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Abstract 

 
Title: Voluntary audit: increased thresholds and its impact on accounting 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Pernilla Fjällborg and Sanne Lannizter  

Supervisor: Jan Svanberg 

Date:2015-01 

Aim: In the year 2010 Sweden abolished mandatory audit for the smallest companies in the 

country. After four years Sweden still has the lowest thresholds for voluntary audit in Europe. In 

the year 2013 the European Union presented a new directive concerning these thresholds. Since 

this new directive there has been discussions about mandatory audit and the Swedish government 

has started an investigation, whether the directive from the European Union shall be implemented 

in Sweden or not. This study aims to examine the impact increased thresholds will have on 

accounting. The study also aims to show the advantages and disadvantages that voluntary audit 

may result in.  

Method: This study has an inductive approach with a qualitative research method. The primary 

data was collected through semi-structured interviews with authorized auditors, authorized 

accountants and employees at Bolagsverket and Skatteverket. This empirical data was then 

analyzed and compared with earlier studies to answer our research question.  

Result & Conclusions: This study shows that increased thresholds may impact the quality of 

accounting, making it less reliable and useful, and it will also increase tax evasions. Even though 

it is complicated to say that these impacts only occur because of increased thresholds. The 

respondents express no particular concern if the thresholds are to be raised, since this will have 

very little impact on their work situation, except that existing laws will need to be looked over.   

Suggestions for future research: We have determined that since only a short time has passed, 

it is difficult to see any clear results of voluntary audit. A proposal for future research in this area 

is therefor to repeat this study a couple of years after the thresholds have been increased to 

establish more reliable results. Then, by using a larger sample of respondents, being able to 

present more opinions and thus a wider empirical point of view.  

Contribution of the thesis: This study has contributed to knowledge that can be of use for those 

companies that are considering whether or not they should implement voluntary audit. The study 

has among other things identified benefits of auditing and the impact increased thresholds may 

have on accounting.  

Key words: audit, thresholds, accounting quality, mandatory auditing, EU, voluntary. 

 



 
 

Sammanfattning 

 
Titel: Frivillig revision: höjda gränsvärden och dess påverkan på redovisningen 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Pernilla Fjällborg och Sanne Lannizter 

Handledare: Jan Svanberg 

Datum: 2015- 01 

Syfte: År 2010 avskaffades revisionsplikten för de minsta företagen i Sverige. Trots att det har 

gått fyra år sedan dess, så är Sverige ett av de länder som har de lägsta gränsvärdena för frivillig 

revision i Europa. År 2013 presenterade EU ett nytt direktiv gällande dessa gränsvärden. Det 

pågår sedan dess diskussioner kring revisionsplikten och regeringen har startat upp en utredning 

huruvida EU:s redovisningsdirektiv skall införas i Sverige eller inte. Syftet med denna studie är 

att undersöka vilka effekter en höjning av gränsvärdena för frivillig revision kan få på 

redovisningen. Syftet med studien är även att visa vilka fördelar och nackdelar som frivillig 

revision kan medföra.  

Metod: Studien har en induktiv ansats med en kvalitativ metod. Primärdata har samlats in via 

semistrukturerade intervjuer med auktoriserade revisorer, auktoriserade redovisningskonsulter 

samt anställda på Bolagsverket och Skatteverket. Detta empiriska material har vi sedan 

analyserat och återkopplat till tidigare studier för att kunna besvara vår frågeställning. 

Resultat & slutsats: Även om det är svårt att säga vilka exakta effekter en friare revisionsplikt 

kan få på den svenska redovisningen, visar resultatet av vår studie att höjda gränsvärden kan leda 

till en försämrad redovisningskvalitet och ett ökat skattefusk. Respondenterna uttrycker ingen 

särskild oro över att deras arbete kommer påverkas till följd av en friare revisionsplikt, förutom 

att gällande lagar kommer att behöva förändras om gränsvärdena för frivillig revision höjs.  

Förslag till fortsatt forskning: Eftersom det i dagsläget har visat sig svårt att uppmäta tydliga 

effekter av frivillig revision skulle en liknande studie med fördel kunna genomföras några år 

efter att en höjning av gränsvärdena skett, för att få tydligare resultat. Då med ett större urval av 

respondenter för att få in fler synvinklar och därmed en bredare empiri.  

Uppsatsens bidrag: Studien har bland annat identifierat fördelar som revision innebär för 

företag och dess intressenter samt visat vilka effekter en friare revisionsplikt kan få på företagens 

redovisning. Studien kan därför vara till hjälp för företag som överväger att välja bort revision.  

Nyckelord: revision, gränsvärden, redovisningskvalitet, revisionsplikt, EU, frivillig. 
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1. Inledning 
 

I det första kapitlet kommer vi att introducera den bakgrund och problemdiskussion som leder fram 

till uppsatsens syfte och frågeställning. Vidare tar vi även upp vilka avgränsningar som kommer att 

ligga till grund för studien. 

 

1.1 Bakgrund 

”Först och främst måste det första steget för slopad revisionsplikt från 1 november 2010 utvärderas 

ordentligt.” Detta citat kommer från FAR:s generalsekreterare Dan Brännström och syftar på 

regeringens utredning kring en höjning av de gränsvärden som idag gäller för frivillig revision. Dan 

Brännström menar att innan en förändring kring revisionsplikten införs, måste det först studeras hur 

kvaliteten i årsredovisningarna har påverkats under dessa fyra år som gått sedan Sverige införde 

frivillig revision (Brännström, 2014). Vi tar det från början. 

 

Revision är när en auktoriserad eller godkänd revisor granskar, bedömer och uttalar sig om ett 

företags bokföring, bokslut, årsredovisning samt granskar företagsledningens förvaltning (FAR, 

2013, a). I revisionsuppdraget ingår även att hjälpa företaget att förbättra sin redovisning och sina 

rutiner, eftersom en fungerande redovisning minskar risken för såväl oavsiktliga som avsiktliga fel. 

Enligt Aktiebolagslagen (2005:551) § 9:1 skall en revisors granskning vara tillräckligt ingående och 

omfattande som god revisionssed kräver (FAR, 2013, a). God revisionssed innebär att en revisor ska 

arbeta utifrån de rekommendationer som FAR, Föreningen Auktoriserade Revisorer, har utarbetat 

samt att en revision skall utföras utifrån vad som anses vara god sed bland erfarna revisorer med stor 

integritet och professionellt omdöme (FAR, 2013, b). Revision bygger på förtroende och kompetens, 

oberoende samt tystnadsplikt är grundkrav för att omvärlden skall ha förtroende för revisorn. Efter 

varje räkenskapsår skall revisorn lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman. Revisorn ger där 

sina slutsatser från den utförda revisionen, (FAR, 2013, c). I denna ingår exempelvis revisorns 

rekommendationer om fastställandet av resultat- och balansräkningar.  

 

I 1895 års aktiebolagslag infördes regler om revision för första gången i svensk rätt (SOU 2008:32, 

s. 71). Aktiebolag var då skyldiga att utse en lämplig person att granska bolagets räkenskaper och 

styrelsens förvaltning, inga speciella krav ställdes dock på denna person. År 1912 beslöt Stockholms 

handelskammare att auktorisera yrkesrevisorer och vid årtiondets slut auktoriserade även andra 

handelskamrar revisorer. År 1930 började handelskamrarna godkänna granskningsmän, titeln innebar 

att dessa män fick utföra revisionsuppdrag som bisyssla och det ställdes inte lika höga krav på dem 

som på de auktoriserade revisorerna. År 1944 infördes den första svenska lagstiftningen som innebar 
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att de aktiebolag som hade ett aktiekapital på minst två miljoner kronor eller var noterade på en 

fondbörs, skulle utse en auktoriserad revisor. År 1975 ändrades denna lag till att omfatta alla 

aktiebolag med ett högre bundet eget kapital än en miljon kronor eller de bolag där ägare till minst 

en tiondel av aktierna begärt detta vid bolagsstämman. På grund av en kriminalpolitisk debatt gällande 

ekonomisk brottslighet, lämnade Brottsförebyggande rådet år 1978 en rekommendation att samtliga 

aktiebolag skulle åläggas att ha minst en kvalificerad revisor för att bekämpa denna brottslighet och 

andra bedrägerier som kan förekomma i samband med näringsverksamhet. Detta förslag ledde efter 

några år till en ändring i lagstiftningen som innebar att skyldigheten till revision kom att omfatta alla 

aktiebolag. Detta genomfördes i två steg mellan år 1983, då alla nybildade aktiebolag var skyldiga att 

utse en revisor, och år 1988 då även aktiebolag bildade före detta fick göra detsamma.  

 

År 2006 tillsatte regeringen en utredning vars uppdrag var att se över reglerna för revision för små 

företag samt att föreslå ändringar i reglerna gällande revisionsplikt för dessa. Detta ledde till att den 

lagstadgade revisionsplikten för mindre aktiebolag i Sverige avskaffades den 1 november år 2010, 

något som redan hade skett inom flera andra EU-länder (Srfkonsult, 2014, a). Syftet var då att minska 

den administrativa bördan för dessa bolag. Vid lagändringen år 2010 omfattades ungefär 250 000 

aktiebolag och handelsbolag (Skatteverket, 2011). De företag i Sverige som omfattas av denna 

lagändring kan välja om de vill använda sig av revisions- eller redovisningstjänster eller inga alls. 

  

I Sverige har ett företag möjlighet att utnyttja frivillig revision om det uppfyller minst två av dessa 

tre kriterier (SOU 2008:32, s. 16): 

 Nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor. 

 Balansomslutning på högst 1,5 miljoner kronor. 

 Högst 3 anställda (i medeltal). 

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd har utfärdat ett direktiv, 2013/34/EU, som visar 

vilka regler EU vill ska gälla vid upprättandet av ett årsbokslut (Europaparlamentets & Europeiska 

unionens råd, 2013). Direktivet ställer som krav att ett företags årsredovisning skall vara granskad av 

en auktoriserad revisor. Detta gäller för medelstora företag, stora företag samt de företag som kan 

anses vara av allmänt intresse. Mindre företag kan enligt EU:s direktiv få utnyttja frivillig revision 

om de uppfyller minst två av följande kriterier:  

 Nettoomsättning på högst 8 miljoner EUR. 

 Balansomslutning på högst 4 miljoner EUR. 

 Högst 50 anställda (i medeltal). 
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EU vill med detta direktiv att medlemsstaterna ska utreda hur detta kan harmoniseras med den 

lagstiftning som gäller för respektive medlemsstat (ibid.) 

 

Detta område är intressant att studera, dels för att frivillig revision är relativt nytt i Sverige, men också 

på grund av att Sverige har valt så pass mycket lägre gränsvärden för frivillig revision än de EU gett 

som direktiv. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Tidigare gjorda studier inom området frivillig revision tyder på att företag och revisorer upplever 

revision på skilda sätt och att behovet av en revision ser olika ut beroende på vilket land som studerats 

och vilka respondenterna har varit (Chung & Narasimhan, 2001; Tabone & Baldacchino, 2003; 

Kamarudin, Abidin, Smith, 2012). Tabone och Baldacchino (2003) har i sin studie, mellan revisorer 

och chefer i Malta, uppmärksammat att det förekommer åsiktsskillnader mellan dessa två grupper. 

Revisorerna i studien var till exempel skeptiska till att slopa revisionsplikten för mindre företag och 

istället införa ett annat alternativ. De som äger och driver företagen var däremot mer öppna och hade 

ett annat synsätt på förändringar inom revisionsplikten. I en annan studie genomförd av Tauringana 

och Clarke (2000) studerades mindre företag och anledningen till varför de valde att fortsätta anlita 

revisor trots en slopad revisionsplikt för små företag i Storbritannien. Deras grundläggande hypotes 

till varför de inte övergav revisionsplikten var för att hjälpa till att kontrollera den intressekonflikt 

som existerar mellan chefer, aktieägare och externa långivare. Tauringana och Clarke (2000) påstår 

även att andelen företag som frivilligt utnyttjar revision kommer att öka när företagens storlek och 

skuldsättningsgrad ökar samt minska i företag där chefsaktieägande och likviditetskvoter ökar.  

 

Dedman och Kausar (2012) visar i sina studier att intressenter har vant sig vid att kunna lita på att 

den redovisning som företaget presenterar håller hög kvalitet eftersom den är granskad av en revisor. 

Tidigare studier av Collis (2010) visar också vilken positiv inverkan revision kan ha gällande 

kvaliteten i företagens finansiella information. Dedman och Kausar (2012) menar att i och med att 

fler företag undantas från lagstadgad revision blir frågan om tillförlitligheten i företagens 

redovisningar allt viktigare.  

 

Bolagsverkets rapport från år 2013 visade att cirka 65 % av företagen i Sverige, som vid 

regelförändringen år 2010 hade revisor, fortfarande anlitar revisorer (Brännström, 2013). Från år 2010 

och fram till år 2013 har det tillkommit 113 000 nya företag som berörts av den slopade 

revisionsplikten och utav dem är det cirka 32 % som anlitar revisor. Enligt Bolagsverket är det alltså 
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många företag som väljer bort revision, vilket får en att fundera över om detta är något som har 

påverkat revisorernas arbetsbörda och om de har märkt någon förändring på deras arbetsplats? 

 

Även i de nordiska grannländerna kan man se att behovet av en revisor har minskat (Danielsson, 

2012, a). Danmark införde frivillig revision år 2006 och av de företag som får utnyttja detta är det 

cirka 25 % som väljer att inte ha revisor, i Norge är denna siffra 50 %. I Norge har den frivilliga 

revisionsplikten lett till att många små- och medelstora revisionsbyråer tappat stora delar av sin 

bruttoomsättning. Stephen Bråthen, som är kommunikationschef på Den Norske Revisorsforening, 

menar att övergången till frivillig revision kan vara smärtsam sett ur ett kort perspektiv, men på lång 

sikt är det positivt för branschen (ibid.) 

 

I Storbritannien ser läget för revisorer ljusare ut. Enligt Collis (2010) så väljer många företag i 

Storbritannien att använda sig av revision, trots att de uppfyller kriterierna för att slippa detta. 

Företagen i studien ansåg att en revision gav dem tydliga fördelar och såg revision som en förmån att 

förbättra kvaliteten på företagets finansiella information.  

Collis (2010) menar att det finns det klara skillnader i de gränsvärden som gäller för frivillig revision. 

I Storbritannien infördes frivillig revision år 1994, landets gränsvärden låg då under EU:s men har 

genom åren höjts och år 2008 nådde de EU:s maximala gräns. Danmark har likt Sverige valt att sätta 

sina gränsvärden lägre än EU:s direktiv, men även de har genom åren höjt dessa värden (Collis, 2010). 

Idag har Danmark en högre gräns än Sverige, dock inte i klass med EU:s direktiv, men det pågår 

utredningar om att dessa värden ska höjas ytterligare en gång (SOU 2008:32, s. 158). Finland gick 

med i EU år 1995 (Niemi, Kinnunen, Ojala, Troberg, 2012), de har likt övriga nordiska länder valt 

att sätta sina gränsvärden under EU:s direktiv.  

Enligt Dewing och Russel (2002) är det mycket som talar för att länder bör ha gränsvärden som 

stämmer överens med EU:s direktiv. De menar att om alla länder följer samma direktiv gällande 

revision och finansiella omdömen, så underlättar detta när EU ska fastställa regler för att harmonisera 

EU-området. Detta väcker en fundering om även Sverige kommer att ändra sina gränsvärden för 

frivillig revision i framtiden. Det pågår diskussioner kring revisionsplikten och regeringen har startat 

upp en utredning huruvida EU:s redovisningsdirektiv skall införas i Sverige eller inte (Regeringen, 

2014). Regeringens utredare föreslog från början att gränsvärdena skulle vara betydligt högre än de 

som trädde i kraft år 2010 och eftersom Sverige internationellt sett har en väldigt låg gräns för 

revisionsplikt, är det mycket som talar för att den kan komma att höjas i framtiden (Frivision, 2014). 

