena revisionen hade studiens resultat 

mycket väl kunnat bli annorlunda. 

 

Ett argument vi reflekterat över är respondenternas tankar kring de oseriösa redovisnings-

konsulter som finns på marknaden. Vi har naturligtvis en stor förståelse för att det i vissa fall 

kan vara svårt för företagen att kontrollera en revisors kompetens om man bortser från en 

auktorisering, men frågan har snarare skapat en motfråga hos oss. Nämligen hur seriösa och 

noggranna är företagen med sin redovisning om de låter priset styra vem de vänder sig till? I 

andra fall brukar man ju säga att man får vad man betalar för, och så är ju säkerligen fallet 

med alla konsulttjänster inom även redovisning. Den tanken verkar däremot inte vara den 

första som dyker upp då ämnet ligger utanför det område där företagarna vanligtvis befinner 

sig. 

 

Många av argumenten som används i diskussionen kring den frivilliga revisionen är enligt oss 

bra åsikter som i många fall är till nytta för företagen. Exempelvis anser vi precis som de 

tillfrågade revisorerna att en revision i många fall innehåller delar och processer som känns 

överflödiga för de ägarledda bolagen. En enklare typ av revision hade kanske varit ett bra steg 

för att se till att de företag som gärna vill ha en kontroll stannar kvar hos revisorn men att 

denna inte är lika omfattande och tidskrävande och därför inte har samma revisionsarvode. Då 

hade de kunder som idag avråds från revision av revisorerna på grund av alla processer 

runtom eventuellt kunna stanna kvar men på en nivå som är anpassad efter företagens behov, 

för precis som framhållet i referensramen är revisionen en kvalitetssäkring som i grund och 

botten hela samhället tjänar på. 

 

England som var ett av de första länderna att införa den frivilliga revisionen i början på 90-

talet är som skrivits i studien ett av de länder som har anpassat sig till de maxvärden EU 

föreslår. Detta är en förändring som enligt de årtal som presenterats i vår problembakgrund 

tagit hela tio år att genomföra. Vi tycker därför att det skulle vara en alldeles för drastisk 

förändring att ta dem som nästa steg för vilka regler som ska gälla i Sverige. Men vi anser att 

det med rätt förberedelser skulle kunna vara möjligt att nå dit inom en tio års period. Ett enligt 

oss lämpligt steg hade varit att kanske fördubbla eller tredubbla dagens gränsvärden till att 

börja med. 

 

Vad gäller den självreglering som diskuterats genom studien anser vi att det eventuellt hade 

kunnat fungera på sikt men inte i dagsläget. Företagen skulle enligt oss behöva vänja sig vid 

ansvaret som kommer av en friare revisionsplikt. Dessutom anser vi att en revision inte kan 
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vara det enda alternativet. Om en självreglering ska kunna fungera anser vi därför att 

bokslutsrapportens roll måste utveckla och man måste se att användandet av den fungerar. 

Något vi inte anser går att göra idag. Det kan även vara så att fler instrument behöver 

utvecklas för att vara säkra på att redovisningsmarknaden skulle kunna fungera om 

gränsvärdena blir så höga som EU-direktivet föreslår. I dagsläget kan inte alla företag 

kvalificera sig för en bokslutsrapport, och alla företag kommer inte att vara intresserade av att 

anlita en redovisningskonsult hela året. Då kanske det i vissa fall till och med kan bli billigare 

med en revision. Vi anser därför att inte bara revisorerna behöver se över de tjänster de 

erbjuder utan att även redovisningskonsulterna och branschorganisationerna tittar på hur hela 

redovisningsmarknaden kan utvecklas för att kunna säkerställa kvaliteten i den finansiella 

information som produceras även i framtiden. 

 

Slutligen tror vi att hela marknaden, så väl företag som intressenter, kommer att hamna i en 

situation där de lär av sina misstag, ett företag som till exempel blir upptaxerat för att de 

redovisar fel kommer kanske att anlita en revisor i framtiden för att slippa liknande fel. 

Frågan kring den frivilliga revisionen och vilka gränsvärden som ska gälla kanske aldrig 

någonsin kan besvaras. Det finns ett antal olika argument beroende på vem som tillfrågas och 

det kommer enligt vår uppfattning ta många år innan man kan utvärdera om rätt beslut fattats. 