En höjning av gränsvärdena i Sverige skulle innebära en friare revisionsplikt där fler företag får 

möjlighet att avstå från revision och därmed också slippa anlita en revisor.  
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Innan frivillig revision infördes i Sverige diskuterades det hur detta skulle kunna komma att utvecklas 

och vad och vem som eventuellt skulle komma att påverkas, både negativt och positivt. Vilka effekter 

skulle en frivillig revision innebära på redovisningen; skulle det till exempel öppna upp för ekobrott 

och avsiktliga fel i redovisningen? Ett ytterligare orosmoment var då att skatteintäkterna skulle 

minska på grund av ett ökat fusk (Sandén Ljungberg, 2014). Trots att många företag idag inte granskas 

av någon revisor så har Skatteverket inte märkt av ett ökat fusk (ibid.) Dock kan man ifrågasätta detta 

uttalande eftersom Skatteverket inte har någon möjlighet att granska alla de företag som inte använder 

sig av en revisor, kanske en hel del fusk går dem obemärkt förbi. Enligt Hassink, Meuwissen och 

Bollen (2010) så anser revisorer att de kan ha en viktig roll i att avhjälpa bedrägeri. Även om de 

tillfrågade revisorerna i studien medgav att chansen för dem att upptäcka bedrägeri och avsiktliga fel 

i den finansiella informationen är relativt liten, så känner de ändå att de har ett visst ansvar som 

revisorer att försöka upptäcka dessa fel, men att tillräcklig kunskap inom området saknas. 

  

Bolagsverket har i en rapport som gavs ut år 2013 uppmärksammat att kvaliteten på 

årsredovisningarna har gått ned och att det även förekommer falska årsredovisningar (Brännström, 

2013). Redan år 2012 varnade Bolagsverket för att kvaliteten i företagens årsredovisningar skulle 

försämras om varken en revisor eller redovisningskonsult anlitades (Danielsson, 2012, b). Farrugia 

och Baldacchino (2005) visar i sin studie att en försämrad kvalitet på årsredovisningar inte är någon 

engångsföreteelse. Syftet med studien var att undersöka vilka de huvudsakliga omdömena är som 

revisorer ger i revisionsberättelser. Resultatet visade att väldigt många företag enligt revisorns 

omdöme inte hade tillräckligt bra koll på företagets redovisning. Därför anser författarna att det kan 

finnas en problematik med att välja bort revision (ibid.) Många revisionsbyråer är oroliga för att 

kvaliteten och tillförlitligheten i den finansiella information som företagen presenterar ska bli lidande 

om den frivilliga revisionen omfattar alltför många företag (Dedman & Kausar, 2012). Detta stödjs 

av Clatworthy och Peel (2013) som i sin studie av Storbritannien visar att kvaliteten i 

årsredovisningarna varierar mellan företag som anlitar en revisor och de som inte gör det. Resultatet 

av deras studie indikerade att hos de företag som anlitade en revisor var sannolikheten hälften så stor 

att deras bokföring skulle innehålla några fel, jämfört med företag som inte anlitade en revisor. Detta 

får oss att fundera över om revisorerna i Sverige har sett någon förändring i deras arbete under dessa 

fyra år som har gått sedan Sverige införde frivillig revision. Upplever de att kvaliteten i 

årsredovisningarna har försämrats?  

 

Tidigare gjorda studier inom området frivillig revision är utförda i andra länder och har fokuserat på 

att studera företag som valt bort revision samt företag som frivilligt väljer att genomgå revision. 

Sverige är ett land där frivillig revision kan anses vara relativt nytt, det är bara fyra år sedan 
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revisionsplikten för de allra minsta företagen slopades och således finns det endast ett fåtal studier 

gällande detta i Sverige. Därför anser vi att denna studie kan hjälpa till att fylla detta gap och bidra 

till framtida forskning och debatt genom att fokusera på Sverige och auktoriserade revisorer samt 

auktoriserade redovisningskonsulter och belysa deras åsikter och erfarenheter gällande effekter som 

en friare revisionsplikt kan medföra.  

 

1.3 Frågeställning 

Problemdiskussionen leder fram till den huvudsakliga frågeställningen i denna uppsats, vilken är:  

  

- Vilka effekter, i form av följder och risker, skulle en friare revisionsplikt med högre 

gränsvärden få på svensk redovisning? 

Denna fråga syftar till att ge en bättre bild av problem som en friare revisionsplikt kan medföra, samt 

en förståelse i hur en höjning av gränsvärden gällande frivillig revision skulle påverka den svenska 

redovisningsmarknaden. 

 

1.4 Syfte 

Det finns relativt lite forskning kring området frivillig revision i Sverige och mycket talar för att en 

höjning av gränsvärdena kan komma att ske inom ett par år. Syftet med denna studie är därför att 

undersöka vilka effekter, i form av följder och risker, en höjning av gränsvärdena för frivillig revision 

kan få på redovisningen. Detta syfte utgår från revisorers och redovisningskonsulters perspektiv 

gällande hur detta påverkar deras kunder, det vill säga företagen, samt indirekt intressenter till 

företagen såsom banker och externa delägare och hur deras relation kan påverkas. Ett bisyfte med 

studien är även att kartlägga vilka fördelar och nackdelar som frivillig revision kan medföra för dessa. 

 

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa studien genom att utgå från de gränsvärden som avgör om ett företag får 

utnyttja frivillig revision eller inte. Detta innebär att följande aktiebolag inte kommer att omfattas av 

vår studie, då dessa är skyldiga att anlita en revisor (Bolagsverket, 2014): 

- Publika aktiebolag. 

- Aktiebolag som enligt särskild lagstiftning är skyldiga att ha revisor. 

- Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning. 

 

I det nya EU- direktivet som presenterades år 2013 finns det utrymme för länder att själva välja hur 

de vill införa och harmonisera detta i sitt land (Europaparlamentet & Europeiska unionens råd, 2013). 



14 
 

I vår studie har vi valt utgå från de gränsvärden som det nya EU-direktivet har presenterat och våra 

diskussioner inspireras av dessa som en möjlig högsta nivå i Sverige.  

 

Studien utgår från externa redovisnings- och revisionstjänster och vi har därför valt att använda oss 

av auktoriserade revisorer och auktoriserade redovisningskonsulter som respondenter, för att 

säkerställa kvaliteten i de svar som framkommer. Deras kunskap går att likställa med en större mängd 

data insamlad från flera olika aktiebolag då våra utvalda respondenter arbetar aktivt och dagligen med 

företag och deras redovisning. De har en ingående insyn i många olika företag samt är väl insatta i 

den problematik som förekommer inom redovisning och revision, jämfört med en företagare som 

endast har insyn i sitt egna företag, om ens det. Med anledning av detta anser vi att våra utvalda 

respondenter har de bästa förutsättningarna för att kunna besvara våra frågeområden. När vi i 

fortsättningen skriver redovisningskonsulter så syftar vi till auktoriserade redovisningskonsulter om 

inte annat anges. Vidare har vi valt att inkludera Bolagsverket och Skatteverket som respondenter i 

vår studie för att få en bredare syn på de risker som en friare revisionsplikt kan medföra. Samtliga 

respondenter kommer från svenska redovisnings- och revisionsbyråer samt myndigheter. 

 

1.6 Studiens fortsatta disposition 

Kapitel 2, Referensram- I det andra kapitlet presenteras tidigare studier baserat på studiens syfte och 

problemformulering. Kapitlet avslutas med en presentation av vilka teman som kommer behandlas i 

vår empiri. 

 

Kapitel 3, Metod- I det tredje kapitlet presenteras den undersöknings- och forskningsmetod som 

studien har använt. Här förklaras och motiveras hur studien har genomförts samt vilka teorier som 

valts. Vidare presenteras kritik mot studiens metod och tillvägagångssätt för att skapa en så bra 

helhetsbild som möjligt. 

 

Kapitel 4, Empiri- I det fjärde kapitlet presenteras den data och information som samlats in under 

studien på ett överskådligt sätt genom olika teman. 

  

Kapitel 5, Analys- I det femte kapitlet analyseras empirin med hjälp av tidigare studier inom området 

revision. 

 

Kapitel 6, Slutdiskussion- I det sjätte kapitlet presenteras studiens slutdiskussion där syfte och 

frågeställning besvaras. Slutligen reflekterar vi kritiskt kring uppsatsen och presenterar förslag till 

framtida forskning.  
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2. Referensram 

I det andra kapitlet presenteras studiens referensram och de tidigare studier som ligger till grund för 

denna uppsats. Vi beskriver mer genomgående de delar av forskningsområdet vi har valt att fördjupa 

oss i med basering på tidigare studiers resultat.  

 

2.1 Allmän referensram 

När man skall diskutera revisionsplikten är det av betydelse att inte glömma bort de personer som 

arbetar med redovisningen i företagen. Därför kommer detta kapitel att inledas av en allmän 

referensram med en redogörelse över revisorns roll i företaget och hur denna roll ser ut i förhållande 

till redovisningskonsultens. Därefter går vi igenom hur revisionsplikten ser ut i Sverige, Norden och 

EU, för att avsluta kapitlet med en teoretisk referensram och en presentation av tidigare studier inom 

området revision. 

 

2.1.1 Revisor eller redovisningskonsult? 

Det är vanligt förekommande att man blandar ihop revisorn och redovisningskonsulten och tror att 

de utför samma arbete (Carrington, 2010). I själva verket är det två skilda yrkesroller med olika 

ändamål och arbetsuppgifter. I bilden nedanför illustreras hur arbetet och tjänsterna fördelas mellan 

dem. 

 

 

Figur 1: Redovisnings- och Revisionsbranschen 

Tagen från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. 

 

En redovisningskonsult får utföra tjänster inom redovisning, beskattning samt affärsutveckling och 

rådgivning. I och med att yrkesrollen omfattar en bra kundkontakt medför detta att 

redovisningskonsulten är väl insatt i företagets verksamhet och kan vara en viktig rådgivare när det 

http://www.srfkonsult.se/wp-content/uploads/2013/05/Redovisnings-och-revisionsbranschen.pdf
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handlar om ekonomiska beslut i företaget. Det är redovisningskonsulten som ser till att redovisningen 

och den ekonomiska rapporteringen håller en hög kvalitet genom hela året, istället för att detta sker 

först när det är dags för revision. Tidigare gjorda studier av Collis (2010) visar att 

redovisningskonsulter har ett stort värde i form av att det är de som ger råd och erbjuder andra icke-

revisionstjänster till små företag som väljer bort revision. Sian och Roberts (2009) har i sin forskning 

indikerat att ägare i mindre företag har full tillit till redovisningskonsulter att förbereda deras 

finansiella information, men när den sedan presenteras för dem blir de förvirrade av hur komplexa 

dessa uppgifter är. Enligt Collis och Jarvis (2000) så inkluderar redovisningskonsulter ofta muntliga 

förklaringar och analyser i samband med deras arbete av den finansiella informationen till företaget, 

vilket kan underlätta förståelsen av denna. 

 

Revisorns roll är att utföra en oberoende kontroll av ett redan utfört arbete, vilket begränsar revisorns 

möjlighet till att erbjuda rådgivning till företaget (Srfkonsult, 2014, a). Revision och revisor är inte 

synonymt med redovisning och redovisare (Carrington, 2010). Den som upprättar ett företags 

redovisning får inte revidera denna, eftersom detta skulle påverka revisorns oberoende och den 

tillförlitlighet som denne förväntas bidra med.  

 

I Finland ser systemet gällande certifierade revisorer annorlunda ut jämfört med övriga EU länder 

(Niemi et al., 2012).  Fram till år 2012 var det till exempel tillåtet för de allra minsta företagen att låta 

en icke certifierad revisor utföra företagets revision (ibid.) Idag ser dock lagstiftningen inte likadan 

ut, utan nu finns det en tydlig separation mellan revisorer och redovisningskonsulter i det finska 

redovisningsyrket och externa redovisningskonsulter får därför inte utföra revision i ett företag.  

 

Redovisningskonsulten är många gånger en betydelsefull rådgivare för de mindre företagen och 

målsättningen i Sverige är att skapa förutsättningar för yrkesrollen att leva upp till de stora krav och 

förväntningar som samhället och näringslivet ställer på den. Därför har man valt att kvalitetssäkra 

denna yrkesroll (Srfkonsult, 2014, a). Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) införde år 

2006 en auktorisation med höga antagningskrav och kvalitetskontroll för redovisningskonsulter. 

Tillsammans med FAR arbetar man med att försäkra sig om att samma villkor gäller inom hela 

branschen. Auktorisationen är enkelt förklarat en kvalitetsstämpel som visar att en 

redovisningskonsult genomgått vissa utbildningar. Certifikatet för Auktorisation erhålls för en period 

av tre år i taget genom att man antas som medlem i FAR eller SRF (Srfkonsult, 2014, b).  
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2.1.2 Bokslutsrapport 

De företag som omfattas av frivillig revision och som väljer bort detta kan istället välja att 

kvalitetssäkra sin redovisning med hjälp av en bokslutsrapport (Srfkonsult, 2014, a). 

Bokslutsrapporten är ett relativt nytt instrument och skall fungera som ett kvalitetsbevis samt ett bevis 

på att redovisningen är korrekt och upprättad enligt gällande regler. Rapporten får endast utfärdas av 

en auktoriserad redovisningskonsult och är en bekräftelse på att kraven i Svensk standard för 

redovisningstjänster (Reko) är uppfyllda samt att redovisningen har kvalitetssäkrats när arbetet har 

utförts. Det finns studier gjorda som visar att företag som erhåller bokslutsrapporter har de högsta 

kreditbetygen i upplysningsföretagens beräkningar (Srfkonsult, 2014, c). 

 

En bokslutsrapport kan varken ersätta eller jämställas med en revisionsberättelse. Rapporten ska 

istället bekräfta att företagets redovisning håller en hög kvalitet och är baserad på sådana rutiner som 

innebär att redovisningen har skötts korrekt från början. Eftersom en bokslutsrapport inte medför 

något extra arbete, som krävs vid en revidering av en extern part, kan den innebära 

kostnadsbesparingar för ett företag (Srfkonsult, 2014, c). 

 

2.2 Internationell harmonisering 

En av den Europeiska unionens visioner är de så kallade fyra friheterna (Kommerskollegium, 2014). 

Dessa består utav fri rörlighet för varor, tjänster, personer samt kapital och är basen för den inre 

marknaden. Detta innebär att dessa objekt ska kunna röra sig utan att hindras av tullar, avgifter, 

diskriminering eller nationella krav och detta leder bland annat till ökad handel och 

gränsöverskridande investeringar. Även om dessa friheter underlättar för den inre marknaden inom 

EU:s medlemsländer finns det en annan viktig aspekt som försvårar EU:s vision om frihet; den 

finansiella rapporteringen. Eftersom det för närvarande inte finns något internationellt regelverk för 

finansiell information, är det svårt att jämföra denna information mellan olika länder (Collis, 2010). 

Collis (2010) menar att det endast finns små skillnader mellan anledningarna till att företag i olika 

länder frivilligt väljer att genomgå revision och EU borde därför satsa på en internationell 

harmonisering av regelverken för finansiell rapportering. Detta stödjs av Combarros (2000) som 

menar att om gränsöverskridande investeringar ska kunna fungera måste det tillkomma en 

internationell harmonisering av den finansiella rapporteringen, revisionen och revisorernas arbete. 

När olika länder inom EU tillämpar egna regelverk som skiljer sig åt mellan medlemsländerna skapar 

detta svårigheter vid investeringar gällande jämförbarheten av finansiella rapporter. Globaliseringen 

av företag och investerare har öppnat upp en större marknad, men avsaknaden av en internationell 

harmonisering gör att den finansiella information som behövs blir svårtydd och mindre jämförbar och 

i vissa fall förlorar den sitt värde (Combarros, 2000).  
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Den 6 mars år 2013 kom det en rapport från EU-kommissionen gällande harmonisering. Rapporten 

tar bland annat upp att det inte finns något alternativ till harmoniseringen för den finansiella 

rapporteringen inom EU och att redovisning enligt bokföringsmässiga grunder bedöms vara det enda 

alternativet (Riksrevisionen, 2013). I dagsläget är det enda erkända ramverket för finansiell 

rapportering the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). Kommissionen anser att 

detta regelverk är otillräckligt från flera utgångspunkter och arbetar med att utveckla IPSAS till 

EPSAS (European Public Sector Accounting System). Två hinder står i vägen för utvecklingen och 

införandet av EPSAS i EU (Aggestam-Pontoppidan, 2014). Det första hindret är kostnaden och det 

andra är att hitta en passande styrningsmodell för EPSAS. Enligt FAR:s generalsekreterare Dan 

Brännström är detta arbete mycket viktigt och han menar att utan en transparent och rättvisande 

offentlig redovisning är det svårt att verkligen lösa Europas problem och förhindra att nya skuldkriser 

inträffar.  

 

2.2.1 EU:s direktiv 

EU:s fjärde bolagsdirektiv, 78/660/EEG, reglerade revision inom EU och utgångspunkten i detta 

direktiv var att revision skall vara obligatoriskt för alla aktiebolag (Europaparlamentets & Europeiska 

unionens råd, 2013). Företagets bokslut skall enligt direktivet granskas av en revisor som är behörig 

enligt landets egen lagstiftning (artikel 51.1). Direktivet möjliggjorde ett undantag från revision 

gällande små aktiebolag. Den 26 juni år 2013 upphävdes dock 78/660/EEG direktivet av 2013/34/EU, 

som handlar om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag (ibid.) Detta 

nya direktiv skall beakta kommissionens program för bättre lagstiftning och även säkerställa att de 

administrativa bördorna står i proportion till deras nytta (direktivet tar upp många förändringar men 

i denna studie kommer endast de som behandlar revision att nämnas). Direktivet tar även upp Europa 

2020-strategin som syftar till att minska den administrativa bördan, främst för små och medelstora 

företag, samt främja internationaliseringen av dessa företag. 2013/34/EU direktivet lägger stort fokus 

på mikro och små företag då EU anser att dessa inte kan ha lika hårt reglerade finansiella rapporter 

och årsredovisningar eftersom detta strider mot proportionen mellan börda och nytta. Det nya 

direktivet reglerar därmed revisionsplikten i medlemsländerna och där kan man även hitta EU:s 

indelning av företag gällande deras storlek; mikro, små, medel eller stora. Företagen får inte 

överskrida gränsvärdena i åtminstone två av de tre kriterierna. Revisionsplikten avser de företag som 

överstiger gränserna för små företag och det är endast mikro och små företag som är undantagna 

revisionsplikten enligt EU:s gränsvärden på åtta miljoner EUR i nettoomsättning, fyra miljoner EUR 

i balansomslutning och 50 anställda. Siffrorna nedan är i EUR och hämtade från Europaparlamentets 

och Europeiska unionens råd (2013). 
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Storlek 

Nettoomsättning 

max tillåtna 

Balansomslutning max 

tillåtna 

Anställda max 

tillåtna 

Mikro 700 000 350 000 10 

Små 8 000 000 4 000 000 50 

Medel 20 000 000 40 000 000 250 

Stora >20 000 000 >40 000 000 Fler än 250 

    

   

Figur 2: Egen bild av EU:s kategorisering av företags storlek 

 

2.2.2 De nordiska länderna 

Norge var sist av de nordiska länderna att införa frivillig revision (Mynewsdesk, 2011). Landet 

tvekade länge inför att göra förändringar inom revisionsplikten, men den 1 maj år 2011 trädde de nya 

reglerna i kraft. Norge valde att sätta högre gränsvärden jämfört med Sverige och enligt den norska 

regeringen är det knappt 70 % av deras 200 000 aktiebolag som har möjlighet att slopa 

revisionsplikten. Företag i Norge har rätt att utnyttja frivillig revision om de uppfyller dessa tre 

kriterier (ibid.): 

 Nettoomsättning på högst 5 miljoner NOK. 

 Balansomslutning på högst 20 miljoner NOK. 

 Högst 10 anställda (i medeltal). 

Eftersom Norge införde frivillig revision för bara tre år sedan har landet ännu inte upplevt några större 

effekter av denna lagändring. Något som dock har visat sig är att en stor andel av de företag som 

omfattas av frivillig revision också valt att utnyttja detta, vilket har inneburit att många av de mindre 

revisionsbyråerna har tappat stora delar av sin bruttoomsättning (Danielsson, 2012, a). 

Danmark slopade revisionsplikten år 2006 och var således först av de nordiska länderna att införa 

frivillig revision (Collis, 2010). Deras gränsvärden har från år 2006 till år 2011 fördubblats och ser 

idag ut som följer:  

 Nettoomsättning på högst 8 miljoner DKK. 

 Balansomslutning på högst 4 miljoner DKK. 

 Högst 12 anställda (i medeltal). 
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Danmark har således de högsta gränsvärdena för frivillig revision inom norden (Wikstrand, 2011). 

En bidragande orsak till varför danska företag väljer att genomgå revision, trots att de enligt lag inte 

behöver detta, är att de vill främja förhållandet som de har med sina banker (Collis, 2010). Enligt 

Collis (2010) gäller dock detta inte för förhållanden som företag har till leverantörer och andra 

kreditgivare.  

 

Processen gällande frivillig revision har dock inte varit helt enkel i Danmark (Jeppesen & Loft, 2011). 

År 1984 presenterades EU:s åttonde direktiv gällande harmonisering kring vilka kvalifikationer som 

skulle gälla för revisorer i Europa. Detta ledde till en konflikt mellan två olika grupper av revisorer i 

Danmark som handlade om vilken utbildning revisorer skulle ha. Denna konflikt startade redan flera 

år innan år 1984, men presentationen av det åttonde direktivet triggade igång den ytterligare 

(Jeppesen, 2010). På ena sidan stod de statligt auktoriserade revisorerna som hade lång 

universitetsutbildning och flera års praktik, på den andra de registrerade revisorerna som trots att de 

saknade universitetsutbildning hade rätt att utföra revision. Denna konflikt pågick i flera år innan de 

statligt auktoriserade revisorerna utsågs som vinnare då de lyckades få igenom sina höga 

utbildningskrav av revisorer i Danmark. Strax efter att konflikten löstes presenterade EU ett nytt 

uppdaterat åttonde direktiv (ibid.)  

 

Finland avskaffade revisionsplikten den 1 juli år 2007 och detta innefattar cirka 40 % av företagen i 

landet (SOU 2008:32, s. 161). I Finland får ett företag utnyttja frivillig revision om det uppfyller 

dessa tre kriterier (Ojala, Niskanen, Collis, Pajunen, 2014):  

 Nettoomsättning på högst 2 miljoner kronor. 

 Balansomslutning på högst 1 miljon kronor. 

 Högst 3 anställda (i medeltal). 

I Finland har revision ett högt värde och många företag som omfattas av frivillig revision väljer ändå 

att anlita en revisor eftersom de upplever att en revisor inte bara kan erbjuda revision, utan även ge 

finansiell rådgivning (Ojala et al., 2014).  

 

I tabellen nedanför visas en jämförelse av gränsvärden i olika europeiska länder, de visas i samma 

valuta, SEK, för en lättare jämförelse. Jämfört med andra EU-länder har de nordiska länderna lagt sig 

väldigt lågt. Det är också intressant att jämföra Sveriges gränsvärden med övriga länder inom EU. 

Även om en mindre höjning av gränsvärden i Sverige sker, så har vi ändå en bra bit upp till de 

gränsvärden som gäller för frivillig revision i exempelvis Portugal.  

Land Omsättning Balansomslutning Antal anställda 
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Figur 3: Jämförelse av gränsvärden för revisionsplikt 

Tagen från Ryberg (2011). 

 

2.3 Teoretisk referensram 
 

Trots att mindre aktiebolag har en viktig roll i dagens ekonomi så är det relativt lite forskning som 

har gjorts kring området frivillig revision (Ball & Shivakumar, 2005). Collis (2012) menar att 

eftersom regelverket kring finansiell information är i ständig förändring och utveckling försvåras 

jämförelser mellan tidigare forskning och litteratur. Detta leder till att det kan vara komplicerat att 

svara på vilka fördelar som medförs av att revisionsplikten avskaffas för många. 

 

Diskussionen kring frivillig revision handlar för det mesta om att bespara de små företagen den 

kostnad och det administrativa arbete som en revision innebär (Europaparlamentet & Europeiska 

unionens råd, 2013; Chung & Narasimhan, 2001). Enligt Francis (2004) borde företag se revision 

som en låg kostnad i jämförelse med de fördelar som den medför. Collis och Jarvis (2000) visar på 

resultat som tyder på att chefer i mindre företag upplever att fördelarna med revision överväger 

kostnaden.  

 

Diskussionen kring vilka gränsvärden som bör gälla för frivillig revision varierar enligt Collis, Jarvis 

och Skerratt (2004) beroende på vem inom redovisningsbranschen som tillfrågas. Storbritannien är 

ett land som frekvent förekommer i tidigare studier gällande frivillig revision. Landet har haft frivillig 

revision sedan år 1994 och har genom åren höjt de gränsvärden som satts som kriterier för att ett 



22 
 

företag ska kunna utnyttja detta, fram tills de år 2008 nådde de gränsvärden som EU satt som direktiv 

(Collis, 2010). Storbritannien har valt att tillåta en friare revisionsplikt med högre gränsvärden för de 

flesta privatägda företag, eftersom revision innebär en kostnad för dessa företag och de fördelar som 

finns med revision för dem upplevs som väldigt begränsade (Dedman, Kausar & Lennox, 2013). 

 

2.4 Revisionens syfte  

Revision är en oberoende granskning av ett företags verksamhet och tillgångar (Carrington, 2010). 

Det finns de som anser att genom att avskaffa revisionsplikten stärker man värdet av att ha revision. 

Detta eftersom när revision är ett tvång upplevs det ofta som en kontroll av företagets verksamhet, 

men när revision är frivillig blir revisorn istället en viktig del av företaget som tillför ett synligt värde 

(ibid.) Kim, Simunic, Stein och Yi (2011) menar att möjligheten till att frivilligt välja revision, kan i 

större grad leda till att trovärdigheten i den reviderade finansiella information som ett företag 

presenterar ökar, jämfört med om det finns ett krav på lagstadgad obligatorisk revision. 

 

Ett syfte med revision är att företagets intressenter ska få en garanti på att verksamheten har skötts på 

ett lagenligt och korrekt sätt. I slutet av varje räkenskapsår utfärdar revisorn en revisionsberättelse 

där denne ger sina slutsatser från den utförda revisionen (FAR, 2013, c). Revisionsberättelsen är 

adresserad till bolagstämman, vilket i första hand innebär bolagets ägare, men den har stor betydelse 

för många andra intressenter kring företaget (ibid.) 

 

Enligt Manson och Zaman (2001) upplevs revision som en komplicerad process av många, eftersom 

den kan vara svår att förstå samt är både tidskrävande och kostsam. Forskarna menar därför att de 

som inte förstår vad en revision innebär har svårt att förstå vilket värde den medför. Manson och 

Zaman (2001) menar också att det finns en risk att de personer som sköter företagets redovisning och 

revision kan vilja skapa en bättre bild av företagets finansiella status för dess intressenter, framför att 

presentera korrekt information. Genom att en sådan risk existerar innebär en extern granskning av en 

revisor oftast något positivt för företagen. Manson och Zaman (2001) har visat resultat som säger att 

en revisionsberättelse stärker tilltron till den finansiella information som företaget presenterar.  

 

Revision spelar en viktig roll i det moderna marknadsekonomiska systemet (Carrington, 2010). 

Betydelsen en revision har märks tydligt när ett företag meddelar att tidigare års redovisning innehöll 

fel eller då ett företag oväntat går i konkurs. Den första fråga som media och andra organisationer då 

ställer sig är; var fanns revisorn? 
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2.4.1 Utomstående ägare och principal-agentteori 

Revision fyller en viktig funktion hos företagets utomstående ägare som vill att den finansiella 

information som presenteras ska vara så korrekt som möjligt (Tauringana & Clarke, 2000). I studier 

av Carey, Knechel och Tanewski (2013) finns en referens till Wallace (1980) som menar att revision 

dels är värdefullt då den förbättrar den finansiella information som används internt av företaget, men 

också eftersom en revision underlättar för beslut som ska tas av utomstående ägare.  

 

Enligt Tauringana och Clarke (2000) ökar efterfrågan på revision i små företag med en utomstående 

ägare, jämfört med hos företag där ägande och ledande är sammanhållet. Detta kan förklaras med 

principal-agentteorin (Jensen & Meckling, 1976). Denna teori tar upp problemet som finns med 

kontroll och information mellan företagets principaler (ägare) och agenter (ledning). Företagets 

ledning har i uppdrag att förvalta ägarnas investeringar, om detta görs på ett korrekt sätt så maximeras 

ägarnas utdelning. Det kan dock förekomma situationer där ledningen väljer att presentera 

missledande finansiell information till ägarna för att själva maximera sin välfärd. Om ägarna anser 

att det finns anledning att misstro ledningen kan de kräva att den finansiella informationen årligen 

skall granskas av en oberoende revisor. Den informationsasymmetri som uppstår mellan företagets 

ägare och ledning kan alltså resultera i att ledningen blir tvungen att stå för kostnaderna av en revision, 

för att främja relationen mellan dem. Ägaren använder då revision i syfte att kontrollera agenterna 

och hur de har förvaltat principalernas investeringar (Sikka, Filling & Liew, 2009).  

 

Utomstående ägare spelar en viktig roll i företaget och i Storbritannien får ett företag inte utnyttja 

frivillig revision om en utomstående ägare, som äger minst 10 procent aktier i företaget, kräver att 

företaget skall genomgå revision (Collis, 2012). 

 

2.4.2 Intern nytta 

Revision har flera syften och ofta fungerar den som ett stöd i företagsledarnas förvaltning av företagen 

(Wallin, 1992). Trots att en revision kan innebära en stor kostnad för företag, och i synnerhet för 

mindre företag, så finns det ändå interna fördelar med att låta företaget genomgå revision. I ägarledda 

företag har revisionen två viktiga roller. För det första är den relevant för utomstående tredje part som 

inte har något direkt ägande i företaget, men som ändå bidrar till företagets lönsamhet (Tabone & 

Baldacchino, 2003). För det andra så har revision en positiv effekt på ägare, chef och personal i 

företaget. Enligt Tabone och Baldacchino (2003) fungerar revision som en finansiell disciplin hos 

företag, den har en psykologisk avskräckande effekt mot fel och andra oegentligheter och detta skapar 

tillgång till finansiell kompetens. Detta stödjs av Wallace (1980), refererad till i Carey et al. (2013) 
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som menar att revision bidrar till att de anställda på ett företag är extra noga när de förbereder den 

finansiella information som en revisor ska granska. Den reviderade informationen, som är mer 

trovärdig då den är granskad av en revisor, leder i sin tur till att bättre beslut fattas inom företaget. 

Tidigare studier kring revision visar också att företag som väljer att anlita en revisionsbyrå för andra 

tjänster än enbart revision, upplever en slags kunskapsöverföring mellan dessa tjänster som leder till 

en förbättrad effektivitet inom företaget (Simunic & Stein, 1987; Arruñada, 1991). 