 

7.1 Förslag på framtida forskning 

 

Det finns många tankar och uppslag till framtida forskning som slagit oss under studiens 

gång. Vi har nedan valt att presentera de tre områden som vi anser mest intressanta. 

 

Vi tycker det hade varit intressant att titta på vilka effekter som kan uppmätas på längre sikt. 

Samtliga respondenter påtalar att det kan ha gått för kort tid sedan den frivilliga revisionens 

införande för att kunna mäta några effekter som man tydligt kan härleda till att företagen inte 

längre har en lagstadgad revisionsplikt. Respondenterna har under intervjuerna uttryck lite 

olika tidsperspektiv på hur lång tid de tror skulle behöva passera innan man kan vara säker på 

den empiri som samlas in. Flera av respondenterna tyckte att det hade varit intressant om 

samma studie genomförs igen om tio års tid. 

 

Något vi reflekterat över är även att effekterna kan vara så pass små att de knappt är mätbara 

med tanke på de gränsvärden som gäller idag. Om en höjning av gränsvärdena skulle ske i 

Sverige hade en vidare studie om några års tid varit av extra stort intresse för att se om de 

mätbara effekterna skulle kunna vara relaterade till företagsstorlek. Även andra faktorer som 

hur aktiva ägarna är i företagens förvaltning hade kunnat inkluderas för att tydligare se vilka 

effekter som motiverar företagen att genomgå en revison. 

 

Slutligen anser vi att det arbetet de auktoriserade redovisningskonsulterna utför hade kunnat 

vara intressant för framtida forskning, då framförallt vilken effekt bokslutsrapporten kommer 

att få på den finansiella marknaden. Under våra intervjuer framhöll redovisningskonsulterna 

att yrkeskåren ännu inte riktigt kommit igång med att utfärda rapporter och att vissa 

frågetecken kring ansvarsfrågan kvarstår. En framtida studie då bokslutsrapporten blivit ett 

mer etablerat begrepp hade varit en intressant fortsättning på de diskussioner vi haft under 

våra intervjuer kring vilket värde en bokslutsrapport egentligen har och vilket värde rapporten 

har jämfört med en revision. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide revisor 

 

- Hur har ditt arbete förändrats sedan frivillig revision infördes för de minsta 

aktiebolagen år 2010? 

- Har du förändrat ditt arbetssätt sedan frivillig revision infördes?  

- Tycker du att dagens gränsvärden ligger på en lämplig nivå? 

- Har du någon åsikt om EU:s påverkan på det Svenska regelverket kring redovisning? 

- Vad anser du om gränsvärdena för små- och mikroföretag i det nya EU-direktivet? 

- Vilka följder skulle en friare revisionsplikt kunna medföra? 

- Finns det några risker med att redovisningsregelverket blir friare medan 

övriga regleras och granskas mer? 

- Sverige blir i många avseende mer och mer kontrollerande och granskande 

men redovisningen verkar följa en motsatt trend i och med en friare 

revisionsplikt och friare värderingsregler, hur ställer du dig till det? 

- Finns det några andra lagförändringar än frivillig revision som du upplever 

känns viktigare eller mer relevanta för små och mikroföretag?  
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide redovisningskonsult 

 

- Hur har ditt arbete förändrats sedan frivillig revision infördes för de minsta 

aktiebolagen år 2010 och i så fall hur? 

- Hur har du förändrat ditt arbetssätt sedan frivillig revision infördes? 

- Tycker du att dagens gränsvärden ligger på en lämplig nivå? 

- Har du någon åsikt om EU:s påverkan på det Svenska regelverket kring redovisning? 

- Vad anser du om gränsvärdena för små- och mikroföretag i det nya EU-

direktivet?  

- Vilka möjligheter skulle en friare revisionsplikt kunna medföra? 

- Finns det några risker med att redovisningsregelverket blir friare medan 

övriga regleras och granskas mer? 

- Tror du att högre gränsvärden för revision skulle kunna bidra till en lägre 

redovisningskvalitet? 