 

Enligt en studie av Collis och Jarvis (2000) så anser direktörer i små företag att den största fördelen 

med revision av den finansiella rapporteringen är att de får en bekräftelse och kontroll av det årliga 

finansiella resultatet. Den kostnad som uppkommer för mindre företag som väljer att genomgå 

revision ser respondenterna i studien inte som en viktig faktor i valet av att få sin finansiella 

information reviderad av en revisor, utan de upplever att fördelarna överväger kostnaden.  

 

Trots forskning som visar att revision kan innebära fördelar internt i företaget finns det studier gjorda 

som visar att företag ändå skulle välja bort revision om de hade möjlighet till detta. Kamarudin, 

Abidin och Smith (2012) presenterar resultat från en undersökning av små till medelstora företag i 

Malaysia. Studien undersökte dessa företags åsikter gällande den obligatoriska revisionsplikt som 

råder i landet. Resultatet av studien visade att faktorer som revisions värde, börda samt kostnader har 

ett betydande inflytande gällande vilken acceptansnivå som finns kring frivillig revisionsplikt hos 

dessa företag. Studien visade även att en majoritet av de tillfrågade företagen hade valt bort revision 

om det funnits som ett alternativ, vilket författarna menar kan tyda på att de inte upplever att en 

revision är så värdefull för just deras företag.  

 

2.4.3 Kreditgivare 

Graden av inflytande från externa intressenter, som banker och leverantörer, är en avgörande faktor 

till att företag väljer att genomgå revision (Collis, 2010). Seow (2001) menar att det finns bevis som 

tyder på att ledningen i företaget väljer att genomgå revision om långivare och andra externa 

intressenter ställer specifika krav på detta. Att kunna presentera trovärdig finansiell information är en 

fördel när kreditgivare ska bedöma ett företags kreditvärdighet (Berry & Robertson, 2006). Reviderad 

redovisningsinformation ökar trovärdigheten av informationen sett ur kreditgivarens synvinkel. Detta 

stödjs av Berry, Citron och Jarvis (1987), refererade till i Seow (2001), som menar att oavsett vilken 

storlek ett företag har så anser banker att reviderad redovisningsinformation är den viktigaste 

information och bevis de kan få när de fattar lånebeslut.  
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Allegrini och Greco (2013) menar att det är viktigt att skydda företagets externa intressenter, eftersom 

dessa inte har samma insyn i företaget som de interna intressenterna har. Företagets externa 

intressenter får, på grund av deras bristande insyn, helt enkelt lita på att granskningen av företaget 

sker på ett legitimt sätt och att den information som de får ta del av är rättvisande. Genom att ett 

företag årligen granskas av en revisor får dessa externa intressenter bevis på att den finansiella 

information som företaget presenterar för dem är korrekt. 

 

Collis et al. (2004) visar att förhållandet mellan företag och banker eller andra långivare är starkt nog 

att inte påverkas av ett fritt val av revision. Författarna menar att avlägsnandet av kravet på lagstadgad 

revision för större företag inte kommer att hindra företag med upplåning från att fortsätta få sina 

konton reviderade för att tillgodose behoven hos långivaren. Detta eftersom krafter på 

finansmarknaden i grund och botten påverkar detta beslut. Dedman et al. (2013) menar att tidigare 

gjorda studier inom revision indikerar att frivillig revision har en positiv effekt på kreditvärdering 

och förknippas med sänkta lånekostnader. Enligt Collis och Jarvis (2002) anser många företag att det 

är viktigt att ha kontroll över och bevaka företagets finansiella rapportering för att skapa ett bra 

förhållande till banken, eftersom detta kan hjälpa företaget att få bättre kreditvillkor och minska 

lånekostnaderna.  

 

Power (2003) menar att flera studier indikerar att en stor fördel som revision kan innebära för 

företaget är gällande det kreditbetyg som de tilldelas. Dedman och Kausar (2012) förklarar detta med 

att företag som väljer bort revision ofta tilldelas ett lägre kreditbetyg, eftersom deras finansiella 

information inte anses lika tillförlitlig då en revisor inte granskat den. Dedman och Kausar (2012) 

visar också resultat som säger att företag som väljer att behålla revision, trots att de inte enligt lag är 

tvungna, i regel hamnar högre upp på kreditvärderingsskalan. Därför menar de att företag är mer 

villiga att behålla revisionen om de har för avsikt att i framtiden öka sitt egna kapital, eftersom 

revision på ett trovärdigt sätt kan intyga att företagets finansiella rapportering håller en hög kvalitet. 

 

2.4.4 Samhällsfunktion 

Enligt Satava, Caldwell och Richards (2006) kan revision beskrivas som en direkt nytta för samhället, 

eftersom den finansiella informationen finns tillgänglig för allmänheten utan att kräva någon 

motprestation. Caldwell och Clapham (2003) sträcker sig till och med så långt som att beskriva 

revisorer som väktare av allmänt intresse. På Malta har revisorer ett högt anseende och allmänheten 

förväntar sig att de skall utföra sitt arbete på ett effektivt, opartiskt och sakligt sätt (Desira & 

Baldacchino, 2005). Dedman et al. (2013) menar att länder med lagstadgad revision ofta motiverar 

detta beslut som ett sätt att bevara tillförlitligheten i den information som samhället kan använda. 
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Sikka et al. (2009) menar att eftersom revisorer är beroende av att företag anlitar dem, innebär detta 

att revisorerna är ekonomiskt beroende av företagen i dagens samhälle. Anställer företagen inte 

revisorer till att revidera deras finansiella information, förlorar de uppdrag och därmed inkomst. Detta 

innebär att det finns en risk att revisorer i vissa fall rekommenderar företag till att genomgå revision, 

sett ur eget intresse, framför vilket behov företaget egentligen har av att anlita en revisor.  

   

Flera studier visar att en revision både kan öka och stärka tillförlitligheten hos den finansiella 

rapportering som ett företag presenterar (Clatworthy & Peel, 2013; Carey et al., 2013).  Detta beror 

bland annat på att en revision bidrar till att den finansiella informationen håller en högre kvalitet än 

hos de företag som väljer att inte genomgå revision (Clatworthy & Peel, 2013). Hos små företag som 

väljer att inte genomgå revision är risken betydligt högre att felaktiga siffror förekommer i den 

finansiella informationen. Clatworthy och Peel (2013) presenterar i sin studie resultat från forskare 

som säger att en höjning av gränsvärden för frivillig revision skulle kunna innebära en fördubbling 

av antalet fel i den presenterade finansiella informationen.  

 

2.5 Motiv till att frivilligt genomgå revision 

Enligt Francis (2004) är kvaliteten på revision ett problematiskt område att studera, vilket gör det 

svårt att veta vilka exakta fördelar som en revision kan medföra för ett företag som frivilligt väljer att 

genomgå revision. I styckena ovanför presenterade vi studier som visar vilket syfte revision kan ha 

samt vilka fördelar en revision kan medföra för företaget och dess intressenter och som kan bidra till 

valet av att frivilligt genomgå revision. Ytterligare studier av Kim et al. (2011) visar även att ett motiv 

till att frivilligt genomgå revision är sänkta lånekostnader. I deras studie av privata företag så fann de 

resultat som visade att privata företag som frivilligt genomgår revision betalar lägre räntor på sina 

banklån, jämfört med de företag som väljer bort revision. Detta beror på att trovärdigheten för det 

reviderade bokslutet ökar. Collis et al. (2004) visar på indikationer att mindre företag som planerar 

att i framtiden växa och utöka sin verksamhet, ofta väljer att få sina konton reviderade och även 

fortsätter med detta allteftersom företaget expanderar.  

 

Niemi et al. (2012) menar att företag som väljer att hyra in hjälp för den löpande bokföringen ofta 

utökar detta till att även låta den finansiella informationen bli reviderad av en extern revisor. I dessa 

fall beror valet av att frivilligt genomgå revision på att ledningen i företaget inte har tillräckligt bra 

insyn i företagets finansiella rapportering för att själva kunna kontrollera den externa partens arbete. 

Niemi et al. (2012) menar också att ett företag som hamnar i ekonomisk knipa frivilligt väljer att ta 
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kontakt med en revisor, eftersom de upplever att den hjälp och de råd som en revisor kan erbjuda är 

vad som krävs för att företaget ska överkomma sina finansiella problem.  

 

Enligt tidigare forskning så kan valet av att frivilligt genomgå revision påverkas av revisorns 

revisionsberättelse. Niemi et al. (2012) visar på resultat som indikerar att företag som tilldelas en oren 

revisionsberättelse, ställer sig mindre positiva till att kontakta en revisor för revision på frivillig basis.  

I Finland inkluderar revisorn, förutom sina slutsatser från den utförda revisionen, även andra uppgifter 

i revisionsberättelsen som namnen på de ansvariga revisorerna, vilka certifikat dessa har samt vilken 

revisionsbyrå de representerar. Karjalainen (2011) menar att detta kan vara en bidragande orsak till 

att företag upplever att revision har ett stort värde och att de därför väljer att frivilligt genomgå 

revision. 

 

2.6 Avslutning 

Presentationen av tidigare studier inom revision har legat som grund för inspiration till våra 

intervjuguider. Genom att studera tidigare forskning och teori inom området revision har vi fått en 

bättre förståelse för ämnet och möjlighet till att föra en diskussion kring vilka effekter en höjning av 

gränsvärden i Sverige kan få. Den har även hjälpt oss att strukturera in vår frågeställning till de teman 

som kommer att behandlas under empirin:  

 

Den frivilliga revisionens påverkan på arbetet – Eftersom tidigare studier av Collis (2012) samt 

Francis (2004) har visat att det kan vara problematiskt att mäta vilka effekter som den frivilliga 

revisionen kan medföra, vill vi få veta hur respondenterna upplever att deras arbete påverkats sedan 

frivillig revision infördes i Sverige.  

 

Lämpliga gränsvärden – Enligt studier av Collis et al. (2004) varierar uppfattningen om vilken 

gränsvärde nivå som är bäst lämpad för frivillig revision beroende på vem som tillfrågas. Vi vill 

därför undersöka vilken nivå våra respondenter anser är en lämplig nivå för de gränsvärden som 

används som kriterier för frivillig revision. Detta är intressant att studera eftersom länder inom EU 

valt att införa olika gränsvärden. Vi för även en diskussion kring hur respondenterna ställer sig till de 

gränsvärden som presenterats i EU-direktivet. 

 

Redovisningskonsult eller revisor? – Eftersom tidigare gjorda studier av Collis (2010) har visat att 

redovisningskonsulter kan medföra ett stort värde för företag, är vi intresserade att få fram 

respondenternas åsikter kring möjligheten företag har att anlita en redovisningskonsult istället för en 
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revisor. Vi vill även veta hur respondenterna ställer sig till de alternativ som finns när det gäller att 

bekräfta kvaliteten i den finansiella informationen, då ett revisionskrav inte föreligger. 

 

Risker med högre gränsvärden – Clatworthy och Peel (2013) samt Carey et. al (2013) menar att 

revision både kan öka och stärka tillförlitligheten hos den finansiella rapportering som ett företag 

presenterar. Ett företag som väljer bort revision utsätter sig därmed för en större risk av att 

redovisningen håller en lägre kvalitet samt innehåller fler fel. Tidigare studier indikerar alltså att det 

finns risker med frivillig revision och vi vill därför veta vilka risker respondenterna ser med en 

höjning av gränsvärdena.  

 

Fördelar med revision – Tidigare studier har visat att revision inte enbart medför fördelar för företaget 

internt, utan även för dess intressenter. Samtidigt som Tabone och Baldacchino (2003) framhåller att 

revision skapar en disciplin inom företaget och dess anställda till att prestera sitt bästa, menar Collis 

och Jarvis (2002) att företag som väljer att genomgå revision i regel får bättre kreditvillkor och sänkta 

lånekostnader samtidigt som de stärker sitt förhållande till banken. De respondenter vi valt ut till vår 

studie kommer alla i kontakt med olika typer av företag och finansiell information i sitt arbete, både 

reviderad och oreviderad. Vi är därför intresserade av att få veta vilka fördelar de upplever att en 

revision kan medföra. 
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3. Metod 

I det tredje kapitlet presenteras den kvalitativa studiens genomförande och de metodval som tagits 

beskrivs samt motiveras. Vidare ger avsnittet en översikt av studiens etiska ställningstaganden och 

källkritik och vi diskuterar även studiens reliabilitet och validitet.  

 

3.1 Forskningsansats 

Forskningsansatsen beskriver vilken utgångspunkt studien har (Bryman & Bell, 2013). Med detta 

avses uppfattningen om hur förhållandet mellan praktik och teori ser ut. En deduktiv ansats är enligt 

Bryman och Bell (2013) att föredra då studien avser att först studera kända teorier och tidigare 

forskning, för att sedan formulera hypoteser som testas genom insamling av data. En induktiv ansats 

anser istället att sambandet mellan teori och praktik skall ske genom ett angreppssätt där teorin ses 

som resultatet av den forskning som utförts. Båda ansatserna kan innehålla drag av varandra och 

därför kan exempelvis en induktiv ansats, när det gäller att koppla ihop teori och praktik, inrymma 

ett deduktivt element (ibid.) 

 

Vår studie utgår från en induktiv ansats eftersom den är inspirerad av grounded theory, som är ett 

induktivt synsätt och som kommer att förklaras mer ingående senare i detta kapitel. Studien har dock 

inslag av en deduktiv ansats i och med att vi studerat tidigare forskning och teorier både innan, under 

och efter vi genomfört vår empiriska undersökning.    

 

3.2 Val av metod 

Enligt Bryman och Bell (2013) finns det två olika tillvägagångssätt inom forskning när det gäller val 

av metod: kvantitativ och kvalitativ metod. Den inriktning man väljer styr hur datainsamlingen skall 

gå till samt hur den sedan skall analyseras. En kvantitativ metod är bäst tillämpad då studien ämnar 

att samla in mestadels numerisk data som sedan analyseras och presenteras med hjälp utav grafer, 

statistik och hypoteser. Den kvalitativa metoden lämpar sig bäst till datainsamling som sker genom 

intervjuer och där data är i textformat. Analysen av sådana data sker genom att beskriva och analysera 

det man samlat in genom exempelvis intervjuer (Bryman & Bell, 2013). Vår studie lämpar sig bäst 

för en kvalitativ metod eftersom vi har valt att genomföra vår insamling av data genom intervjuer. 

Även Jacobsen (2002) stödjer denna metod då vi har för avsikt att gå in på djupet och endast 

undersöka några få undersökningsobjekt. Jacobsen (2002) kallar detta tillvägagångssätt för ett 

intensivt upplägg och detta är speciellt lämpat för studier som vill nå en djupare förståelse. Den 

kvalitativa metoden är även att föredra när man i en undersökning eller studie vill kunna se på 

samband mellan individ och kontext, vilket i vårt fall är höjda gränsvärden för revisionsplikt och 

redovisningens kvalitet. Med anledning av ovanstående, tillämpligheten gällande den kvalitativa 
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metoden, valde vi därför denna metod. Vi har sedan genomfört intervjustudier som är 

semistrukturerade med stöd av en intervjuguide. Bryman och Bell (2013) menar att det är viktigt att 

utgå ifrån studiens problemformulering och frågeställningar för att få fram en lämplig metod som 

bäst kan tillämpas på studien. Anledningen till varför vi valde semistrukturerade intervjuer är på 

grund av dess flexibilitet som vi ansåg kunde vara till fördel då inte många liknande studier har gjorts 

och vi ville därför ha möjlighet att ställa följd-eller sonderingsfrågor under intervjuerna.  

 

Vår studie använder sig av en kvalitativ metod som är inspirerad av grounded theory. Grounded 

theory, eller grundad teori översatt till svenska, är en forskningsmetod som innebär att det finns ett 

nära samband mellan datainsamling, analys och den resulterande teorin (Bryman & Bell, 2013). I 

grundad teori är metoden inriktad på att utveckling av teori skall ske utifrån grundval av data. Detta 

synsätt benämns som iterativt eller rekursivt och innebär att insamling och analys av data sker 

parallellt och växelvis med varandra. Grundad teori möjliggör att teori och empiri kan anpassas till 

varandra under studiens gång eftersom kategorisering och jämförelse av insamling av dessa två sker 

löpande (ibid.) I vår studie härleds detta på två olika sätt. Dels genom att vår litteratursökning pågått 

samtidigt som de inledande intervjuerna genomförts. Även om vi inledde vår studie med en 

fördjupning av tidigare forskning och teorier för att kunna formulera teman till våra intervjuguider, 

har vi fortsatt att utveckla detta avsnitt under vår insamling av empiri, till viss del baserat på svar som 

framkommit i intervjuerna. Synsättet kring grundad teori går även att härleda till vår studie genom 

att vi, samtidigt som insamlingen av empiri pågått, analyserat svar från en intervju innan nästa intervju 

genomförts. På så sätt har vi kunnat koppla samman respondenternas svar med varandra och detta har 

gett oss möjlighet att utifrån svar som en respondent gett i sin intervju, kunnat ställa följdfrågor till 

en annan respondent baserat på den förste respondentens svar. Vi har därmed tydligt kunnat upptäcka 

och studera likheter och skillnader i de svar som respondenterna avgett.  

 

3.3 Studiens genomförande 

I kommande stycken redogör vi för hur vi har gått tillväga under studiens gång. Vi beskriver och 

motiverar de val vi har gjort samt hur insamlingen av data har gått till.  

 

3.3.1 Litteraturstudie 

Våra litteraturstudier inleddes tidigt på höstterminen genom deltagande i fyra olika 

litteraturseminarium. Dessa seminarium gick ut på att vi skulle leta upp och presentera olika artiklar 

inom vårt tilltänkta studieområde för att få en bra grund att stå på. Artiklarna vi valde skulle vara 

relevanta och gå att använda i vårt examensarbete på ett eller annat sätt. Dessa litteraturseminarium 

gav oss en bra start då vi tidigt fördjupade oss i tidigare forskning kring området frivillig revision.  
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Bryman och Bell (2013) betonar vikten av att göra en litteraturgenomgång innan du inleder din studie. 

Detta eftersom du som forskare bland annat behöver veta vilka begrepp och teorier som är relevanta, 

vilka metoder och forskningsstrategier som tidigare använts samt om det finns några viktiga 

motsättningar och frågor som ännu inte besvarats. 

 

Efter dessa seminarium fortsatte vi att fördjupa oss i tidigare forskning och teorier genom att göra en 

litteraturgenomgång där främst databaser användes för att hitta relevanta artiklar. De artiklar vi 

studerat är främst hämtade från databaser såsom Emerald och Scopus. Utifrån dessa artiklar har vi 

sedan använt deras referenslistor för att på detta sätt kunna tillhandahålla oss ännu fler artiklar samt 

annat material. Detta har vi kompletterat med andra källor som Tidningen Balans och Sveriges 

Redovisningskonsulters Förbunds hemsida.  

 

Under vår litteraturgenomgång förde vi noggranna anteckningar över vilka databaser vi sökt i, vilka 

nyckelord vi använt i dessa sökningar samt var alla referenser hämtades ifrån. Vi höll även koll på 

vilka artiklar vi läst men som inte bidrog med något till vår studie och därför inte användes. Detta 

sparade oss både tid och kraft eftersom inget dubbelarbete krävdes. Bryman och Bell (2013) menar 

att för att man ska få ut så mycket som möjligt av sin litteraturgenomgång är det viktigt att föra 

noggranna anteckningar om källan till en referens och dess innehåll. Detta för att inte glömma bort 

var man hämtat ett citat eller liknande som kan leda till att det krävs en ny sökning som kan tvingas 

ske vid en tidpunkt då man redan är under tidspress.  

 

Vi anser att allt detta har bidragit till att vi har fått en tillräckligt god grund för vår empiriska studie. 

  

3.3.2 Urval av respondenter 

Vi har valt att använda oss av ett målstyrt urval som är den form av urval som används mest inom 

kvalitativa undersökningar (Bryman & Bell, 2013). Syftet med ett sådant urval är att välja ut 

respondenter på ett strategiskt sätt så att de som väljs ut är relevanta för de forskningsfrågor som 

studien undersöker. I vår studie avspeglas detta genom att när vi kontaktade våra respondenter 

förklarade vi först syftet med studien för att låta företagen samt myndigheterna själva välja ut 

lämpliga respondenter som var kunniga inom det område och de frågeställningar som vår studie 

behandlar. En viktig form av ett målstyrt urval går under namnet teoretiskt urval. Enligt Glaser och 

Strauss (1967) samt Strauss och Corbin (1998), båda refererade till i Bryman och Bell (2013), är detta 

bäst att använda då det handlar om en kvalitativ studie. Glaser och Strauss (1967) beskriver ett 

teoretiskt urval som en insamling av data med syfte att generera teori där forskaren samtidigt samlar 
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in, kodar och analyserar data för att sedan bestämma sig för vilken information som ska samlas in 

därnäst samt var denna information går att hitta. Glaser och Strauss (1967) förespråkar att använda 

ett teoretiskt urval i samband med grundad teori.  

 

Vi har valt ut fem revisorer, fem redovisningskonsulter samt en tjänsteman på vardera Bolagsverket 

och Skatteverket. Revisorerna och redovisningskonsulterna är fördelade över hela Sverige för att få 

in data från både större och mindre städer med en geografisk avståndsskillnad.  

 

Eftersom vår studie behandlar både området revision samt alternativ till revision som kan erbjudas 

av redovisningskonsulter, kändes valet av att välja både revisorer och redovisningskonsulter till 

respondenter som ett logiskt val. Vi ansåg att båda yrkesgrupperna behövde få komma till tals för att 

kunna presentera en rättvis bild över revision och alternativa möjligheter till detta. Valet av att 

intervjua Bolagsverket och Skatteverket baseras på att dessa två myndigheter arbetar med att granska 

företagens redovisningar och revisioner, vilket gör dem till två viktiga aktörer som vi ansåg kunde 

tillföra betydelsefulla och relevanta synpunkter till vår studie. 

 

Respondent Antal 

Revisorer 5 

Redovisningskonsulter 5 

Skatteverket 1 

Bolagsverket  1 

Totalt 12 

 

Tabell 1: Val av respondenter 

 

3.3.3 Semistrukturerade intervjuer 

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

intervjuguide. Detta val grundar sig i vår önskan om att utföra flexibla intervjuer där respondenternas 

svar till viss del styr vilken riktning dessa intervjuer tar. Vi ville samtidigt bibehålla en viss struktur 

i våra intervjuer och inte låta respondenterna sväva ut för mycket i sina svar. Genom att använda oss 

av intervjuguider känner vi att vi har uppnått detta och fått ut mycket av intervjuerna. Enligt Jacobsen 

(2002) bör en intervju inte vara helt öppen och utan plan, dock inte heller så strukturerad att intervjun 

har frågor som bestämts i förväg med fasta svarsalternativ. Det gäller att hitta en bra balans och därför 

är en intervjuguide att föredra.  

 

Bryman och Bell (2013) stödjer vårt val av att genomföra semistrukturerade intervjuer som enligt 

dem är en bra intervjuform att använda då man, som i vårt fall, intervjuar flera olika personer inom 
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olika organisationer. Enligt Bryman och Bell (2013) bidrar en intervjuguide till att respondenternas 

svar inte blir allt för utsvävande, utan att de håller sig inom ramen för studien samt att deras svar går 

att jämföra. Då vi valt vilket syfte vår studie har innan vi valt ut vilka respondenter vi vill använda 

oss av, menar Bryman och Bell (2013) att en intervjuguide får stor betydelse då den hjälper oss att 

hålla ihop temat i vår studie. Eftersom vi har intervjuat fyra olika yrkesgrupper och då dessa skiljer 

sig åt ansåg vi att det bästa var att utforma olika intervjuguider för dessa grupper, intervjuguiderna 

återfinns som bilaga 1-4. Även Jacobsen (2002) anser att en öppen intervju är att föredra när vi 

intervjuar få respondenter, när vi är intresserade av den enskilde individens åsikter samt när vi är 

intresserade av hur individen tolkar och lägger mening i vissa fenomen. 

 

Genom att semistrukturerade intervjuer präglas av en stor flexibilitet får respondenterna ett stort eget 

utrymme att utforma intervjuerna och därav också möjlighet att beröra teman som författaren annars 

inte hade tänkt belysa. Här får man då fram det som respondenterna anser vara av vikt och utav 

intresse att delge forskaren. Fokus för en semistrukturerad intervju ligger således enligt Bryman och 

Bell (2013) på respondenternas åsikter och synpunkter och på hur de uppfattar de frågor som ställs 

enligt intervjuguiden. Med hjälp av dessa semistrukturerade intervjuer upplever vi att vi har fått en 

tydlig bild över vilka effekter en friare revisionsplikt kan medföra. 

 

Nedan presenteras en tabell över hur val av intervjuform har fördelats mellan de olika respondenterna. 

 

Respondent Personlig intervju Telefonintervju 

Revisorer 1 4 

Redovisningskonsulter 2 3 

Skatteverket  1 

Bolagsverket  1 

Totalt 3 9 

 

Tabell 2: Val av intervjuform 

Alla intervjuer, utom de tre som skett via telefon med redovisningskonsulter, har spelats in. För att 

säkerställa att vi uppfattat och återgett respondenternas svar korrekt i de intervjuer som inte spelades 

in, har dessa respondenter fått ta del av de nedskrivna svaren innan analys av dem skett. Samtidigt 

som intervjuerna spelades in har intervjuaren också antecknat för att i slutet av intervjun kunnat ställa 

följdfrågor eller be respondenten att tydliggöra något i dennes svar. Bryman och Bell (2013) anser att 

en fördel med att spela in intervjuer är att chansen att få med all information ökar, genom att man kan 

lyssna på inspelningarna otaliga gånger. De nackdelar som förekommer med att spela in respondenter 

menar både Bryman och Bell (2013) och Jacobsen (2002) är att en del respondenter kan bli nervösa 
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av en bandspelare och insikten om att bli inspelad kan komma att påverka vad de säger, vilket ger en 

missvisande bild om temat, en så kallad reaktiv effekt. En ytterligare nackdel med inspelningar är om 

intervjuarna väljer att utföra en transkribering av inspelningarna, som enligt Jacobsen (2002) är en 

mycket tidskrävande process. Eftersom vi valde att inte transkribera intervjuerna ansåg vi att 

fördelarna med att spela in respondenterna tydligt översteg nackdelarna, då vi kunnat lyssna igenom 

dessa inspelningar flera gånger och säkerställa att respondenternas svar återgetts korrekt.  

 

3.3.4 Datainsamling  

Studiens data består av både primär- och sekundärdata. Primärdata har samlats in från våra intervjuer 

med revisorer, redovisningskonsulter samt Bolagsverket och Skatteverket. Primärdata är enligt Patel 

och Davidsson (2011) information som inte tidigare har samlats in. Detta gör att den är skräddarsydd 

och särskilt anpassad för ett specifikt problem (Jacobsen, 2002). Eftersom vi har valt att intervjua 

både revisorer och redovisningskonsulter har vi täckt in både revisions- och redovisningstjänster, 

vilket vi ansåg kunde tillföra viktiga aspekter till vår studie då dessa dagligen är i kontakt med företag 

som anlitar deras tjänster. Valet av att intervjua Bolagsverket och Skatteverket grundar sig i att dessa 

myndigheter arbetar med företagens redovisningar och de kan därför tillföra information och 

upplysningar hur dessa redovisningar har påverkats av den frivilliga revisionens framfart. Detta 

kändes som ett bra val, då de flesta revisorer och redovisningskonsulter som vi intervjuade hänvisade 

till dessa myndigheter gällande förändringar av redovisningskvalitet.   

 

Intervjuerna med revisions- och redovisningsbyråerna har genomförts individuellt, det vill säga varje 

revisor och redovisningskonsult har intervjuats åtskilda. Enligt Bryman och Bell (2013) är fördelar 

med enskilda intervjuer att risken för reaktiva effekter minskar. Reaktiva effekter, eller påverkan som 

det också benämns, innebär att respondenterna inte svarar på ett naturligt sätt för att de känner sig 

påverkade av till exempel andra respondenter. Även Jacobsen (2002) anser att individuella intervjuer 

är att föredra då den enskilde individens åsikter är av intresse. Vi ansåg att det var viktigt att våra 

respondenter kände att de kunde svara på ett sanningsenligt sätt och inte påverkas av varandra. Detta 

har bidragit till att vi kan presentera en studie som till större del speglar verkligheten. Intervjuerna 

med Bolagsverket och Skatteverket har även dem genomförts individuellt.   

 

Intervjuerna har genomförts genom personliga besök eller via telefon. Vi har intervjuat 

respondenterna enskilt och delat upp dem så att vi genomfört hälften av intervjuerna var. Dessa val 

grundar sig i geografiska avstånd, dels mellan författarna till studien, men även till våra respondenter.  

Revisorer, redovisningskonsulter samt Bolagsverket och Skatteverket har valts ut från olika delar av 

landet. En revisor och två redovisningskonsulter har intervjuats via personliga besök. Resterande 
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respondenter har deltagit i telefonintervjuer. Det finns för- och nackdelar med båda 

tillvägagångssätten. Jacobsen (2002) menar att personliga intervjuer skapar en bättre kontakt med 

respondenten och intervjuaren får möjlighet att observera respondentens beteende under intervjun. 

Personliga intervjuer kan dock bidra till intervjuareffekten som innebär att respondenterna uppträder 

onormalt med anledning av intervjuarens fysiska närvaro. Det kan leda till att respondenten vill 

tillfredsställa intervjuaren och därför förvränger sina svar. När vi utförde de personliga intervjuerna 

har vi försökt att etablera en kontakt och förklara vårt syfte med studien och även påvisat att 

respondenterna får lov att vara anonyma. Vi bedömde att intervjuerna skulle vara mellan 20 till 40 

minuter, vilket var korrekt beräknat, och därför ansåg vi att dessa även kunde utföras över telefon. 

Vid telefonintervjuer kan man undvika, eller i alla fall minska, risken för intervjuareffekten, en 

nackdel är dock att man inte kan se om respondenten kroppsligen uttrycker förvirring för en viss 

fråga. Detta har vi försökt att minimera genom att vi innan vår intervju har skickat ut ett dokument 

med förberedande information om gränsvärden för frivillig revision, samt ett underlag för vilka frågor 

intervjun kommer att behandla, så att respondenterna har kunnat förbereda sig om så önskades. Vi 

bad även respondenterna höra av sig till oss om det var någon fråga som var oklar och på så sätt 

minska eventuella förvirringar under själva telefonintervjun.  

 

Sekundärdata är data som har samlats in till något annat syfte än till denna specifika studie (Bryman 

& Bell, 2013). I vårt fall innebär detta vetenskapliga artiklar som hämtats via olika databaser, EU-

direktivet gällande frivillig revision samt andra elektroniskt publicerade dokument och artiklar. 

Denna data har samlats in av andra personer och dess ursprungliga syfte kan vara annorlunda än vårt. 