- Revisorerna nämner kvalitetssäkring (som exempelvis REKO) av 

redovisningskonsulter för att behålla en god redovisningsnivå, hur ställer 

du dig till det? Finns det några andra lösningar? 
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Bilaga 3 
 

Intervjuguide UC 

 

- Vidtog UC några åtgärder för kreditbedömning innan frivillig revision infördes för de 

minsta bolagen under 2010? 

- Har UC förändrat något i kreditbedömningarna efter det att frivillig revision infördes? 

- Hur ställer du dig till dagens gränsvärden för frivillig revision? Anser du att de ligger 

på en lämplig nivå? 

- Vad anser du om gränsvärdena för små- och mikroföretag i det nya EU-direktivet?  

- Har du någon uppfattning om vad som kommer att ske med gränsvärdena framöver? 

- Vilka risker ser du om gränsvärdena blir högre än de är idag? 

- Hur skulle högre gränsvärden påverka kreditbetygen på företagen? 

- Internationellt sätt finns studier som visar på en skillnad i kreditbetyg över lång tid om 

ett företag frivilligt väljer att bli reviderade eller inte, är det något som börjar märkas 

av i Sverige? 
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Bilaga 4 
 

Intervjuguide Bolagsverket 

 

- Vidtog Bolagsverket några åtgärder för hur företagens finansiella rapporter skulle 

bedömas innan frivillig revision infördes för de minsta bolagen under 2010? 

- Hur ställer du dig till dagens gränsvärden för frivillig revision? Anser du att de ligger 

på en lämplig nivå? 

- Vad anser du om gränsvärdena för små- och mikroföretag i det nya EU-direktivet? 

- Har du någon uppfattning om vad som kommer att hända med gränsvärdena 

framöver? 

- Vilka risker ser du om gränsvärdena blir högre än de är idag? 

- Kan ni se några tydliga förändringar i redovisningskvalitén hos de minsta bolagen 

sedan införandet av den frivilliga revisionen 2010? 

- Syns det några skillnader mellan de bolag som valt bort revisorn mot de som väljer att 

starta upp utan revisor? 

- Vad skulle Bolagsverket vilja se för att säkerhetsställa de finansiella rapporterna om 

kvalitén i redovisningen minskar? 

- Skulle någon annan typ av lagstiftning kunna fungera istället för revisionsplikt för att 

säkerhetsställa kvalitén i de finansiella rapporterna? (ex att företag behöver anlita en 

redovisningskonsult som följer REKO). 

- Ser Bolagsverket någon skillnad i kvalitet mellan företag som anlitat en 

redovisningskonsult som följer REKO eller revisor? 

- Skulle det vara möjligt att införa ett krav så att alla redovisningskonsulter på sikt 

kommer att följa REKO? 
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Bilaga 5 
 

Intervjuguide Skatteverket 

 

- Hur förberedde sig Skatteverket inför införandet av den frivilliga revisionen 2010? 

- Vilka följder och effekter har ni hittills sett av den frivilliga revisionen? 

- Upplever Skatteverket att redovisningskvaliteten har blivit lägre? Och i så fall på 

vilket sätt? 

- Hur granskar Skatteverket de som inte har revision för att säkerhetsställa kvaliteten i 

den deklaration företaget lämnar? 

- Hur upplever du nivån på dagens gränsvärden? 

- Vad anser du om gränsvärdena för små- och mikroföretag i det nya EU-direktivet? 

- Vilka risker ser du med en friare revisionsplikt? 

- Tror du att högre gränsvärden för revision skulle kunna bidra till en lägre 

redovisningskvalitet och på vilket sätt? 

- Hur kan kvaliteten i ett företags redovisning garanteras utan revision? 

Skulle en kvalitetssäkring som Reko inom vissa gränsvärden kunna vara 

ett alternativ? 

- Hur kan Skatteverket motivera företag att välja en auktoriserad 

redovisningskonsult framför en icke auktoriserad? 

- Hur värderar Skatteverket en bokslutsrapport mot en revisionsberättelse? 

Ser Skatteverket någon skillnad i kvalitet mellan företag som anlitat en 

auktoriserad redovisningskonsult som följer REKO eller revisor? 

- Har du och skatteverket någon uppfattning om vad som kommer att ske 

med gränsvärdena framöver? 

- Skulle redovisningsmarknaden kunna vara självreglerande?  
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