Vi anser att denna sekundärdata håller en hög kvalitet då artiklarna är vetenskapligt granskade innan 

de publicerats, samt att EU- direktivet är direkt hämtat från Europaparlamentet & Europeiska 

unionens råds hemsida. Olika typer av källor har olika för- och nackdelar och vi har i vår studie valt 

ut vetenskapliga artiklar där dokumentationen har producerats av författarna själva, det vill säga att 

de har varit närvarande vid den situation de valde att studera. Detta kallas för en förstahandskälla 

enligt Jacobsen (2002) och är den källa som passar vår studie bäst då dess information inte har 

påverkats eller sållats bort genom olika personers tolkningar, något som sker i andrahands- och 

tredjehandskällor. 

 

3.4 Analysmetoder 

Alla intervjuer utom tre stycken har spelats in, även under de inspelade intervjuerna fördes 

anteckningar. Efter varje intervju har vi gått igenom våra inspelningar samt anteckningar för att återge 

respondenternas svar på de olika frågorna. Vi valde att inte transkribera intervjuerna, eftersom detta 

inte kändes rättvist för de tre intervjuer som inte kunde spelas in. På detta sätt upplever vi att de svar 
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respondenterna gett återges på samma grunder och ingen respondent ges orimligt mycket mer 

utrymme än någon annan. Vårt val att inte transkribera intervjuerna upplever vi inte har påverkat 

studiens trovärdighet, eftersom vi har lyssnat igenom ljudinspelningarna flera gånger för att försäkra 

oss om att ingen information gått förlorad. Gällande de intervjuer som inte spelades in, har 

respondenterna efter intervjuerna fått granska sina svar för att säkerställa att inget svar glömts bort 

eller feltolkats.  

 

Eftersom vår studie är inspirerad av grundad teori har vi valt att analysera intervjuerna med 

utgångspunkt från kodning. Enligt Bryman och Bell (2013) är kodning en av de viktigaste processerna 

i grundad teori. Kodning går ut på att man vid en genomgång av sitt empiriska material sätter namn 

eller etiketter på de delar som anses vara av teoretisk vikt eller av praktisk betydelse för de personer 

som studerats. Detta innebär att vår datainsamling bestående av intervjuer har genomgått en 

kategorisering för att underlätta jämförelsen mellan dem. I vår studie betyder detta att när vi efter 

intervjuerna sammanfattat respondenternas svar på de olika frågorna, upptäckt att vissa delar i svaren 

inte är relevanta och därför inte går att härleda till studiens frågeställning. Frågorna vi ställt i våra 

intervjuer hör även hemma under olika teman. När vi gått igenom svaren har vi därför fått reda ut 

vilket svar som hör hemma under vilket tema. Eftersom vi använt oss av intervjuguider har vissa 

frågor inte behövt ställas ordagrant, då respondenterna i vissa fall redan svarat på dessa i en tidigare 

ställd fråga. Enligt Alvesson och Sköldberg (2007) är kodning en mycket intensiv analys som kan 

ske ord för ord, rad för rad eller stycke för stycke. Vi anser att kodning är ett bra val av analysmetod 

för vår data eftersom vi strävade efter att få med all viktig information i respondenternas svar. 

 

3.5 Studiens trovärdighet 

Enligt Bryman och Bell (2013) är reliabilitet och validitet viktiga kriterier när det gäller att bedöma 

kvaliteten i en studie och hur pass trovärdig den är. Författarna menar dock att forskare som bedriver 

kvalitativa studier ofta använder alternativa kriterier vid en sådan bedömning. Lincoln och Guba 

(1985) samt Guba och Lincoln (1994) presenterar fyra delkriterier som är lämpliga att använda i en 

kvalitativ studie vid bedömning av dess trovärdighet; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt 

möjlighet till att styrka och bekräfta. Dessa fyra delkriterier kommer vi att presentera här nedanför. 

 

3.5.1 Tillförlitlighet  

Tillförlitlighet går dels ut på att säkerställa att studien gjorts enligt gällande regler (Bryman & Bell, 

2013). För att stärka detta kriterium menar författarna att man bör kontakta sina respondenter efter 

studien är avslutad för en respondentvalidering. Detta har vi anammat genom att vi efter våra 

intervjuer låtit respondenterna läsa igenom undersökningen för att kunna identifiera eventuella 
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missförstånd och fel som uppstått. Även Jacobsen (2002) stödjer detta och menar att det är ett 

fördelaktigt sätt för att säkerställa tillförlitligheten i de svar som forskare presenterar.  

 

Vi nämnde tidigare i kapitlet att studiens tillförlitlighet kan ha blivit påverkad av intervjuareffekten, 

som innebär att respondenten blir påverkad av både intervjuarens närvaro och platsen där intervjun 

genomförs. Intervjuerna kan ha blivit påverkade av vår närvaro i form av ett missvisande resultat då 

respondenten har förstått frågorna fel. Detta har vi dock försökt att undvika genom att ställa 

följdfrågor. Alla intervjuer har genomförts på respondenternas arbetsplatser och enligt Jacobsen 

(2002) är detta ett fördelaktigt val, eftersom en onaturlig miljö kan frambringa konstlade svar. 

 

Jacobsen (2002) beskriver ett annat hot mot studiens tillförlitlighet och det är om forskaren har slarvat 

med anteckningar vid datainsamlingen. Detta kan leda till att väsentlig information går förlorad och 

är något som anses äventyra trovärdigheten. Vi har försökt undvika detta genom att spela in alla 

intervjuer, utom tre stycken av de som genomfördes via telefon då dessa respondenter föredrog att 

inte bli inspelade. På detta sätt anser vi att vi har säkerställt att ingen viktig information gått förlorad. 

Gällande de intervjuer som inte spelades in, har vi istället låtit respondenterna få ta del av deras 

sammanfattade svar, för att försäkra oss om att vi inte missat eller tolkat något fel i deras svar.  

 

3.5.2 Överförbarhet 

Guba och Lincoln (1994) menar att överförbarhet handlar om i vilken utsträckning studiens resultat 

kan generaliseras till andra sociala miljöer och situationer. I och med att vår studie använt sig av ett 

lägre antal respondenter, totalt 12 stycken, kan det påverka möjligheten att få fram en generalisering. 

Inom kvalitativ forskning är detta ett vanlig förekommande problem eftersom kvalitativa forskare 

oftast använder sig av fallstudier och begränsade urval (Bryman & Bell, 2013). Istället för att 

generalisera till andra situationer ska man vid kvalitativ forskning kunna generalisera till teori. 

Bryman och Bell (2013) menar att det är kvaliteten på de teoretiska slutsatserna som formuleras på 

grundval av kvalitativa data som är det viktiga vid bedömningen av generaliserbarhet. Vi har därför 

förstått våra begränsningar av att generalisera till en annan situation än den vi studerat och istället 

strävat efter att koppla vårt empiriska resultat till tidigare studier, för att skapa en slutsats gällande 

vilka effekterna av en friare revisionsplikt kan bli på den svenska redovisningsmarknaden. 

 

3.5.3 Pålitlighet 

För att uppnå pålitlighet skall studien och dess olika delar granskas av utomstående personer (Guba 

& Lincoln, 1994). Detta kriterium har vi försökt att uppfylla genom att låta opponenter samt vår 

handledare ta del av och granska de fakta vi presenterar i vår studie under flera seminarium. Vår 
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uppsats har även analyserats och betygssatts på ett slutseminarium av både opponenter, handledare 

och examinator.  

 

Pålitlighet kan även uppnås i form av replikation, det vill säga i vilken utsträckning undersökningen 

kan replikeras (Bryman & Bell, 2013). I kvalitativa studier, såsom vår, är dock detta kriterium svårt 

att uppfylla, eftersom vi har genomfört intervjuer och vår insamlade data är baserad på individuella 

åsikter. Vid en eventuell replikering av denna studie bör resultatet med stor sannolikhet se något 

annorlunda ut, i och med att olika individer har olika åsikter. 

 

3.5.4 Möjlighet till att styrka och bekräfta 

Detta kriterium innebär att forskaren inte låtit sig styras av sina egna värderingar eller teoretiska 

övertygelser (Guba & Lincoln, 1994). Forskarna skall anamma ett objektivt synsätt. Detta upplever 

vi att vi uppnått då vi vid våra intervjuer inte ställt ledande frågor till våra respondenter, utan istället 

låtit de tala fritt och associera samt framhäva det de ser som viktigt och relevant i sina svar. 

 

3.6 Källkritik 

Studiens sekundärdata består till största del av vetenskapliga artiklar. Den största risken med 

sekundärdata är att det är svårt att veta i vilken utsträckning den går att lita på (Jacobsen, 2002). 

Eftersom dessa artiklar har blivit vetenskapligt granskade innan de publicerats, känner vi dock att 

dessa källor går att lita på. Vi har även använt oss av annan sekundärdata som inte blivit vetenskapligt 

granskat, men eftersom denna data är publicerad av statliga organisationer, branschorganisationer 

samt branschtidskrifter, anser vi att även dessa källor i allra högsta grad går att lita på. Även om vi 

tagit i beaktning att Jacobsen (2002) påtalar att direktiven från EU samt den information vi använt 

från de statliga organisationerna, till följd av att dessa är institutionella och offentliga källor av 

kollektiv åsikt, kan göra det oklart vems åsikt dessa egentligen speglar.  

 

Studiens primärdata består av enskilda intervjuer med revisorer, redovisningskonsulter samt 

Bolagsverket och Skatteverket. Då respondenterna kommer från olika delar av landet och förblir 

anonyma i studien, anser vi att oberoende mellan de olika intervjuerna kan säkerställas. Inga 

respondenter visste vilka de övriga respondenterna i studien var eller vad som diskuterats i dessa 

intervjuer. Eftersom alla respondenter intervjuats enskilt innebär detta att respondenterna inte har 

blivit påverkade av varandra och att de svar som de gett bygger på deras och dess arbetsgivares 

åsikter. De respondenter som intervjuats via telefon har innan intervjuerna erhållit en intervjuguide 

innehållande de frågor som intervjun kommer att behandla. Detta innebär att dessa respondenter kan 
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ha diskuterat frågorna med sina kollegor och andra sakkunniga inom området, vilket vi är medvetna 

om kan ha påverkat deras svar.  

 

3.7 Etiska ställningstaganden 

Bryman och Bell (2013) betonar vikten av att de som genomför intervjuer till en studie är införstådda 

med vilken etik som krävs för detta genomförande. Jacobsen (2002) instämmer i detta och anger tre 

grundkrav som en undersökning bör försöka uppfylla när det gäller etiska aspekter av förhållandet 

mellan forskare och respondent. Dessa tre krav är informerat samtycke, krav på privatliv och krav på 

att bli korrekt återgiven. Kort sammanfattat handlar dessa grundkrav om att respondenten måste fritt 

få välja om denne ska delta i undersökningen eller inte, utan påtryckningar, och även bli informerad 

om syftet med studien och hur resultatet ska användas. Vi har därför vid varje enskild intervju varit 

noga med att informera våra respondenter om vilket syfte undersökningen har. Vi har även sett till att 

få respondenternas godkännande för att få spela in intervjuerna samt avtalat att våra respondenter har 

rätt att få läsa den information vi presenterar i studien för att undvika faktafel. Jacobsen (2002) menar 

att det är viktigt att forskaren försöker återge resultat fullständigt och i rätt sammanhang, så långt det 

är möjligt, utan att presentera rå utskrifter av intervjuer.  

 

Alla våra respondenter kommer att förbli anonyma i vår studie och ingen övrig personlig information 

kommer att presenteras. Vi har valt detta eftersom det ämne som studien behandlar kan av vissa ses 

som ett känsligt område. Jacobsen (2002) menar att om forskaren samlar in väldigt känslig och privat 

information måste denne kunna garantera respondentens privatliv. Genom att låta våra respondenter 

vara anonyma upplever vi också att de skulle ha lättare att vara ärliga i sina svar, eftersom de vet att 

de inte kommer pekas ut med namn i studien. Valet av anonyma respondenter underlättar också för 

våra läsare som inte blir påverkade i sin läsning av att veta vem eller vilka respondenter som avgett 

ett visst svar.  

 

Det är enligt Jacobsen (2002) omöjligt att slaviskt följa alla etiska regler och därför bör man istället 

använda sig av nyttoetik. Det innebär att brott mot de etiska reglerna måste vägas mot den nytta som 

man har av att bryta mot dem.  
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4. Empiri 

I det fjärde kapitlet presenteras de data som vi samlat in under vår studie. Studiens empiri består av 

intervjuer med auktoriserade revisorer och auktoriserade redovisningskonsulter, samt tjänstemän på 

Skatteverket och Bolagsverket. Respondenternas svar grundar sig på deras egna tankar och 

erfarenheter kring området.  

 

4.1 Den frivilliga revisionens påverkan på arbetet 

4.1.1 Revisorer 

Vi har genomfört intervjuer med fem stycken auktoriserade revisorer. Dessa kommer att vara 

anonyma och benämnas som Revisor 1 till 5 i texten.  

 

Revisorerna i studien är eniga om att den främsta förändring de sett i arbetet sen frivillig revision 

infördes är att antal revisionsuppdrag har minskat. Redovisningsuppdragen har istället ökat, så på det 

stora hela har detta resulterat i en balansgång och därmed ingen större förändring av revisorernas 

totala arbetsbörda. Detta har istället fallit på de auktoriserade redovisningskonsulterna, som i och med 

en större efterfrågan av redovisningstjänster fått en ökad arbetsbörda. Revisor 4 menar att det är 

främst inflödet av uppdrag som har förändrats, inte själva arbetssättet. Revisor 3 tror att det är stor 

skillnad beroende på vilken typ av redovisningsbyrå det handlar om och vilka klienter de har. Den 

byrå Revisor 3 arbetar på har endast revisionspersonal och Revisor 3 menar att om de även erbjudit 

redovisningstjänster hade arbetssättet kunnat påverkas mer av den frivilliga revisionen. Revisor 1 

berättar att eftersom Revisor 1 är ensam revisor på sin redovisningsbyrå har denne inte kunnat ta sig 

an alla revisionsuppdrag som funnits. Därför har de arbetat aktivt med att få fler företag att välja bort 

revision och istället anlita en auktoriserad redovisningskonsult hos dem. Revisor 1 medger att de till 

viss del sett till sitt eget intresse och rekommenderat fler företag att välja bort revision än de hade 

gjort om de varit fler revisorer på byrån. Dock påpekar Revisor 1 att det alltid är kundens behov som 

styr och att Revisor 1 aldrig skulle rekommendera en kund att välja bort revision om Revisor 1 själv 

anser att denna kund har ett behov av att bli reviderad.  

 

Gällande förändringar i årsredovisningarnas kvalitet upplever ingen av revisorerna att de hittills sett 

någon tydlig skillnad, men tror att detta är något som på sikt kan visa sig. Revisor 3 berättar dock att 

Bolagsverket har fått in en del årsredovisningar som är felaktiga och dessutom försent inlämnade och 

menar att problemen med felaktiga redovisningar har förflyttats från redovisningsbyråerna till bland 

annat Bolagsverket. Revisor 4 berättar att de inte märkt av någon kvalitetsförändring hos de företag 

som fortfarande anlitar dem som revisorer, däremot har det kommit in nya företag till dem i panik 

med akuta behov av hjälp. Dessa företag har startat upp och valt att inte anlita en revisor och efter ett 
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tag har de upptäckt att det inte var så enkelt med redovisning och deklarationer. Revisor 4 menar att 

det är lätt att starta ett företag, men att många saknar redovisningskunskaper och kunskap inom 

gällande regelverk.  

 

4.1.2 Redovisningskonsulter 

Vi har genomfört intervjuer med fem stycken auktoriserade redovisningskonsulter. Dessa kommer att 

vara anonyma och benämnas som Redovisningskonsult 1 till 5 i texten.  

 

Redovisningskonsulterna i studien är alla eniga om att deras arbete har förändrats sen frivillig revision 

infördes år 2010, dock inte någon större utsträckning. Redovisningskonsult 1 beskriver ett ökat krav 

på dokumentation och berättar att direktiven kring både revision och redovisning har blivit hårdare 

och kraven gällande dokumentation och uppföljning av företag har ökat. Redovisningskonsult 3 och 

Redovisningskonsult 5 instämmer båda två i detta, men menar att denna förändring inte beror på 

avskaffandet av revisionsplikten för de mindre företagen. Det är istället införandet av Reko, som i 

första hand riktar sig till auktoriserade redovisningskonsulter och syftar till att skapa kvalitet i 

redovisningen till nytta för företag, samhälle och näringsliv, som har gjort att kraven på 

dokumentation har förändrats och att nya rutiner tillkommit.  

 

Samtliga redovisningskonsulter i studien upplever att införandet av frivillig revision har inneburit att 

de som redovisningskonsulter behöver vara mer insatta i de företag de arbetar mot. 

Redovisningskonsult 3 menar att även om upprättandet av ett bokslut går till på samma sätt idag som 

för fyra år sedan, så behöver man ha mer koll och insikt i det företag man upprättar ett bokslut för. 

Detta för att kunna upptäcka när företag som inte har revision får ett behov av detta, exempelvis på 

grund av en ökad omsättning. Redovisningskonsult 3 menar att då blir dennes roll som 

redovisningskonsult att fungera som en rådgivare och upplysa företaget om detta.  

 

Av de tillfrågade redovisningskonsulterna är det endast Redovisningskonsult 5 som anser att denne 

själv har förändrat sitt arbetssätt till följd av införandet av frivillig revision. Detta i form av interna 

förändringar som resulterat i en uppdelad verksamhet där revisorerna arbetar specifikt med revision 

och de auktoriserade redovisningskonsulterna specifikt med redovisning. Redovisningskonsult 5 

upplever att redovisningskonsulterna fått mer ansvar sedan frivillig revision infördes. Tidigare var 

det revisorn som var siste man i ledet att kontrollera företagets redovisning, men nu har denna roll 

alltmer förflyttats till de auktoriserade redovisningskonsulterna vilket Redovisningskonsult 5 tycker 

har lett till att deras yrkesroll är mycket roligare, då de får vara den som företaget vänder sig till för 

hjälp och råd.  
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Ingen av redovisningskonsulterna i studien har sett någon större förändring i antal uppdrag sedan 

frivillig revision infördes. Redovisningskonsult 3 tror att detta till viss del beror på att de företag som 

anlitar dennes byrå, men väljer bort revision, ändå väljer att ha kvar sin redovisning hos byrån. 

Redovisningskonsult 3 och Redovisningskonsult 5 upplever båda två att nystartade företag oftast 

väljer bort revision och tror att detta beror på att de allra flesta nystartade företag endast ser revision 

som en stor kostnad. De tror också att det är först nu, när fyra år har gått, som de egentliga effekterna 

av införandet av frivillig revision börjar synas. Detta i form av antal nystartade företag och 

förändringar i företagens omsättningar och resultat. Redovisningskonsult 2 instämmer i detta och 

menar att en ökning av nystartade företag dels beror på att gränsen för aktiekapital när man bildar 

aktiebolag har sänkts från 100 000 kronor till 50 000 kronor, men också eftersom frivillig revision 

har inneburit att det blivit enklare att starta företag.  

 

Flera av redovisningskonsulterna i studien uppger att en förändring som skett sen frivillig revision 

infördes är att på deras arbetsplats har de börjat arbeta mer aktivt med att framhäva möjligheter som 

finns för de företag som väljer bort revision. Redovisningskonsult 4 menar dock att sin 

redovisningsbyrå i första hand försöker få företag att förstå värdet av att genomgå revision, genom 

att visa på nyttan med revision och vad företaget får för pengarna. För de företag som ändå väljer bort 

revision framhäver byrån istället fördelarna med att anlita en auktoriserad redovisningskonsult. 

Redovisningskonsult 5 anser att det är vettigt att mindre företag har alternativ till revision att välja, 

eftersom en revision kostar i princip lika mycket för stora som för små företag och de mindre 

företagen kan uppleva denna kostnad som väldigt betydande. Redovisningskonsult 1 berättar att sin 

byrå har börjat erbjuda kunder att istället för revision använda sig av en bokslutsrapport. Främst för 

att när hårdare regler har införts och krav på mer dokumentation ställts, så blir detta en kostnadsfråga 

för mindre företag. Många av de mindre företagen uppskattar detta och Redovisningskonsult 1 

berättar att en revision som i dagsläget kan kosta mellan 10 000 - 15 000 kronor är en stor kostnad 

för ett litet företag, medan en bokslutsrapport istället kostar kring 3000 - 4000 kronor. 

Redovisningskonsult 4 menar dock att kostnaden för att anlita en revisor och en auktoriserad 

redovisningskonsult är i princip lika stora och ser inte kostnaden som ett argument för att välja bort 

revision. 

 

4.1.3 Skatteverket 

Vi har genomfört en intervju med en anställd på Skatteverket. Respondenten kommer att vara anonym 

och benämnas som Tjänstemannen i texten.  
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Innan frivillig revision infördes år 2010 svarade Skatteverket på en remiss där de fick beskriva de 

konsekvenser och problem de trodde skulle uppkomma till följd av detta. Tjänstemannen berättar att 

Skatteverket även startade en insats som hamnade under företagsregistrering och som skulle ta hand 

om de nyregistrerade företag som valde bort revision. Insatsen innebar extra informationsinsatser mot 

dessa nya företag som valde bort revisor, men syftet var inte en kontroll utan en framåtsyftande åtgärd, 

att göra rätt från allra första början. Skatteverket genomförde också en analys där de studerade andra 

länder för att se om de konsekvenser som uppkommit där skulle kunna aktualiseras i Sverige och hur 

Skatteverket skulle förbereda sig för att minska dessa potentiella konsekvenser.  

 

Tjänstemannen uppger att de även fick ett nytt verktyg att arbeta efter. Detta benämns som en enklare 

variant av revision och möjliggör för Skatteverket att förelägga företag att inkomma med uppgifter 

innan den ordinarie tidpunkten har inträffat. Tjänstemannen berättar att de hade många 

informationsinsatser och träffar och att cirka 2 000 företag kontaktades tre till fyra månader efter att 

de registrerats. Skatteverket ville då besöka dessa företag för att se hur långt företagen hade kommit 

med sin bokföring. Syftet med detta var inte att utsätta dessa företag för en noggrann granskning, utan 

istället studera hur företagen klarade sig utan en revisor och försöka få dem att förstå att de måste 

skaffa sig en extern bokföringshjälp om Skatteverket ansåg att bokföringen var otillfredsställande. I 

dagsläget finns det inte längre några liknande insatser kvar, dock försöker Skatteverket enligt 

Tjänstemannens utsago att studera företagens registreringsblanketter och om dessa är bristfälligt 

ifyllda märker Skatteverket att företagen inte har tillräcklig kunskap och kontaktar dem då för att 

uppmuntra dem till att skaffa bokföringshjälp.  

 

Skatteverket har idag möjlighet att granska företag som väljer bort revision för att säkerställa 

kvaliteten i deras deklarationer, men de måste avgränsa sig till ett område, till exempel mervärdesskatt 

och under en viss period. Tjänstemannen menar att detta dock inte görs så mycket som det borde 

göras. De nya lagregler som kom i samband med revisionspliktens slopande tog också lång tid att 

införliva och det tar tid innan rättsavdelningen kan formulera en anvisning om hur Skatteverket ska 

jobba med ett nytt verktyg, i och med att det blir nya administrativ samt nya förfaranden. Detta 

begränsar Skatteverkets möjligheter att kontrollera redovisningskvaliteten hos alla företag som väljer 

bort revision. 

 

4.1.4 Bolagsverket 

Vi har genomfört en intervju med en anställd på Bolagsverket. Respondenten kommer att vara 

anonym och benämnas som Tjänstemannen i texten.  
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Bolagsverket har inte genomfört några förändringar i sitt arbete eller arbetssätt till följd av införandet 

av frivillig revision. Varken innan det infördes eller nu i efterhand. Enligt Tjänstemannen finns det 

en felaktig tro om Bolagsverket och dess kontrollerande roll. Bolagsverket har en roll som granskare 

enligt lagar och förarbeten, men de har inte en kontrollerande roll när det gäller att kontrollera hur 

årsredovisningar har genomförts. Propositionen kring frivillig revision har inte förändrat 

Bolagsverkets uppdrag gällande hur kontrollen av företagens årsredovisningar skall ske och detta lär 

förmodligen inte heller förändras om en höjning av gränsvärden sker. Tjänstemannen uppger att det 

som Bolagsverket kontrollerar är om företagets årsredovisning innehåller de delar som den enligt lag 

skall, att det är en behörig företrädare som skrivit under årsredovisningen samt om det finns ett 

fastställelseintyg. Det enda nya som Bolagsverket idag kontrollerar, sedan frivillig revision infördes, 

är om ett företag har ett krav på sig att ha revision och om det i så fall finns en revisionsberättelse 

med i årsredovisningen.  

 

4.2 Lämpliga gränsvärden 

4.2.1 Revisorer 

Åsikterna gällande dagens gränsvärden för frivillig revision går isär mellan revisorerna i studien. En 

majoritet anser att dagens gränsvärden för frivillig revision ligger på en lämplig nivå för Sverige. 

Revisor 1 är ändå positiv till en mindre höjning av dessa men månar om företagen i första hand och 

menar att så länge de företag som väljer bort revision hittar en bra och kompetent redovisningsbyrå 

att anlita, ser Revisor 1 ingen större fara med en höjning av gränsvärden. Revisor 2 och Revisor 4 

anser båda två att dagens gränsvärden för frivillig revision är något låga och gärna får höjas. De menar 

att revisionsplikten idag innefattar många små företag som egentligen inte behöver ha någon revisor, 

eftersom i dessa företag finns det inga direkta värderingsfrågor eller poster som behöver revideras. 

Revisor 4 säger att oavsett vilken storlek ett företag har så reviderar revisorerna dem på samma sätt 

och detta innebär att kostnaden för företagen är densamma. Den önskade gränsen för Revisor 4 ligger 

mellan 5-10 miljoner kronor i omsättning och Revisor 4 menar att det inte är förrän efter detta som 

nyttan med revisionen kommer ikapp kostnaden. Revisor 2 anser att länder inom EU bör ha samma 

gränsvärden för revision och menar att det är märkligt att ha olika regelverk på tillsyn i olika länder 

när EU strävar efter enighet och konkurrensneutralitet. Revisor 2 menar att olika gränsvärden strider 

mot konkurrensneutraliteten. 

  

Samtliga revisorer i studien är positiva till att EU presenterar direktiv gällande redovisning och 

revision, dock uppskattar de att dessa inte är tvingande eftersom det finns stora skillnader mellan 

olika länder. Revisor 4 menar att alla länder inom EU inte automatiskt kan ha samma gränsvärden, 

utan man måste kolla på varje land för sig och studera hur företagen storleksmässigt ser ut där. Flera 
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av revisorerna förespråkar dock att länder bör ha liknande regelverk gällande redovisning. Revisor 4 

anser att det är bra att EU försöker få fram en internationalisering då marknaderna tangerar varandra 

alltmer. Revisor 4 menar att företagen har oftast inte bara den svenska marknaden att anpassa sig till, 

utan även Europa och övriga världen och då underlättar det om vi alla strävar efter att få liknande 

redovisningar. Revisor 3 instämmer och menar att på sin byrå kommer det nya lagar och riktlinjer 

nästan varje dag. Dessa är på en global nivå och inget som gäller enbart för Sverige.  

 

Alla revisorer i studien tror att de gränsvärden som EU angett som direktiv för frivillig revision kan 

komma att påverka en höjning i Sverige. Dock kommer detta ske på lång sikt och revisorerna tror inte 

att dessa gränsvärden kan bli lika höga som de EU presenterat. Revisor 3 menar att om dessa höga 

gränsvärden skulle införas i Sverige skulle det inte finnas många företag kvar som omfattas av 

revisionsplikten. Revisor 3 tror dock inte att alla företag skulle välja bort revision, utan många skulle 

nog känna att de vill ha en extra kontroll och någon att dela ansvaret med. Revisor 1 instämmer och 

menar att om hen varit ung och i startgroparna för att bli revisor hade hen inte förespråkat en höjning 

i klass med EU:s direktiv, eftersom arbetsmarknaden för revision hade blivit betydligt mindre. 

Revisor 1 menar att om direktiven skulle införas på riktigt skulle dennes uppdrag minska från cirka 

300 till 10 stycken, förutsatt att alla företag som kan i så fall väljer bort revision. Dock betonar Revisor 

1 att långt ifrån alla företag skulle välja bort revision även om möjligheten fanns, men det är en 

intressant jämförelse. 

 

4.2.2 Redovisningskonsulter 

Samtliga redovisningskonsulter i studien, förutom Redovisningskonsult 2 och Redovisningskonsult 

4, anser att Sveriges gränsvärden ligger på en lämplig nivå. Redovisningskonsult 2 skulle hellre se att 

Sveriges gränsvärden låg kring fem miljoner kronor för nettoomsättning, fyra miljoner kronor för 

balansomslutning och att antal anställda får uppgå till fem stycken. Detta eftersom ett företag får 

snabbt en hög balansomslutning om de exempelvis äger en stor fastighet som är värd mycket och 

antal anställda överstiger ofta tre stycken, då ägaren till ett mindre företag oftast räknas in som 

anställd. Redovisningskonsult 4 anser att de hade kunnat ligga på en mitt emellan nivå av Sveriges 

och EU:s gränsvärden. Redovisningskonsult 3 menar att sett mot övriga Europa har Sverige väldigt 

låga gränsvärden, men att man inte ska stirra sig blind på värdena i sig, utan istället fundera över när 

företag egentligen har ett behov av revision. Detta tror Redovisningskonsult 3 är något som varierar 

stort mellan olika länder.  

 

Redovisningskonsult 1 anser att större företag har ett behov av revision då de behöver ha mer struktur 

än mindre företag och menar att de större företagen också har bättre täckning för att kunna anlita en 
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revisor. Redovisningskonsult 5 instämmer inte i detta utan anser att det förekommer mer fel i de 

mindre företagen än i de större, eftersom de större företagen oftast har mycket extern hjälp med 

kontroller och utomstående som håller koll på företagets ekonomi. I de mindre företagen är det ofta 

företaget själva som sköter all bokföring och även deklarerar själva och då är det lättare att fel 

uppkommer. Redovisningskonsult 5 anser att de gränsvärden som infördes år 2010 var väldigt vettiga 

som ett första införande och menar att om en höjning sker kommer detta innebära att det behövs fler 

kontroller för att se vilka företag som behöver hjälp med revision.  

 

Redovisningskonsulterna i studien tror alla att de gränsvärden som gäller för frivillig revision i 

Sverige kommer att höjas inom en snar framtid, dock inte i nivå med de gränsvärden som EU 

presenterat. Redovisningskonsult 5 spekulerar dock i att det inte är någon omöjlighet att Sveriges 

gränsvärden kan höjas i klass med EU:s direktiv, det är bara att studera övriga Europa där många 

länder har gränsvärden som överensstämmer med EU:s. Redovisningskonsult 2 menar att Sveriges 

gränsvärden inte kan hamna i klass med EU:s och ger som exempel Frankrike, där en majoritet av 

företagen har minst 50 anställda och därför får EU:s direktiv ingen direkt påverkan där. Skulle en 

liknande höjning införas i Sverige, med 50 anställda i medeltal, skulle detta innebära att nästan alla 

företag i hela landet skulle omfattas.  

 

Åsikterna gällande EU:s påverkan på det svenska regelverket kring redovisning går isär mellan 

redovisningskonsulterna. Redovisningskonsult 1 tycker att EU styr för mycket och anser att det borde 

vara upp till varje land vilka gränser de vill sätta för frivillig revision. Redovisningskonsult 5 menar 

att det finns både för- och nackdelar med EU:s påverkan. Det är bra att regelverken kring redovisning 

ska se likadana ut i alla länder, eftersom det bidrar till konkurrensneutralitet, dock blir det negativt 

om det blir alltför detaljstyrt. Redovisningskonsult 5 anser att det är bra att ha en övre myndighet som 

avger direktiv, eftersom länder bör sträva efter att ha liknande regler gällande redovisning och 

revision. Redovisningskonsult 2 och Redovisningskonsult 4 menar att eftersom de direktiv som EU 

presenterar inte är bindande är det endast positivt att de utfärdar dem, eftersom detta tydliggör vilken 

nivå EU anser att medlemsländerna skall ligga på.  

 

4.2.3 Skatteverket 

Tjänstemannen tycker att det är svårt att avgöra vilka gränsvärden som är lämpliga för frivillig 

revision i Sverige. Aktiebolag utan revisor har ändå förhållandevis bra koll på sin redovisning, jämfört 

med enskilda näringsidkare, och de kan ha mångmiljonbelopp i omsättning utan att behöva ha revisor, 

därför blir gränserna för frivillig revision felaktiga när man studerar olika företagsformer. 

Tjänstemannen tycker att det ställs höga krav på aktiebolag, som inte ställs på enskilda näringsidkare 
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trots att deras omsättning kan vara väldigt hög. Det man inte tar i beaktning är att kunskap om 

bokföring och redovisning är väsentligt mycket sämre i de enskilda företagen, eftersom dessa oftast 

sköter all redovisning själva. Tjänstemannen ger som exempel att många aktiebolag väljer bort 

revisorn, men har kvar bokföringshjälpen eftersom det oftast är de som gör det tunga jobbet. I sådana 

företag är riskerna och felen betydligt färre.  

 

Tjänstemannen tror att Sverige skulle kunna införa de gränsvärden som finns presenterade i EU:s 

direktiv, eftersom många länder inom EU har kommit upp i dessa nivåer. Dock poängterar 

Tjänstemannen att om Sveriges gränsvärden ska höjas måste man först förenkla så att det blir lätt att 

göra rätt. Med detta avser Tjänstemannen att det förmodligen kommer krävas att vi är villiga att ändra 

lagstiftningen inom vissa områden. De regler och förordningar som idag finns är alldeles för 

komplexa och bör förenklas, annars lär det bli svårt för företagen att få fram korrekta redovisningar. 

Tjänstemannen menar att vi lever i en värld där allt ska vara så enkelt som möjligt, men detta är 

sanning med modifikation, eftersom för en som aldrig har arbetat med bokföring och redovisning är 

det en utopi att göra rätt utan någon som helst erfarenhet. Tjänstemannen avslutar med att säga att det 

är enkelt att starta ett företag, men inte att följa alla lagar och regler. 

 

4.2.4 Bolagsverket 

Tjänstemannen tycker att det är svårt att säga vilken gräns som anses vara bäst lämpad för Sverige. 

Tjänstemannen menar att gränsvärden bör sättas med utgångspunkt ur andra aspekter än enbart antalet 

anställda och omsättning för ett företag, till exempel att väga in hur landets företag ser ut rent 

storleksmässigt. Vi kan inte jämföra oss med övriga länder inom EU i den frågan och därför är det 

svårt att avgöra om de gränsvärden som gäller i Storbritannien går att införa som lämpliga 

gränsvärden för Sverige och dess företag. Tjänstemannen menar även att många av de större företagen 

idag har ekonomiska rådgivare, medan många utav de mindre företagen själva sköter redovisningen, 

om de inte har en revisor. Detta påverkar också aspekten om lämpliga gränsvärden, eftersom de stora 

företagen har både en revisor och rådgivare och de mindre har ingen extern hjälp alls.  

 

Tjänstemannen är inte positiv till att införa de gränsvärden som finns presenterade i EU direktivet i 

Sverige, utan anser att dessa är extremt höga gränsvärden. Tjänstemannen tror att detta skulle kunna 

medföra att gällande lagar, som aktiebolagslagen, kan komma att urholkas vilket i sin tur skulle 

påverka regleringen kring det personliga ansvaret som föreligger. För att undvika detta fenomen 

skulle Sverige behöva införa ett flertal lagändringar för att anpassa den svenska lagstiftningen till de 

gränsvärden som EU direktivet presenterat.  
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4.3 Redovisningskonsult eller revisor? 

4.3.1 Revisorer 

Revisorerna i studien är alla eniga om att det är bra att företag som väljer bort revision har möjlighet 

att istället vända sig till en auktoriserad redovisningskonsult för hjälp. Revisor 2 menar att små företag 

ska själva kunna känna efter om de behöver ha en revisor. Om företaget inte har några större 

värderingsposter eller anser sig ha bra koll själva så räcker det med en redovisningskonsult, 

auktoriserad eller inte, som hjälper dem att följa regelverket. Revisor 5 anser istället att de företag 

som väljer bort revision gör bäst i att välja en byrå med auktoriserade redovisningskonsulter för att 

upprätthålla kvaliteten i redovisningen och menar att detta väger tyngre än att ta hjälp av en icke 

auktoriserad redovisningskonsult. Revisor 1 tycker att det är bra att FAR vart sjätte år utför 

kvalitetskontroller av auktoriserade redovisningskonsulter, eftersom detta ställer krav på dem att 

prestera, eftersom de annars riskerar att bli av med sin titel.  

 

Företag som väljer att anlita en auktoriserad redovisningskonsult istället för en revisor kan välja att 

kvalitetssäkra sin redovisning med hjälp av en bokslutsrapport. Samtliga revisorer i studien, utom 

Revisor 2 som menar att företag med bra koll på sina siffror lika gärna kan anlita en icke auktoriserad 

redovisningskonsult, anser att en bokslutsrapport kan vara till hjälp för företag som väljer bort 

revision. De framhäver dock att en bokslutsrapport inte går att jämställa med en revision och att den 

inte säger så mycket mer än att företaget har följt Reko. Revisor 1 påpekar ändå att även om en 

bokslutsrapport inte är bestyrkande, så vet kunden ändå att det är kompetenta personer som varit 

involverade och att detta då minskar risken för stora fel. Revisorerna belyser även en nackdel med 

bokslutsrapporten, vilket är att den måste vara korrekt och ha skötts på rätt sätt. I en 

revisionsberättelse kan revisorn ta upp det som är fel, men den möjligheten finns inte i en 

bokslutsrapport och detta innebär att en sådan inte alltid går att utfärda. 

  

Revisor 3 tar även upp att det har skett en förändring när det gäller redovisningskonsulter. Revisorer 

har alltid haft ett dokumentationskrav när de utför en revision. De skall redogöra för hur de planerat, 

vad de granskat samt vilka slutsatser de dragit. Det som hänt i branschen är att detta 

dokumentationskrav nu även föreligger de auktoriserade redovisningskonsulterna. Detta krav innebär 

att redovisningskonsulterna numera nästan ligger på samma prisnivå som revisorerna och att det i 

dagsläget har blivit dyrare att anlita auktoriserade redovisningskonsulter jämfört med tidigare. 

Revisor 3 menar att det även finns redovisningskonsulter som inte följer dessa krav, eller inte är Reko-

certifierade och då finns inte detta krav, vilket innebär att de är då oftast billigare för ett företag att 

anlita. I och med att det finns ett stort spann i kvaliteten på redovisningskonsulter kan Revisor 3 dock 

inte säga att det är riskfritt att byta ut revisorn mot en redovisningskonsult. En revisor håller alltid en 
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viss kvalitet medan redovisningskonsulternas kan variera stort. Revisor 3 anser dock att om det är en 

duktig och kunnig redovisningskonsult kan detta absolut kan vara ett bra substitut, eftersom olika 

företag har olika förutsättningar. Revisor 1 tror att arvodet för revision kommer att bli högre och att 

arvodet för både revision och redovisningstjänster i framtiden kommer ligga på samma nivå. Revisor 

1 menar att om revision är ett tvång är det många företag som upplever att denna tjänst är dyrare än 

den egentligen är, men om revision är frivillig så framhävs fördelarna av revision tydligare och 

kostnaden upplevs inte som lika stor. Revisor 1 anser att när revision är frivillig motiveras revisorerna 

till att ge lite fler råd som de egentligen inte är tvungna att göra.  

 

Revisorerna i studien har svårt att se om det kan finnas andra lagförändringar än frivillig revision som 

kan underlätta för de mindre företagen. Revisor 2 menar att det endast är regelverket för revision som 

är viktigare än själva gränsvärdena. Revisor 1 och Revisor 4 anser att många utav de rapporter som 

företag idag måste lämna in till olika myndigheter är onödiga och menar att detta är enbart statistik 

och slöseri med både resurser och företagens tid. Gällande en förenkling av skatteregler går 

revisorernas åsikter isär. Revisor 1 tycker att skattereglerna har blivit alltmer komplexa genom åren 

och tror därför att både skatteregler och momsregler kan förenklas och därmed underlätta för mindre 

företag. Revisor 4 upplever istället att dessa regler har blivit bättre och tydligare och menar att det 

finns ingen orättvisa eller flera olika sätt att redovisa på och detta har skapat en tydlighet.  

 

4.3.2 Redovisningskonsulter 

Redovisningskonsulterna i studien är eniga om att en bokslutsrapport kan vara ett fördelaktigt 

alternativ för de företag som väljer bort revision. De påpekar dock att detta inte är något som kunder 

i dagsläget efterfrågar. Redovisningskonsult 5 berättar att på sin byrå avger de alltid en 

bokslutsrapport till de företag som valt bort revision, däremot är Redovisningskonsult 5 noggrann 

med att förtydliga att en bokslutsrapport endast är ett internt dokument som företag själva bestämmer 

vem de vill ska se. En bokslutsrapport går inte att likställa med en revisionsberättelse och den 

innehåller heller inga garantier om företagets förvaltning, vilket innebär att den främst ger en intern 

nytta för företaget. Redovisningskonsult 2 och Redovisningskonsult 4 upplever inte att banker och 

övriga intressenter till företag i dagsläget efterfrågar en bokslutsrapport, men tror att detta på sikt kan 

komma att ändras om revisionsplikten blir friare. Redovisningskonsult 4 anser att även om en 

bokslutsrapport inte går att jämföra med en revisionsberättelse, så kan den ändå vara av stor nytta för 

ett företag. Fördelen med en bokslutsrapport är att den är kort och konkret, den är enkel att begripa. 

En revisionsberättelse är oftast lång och mer komplicerad för både kunden och övriga intressenter att 

förstå.  
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På den redovisningsbyrå som Redovisningskonsult 1 arbetar på har de aktivt arbetat med att framhålla 

bokslutsrapporten som ett alternativ till mindre företag. Redovisningskonsult 1 menar att sin byrå inte 

har kapacitet att erbjuda revision till alla företag och då har det fallit sig naturligt att de mindre företag 

som omfattas av frivillig revision har fått ett erbjudande om att anlita en auktoriserad 

redovisningskonsult istället för en revisor. Redovisningskonsult 1 är noga med att påpeka att det i 

grund och botten är företaget som styr vilket de väljer och de skulle aldrig erbjuda detta som ett 

alternativ för byråns egen skull, utan de ser alltid till företagets bästa i första hand.  

 

Förutom bokslutsrapporten anser Redovisningskonsult 4 också att det är viktigt att stärka 

redovisningssidan och visa på nyttan och värdet en auktoriserad redovisningskonsult kan bidra med 

till ett företag. Redovisningskonsult 4 menar att här hjälper FAR till väldigt mycket i och med 

kvalitetssäkringen av yrkesrollen som auktoriserad redovisningskonsult. Redovisningskonsult 4 anser 

att en revisor alltid bör vara förstahandsvalet för företag, därefter en auktoriserad redovisningskonsult 

som Redovisningskonsult 4 menar håller en viss lägsta nivå och därför är att föredra framför en icke 

auktoriserade redovisningskonsult.   

 

Redovisningskonsulterna i studien är alla eniga om att de lagförändringar, förutom frivillig revision, 

som kan göras för att underlätta för mindre företag är att förenkla dagens skatteregler. 

Redovisningskonsult 2 anser att genom att förenkla skatteregler, som är komplicerade att förstå både 

för företag och redovisningskonsulter, förhindrar man att fel i redovisningen uppkommer. 

Redovisningskonsult 4 instämmer i detta och tror att en förenkling av både skatte- och momsregler 

skulle innebära att de mindre företagen inte lockas till att fuska.  

 

4.3.3 Skatteverket 

Tjänstemannen förklarar att Skatteverket inte kan rangordna eller betygsätta olika 

redovisningskonsulter eller revisorer, eftersom Skatteverket måste vara konkurrensneutrala. Därför 

menar Tjänstemannen att företagen själva får göra en sådan bedömning med hänsyn till hur avancerad 

deras redovisning är och hur mycket kapital de har att spendera på att anlita en redovisningskonsult, 

auktoriserad eller inte, alternativt en revisor. Tjänstemannen menar att det viktigaste är att företagen 

väljer att anlita någon slags hjälp så att de inte behöver sköta redovisningen själva. Det finns planer 

på att Skatteverket i framtiden ska kunna erbjuda bokföringshjälp till de minsta företagen genom att 

dessa ska kunna lämna in sitt material, till exempel fakturaunderlag, och att Skatteverket då hjälper 

dem. Tjänstemannen berättar att Danmark har ett liknande system och att det pågår diskussioner om 

hur detta skulle kunna införas i Sverige. Dock finns det vissa hinder, bland annat 

konkurrensneutraliteten, som gör att Skatteverket inte kan köpa in externa bokföringstjänster eller 
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ens rekommendera någon. Tjänstemannen säger att förslaget ändå lutar åt att Skatteverket i framtiden 

kommer att kunna rekommendera bokföringsprogram som är godkända och lätta att bokföra i.  

 

4.3.4 Bolagsverket 

Tjänstemannen har svårt att avgöra om en redovisningskonsult kan vara ett bra alternativ för ett 

företag att anlita framför en revisor. Tjänstemannen tar upp att den mest framträdande skillnaden 

mellan en revisor och en redovisningskonsult är att en auktoriserad revisor agerar inom en lagreglerad 

verksamhet som har tillsyn av den statliga revisorsnämnden, medan redovisningskonsultens 

verksamhet bygger på branschorganisationerna och inte på någon lagstiftning. Tjänstemannen menar 

att det även finns en stor skillnad rent kvalitetsmässigt redovisningskonsulter emellan, en skillnad 

som inte existerar mellan revisorer.  

 

Tjänstemannen menar att en bokslutsrapport inte är att likställa med en revisionsberättelse, eftersom 

en bokslutsrapport enbart är ett intyg på att företaget har följt gällande lagstiftning och att dess 

redovisning håller hög kvalitet. I en bokslutsrapport finns det inga uppgifter om huruvida 

redovisningskonsulten har upptäckt några fel eller inte, som det finns i en revisionsberättelse. En 

annan viktig aspekt som skiljer dessa två alternativ åt är att ansvarsfriheten inte behandlas på samma 

sätt. Tjänstemannen menar att en bokslutsrapport inte kan ersätta revisionsberättelsen enligt 

lagstiftaren och att den inte kan bifogas med årsredovisningen, eftersom den inte registreras och 

tillkännages. Bokslutsrapporten är främst tänkt till en intern användning och inte som ett 

kvalitetsdokument för externa intressenter, vilket Tjänstemannen anser begränsar dess egentliga 

nytta. Tjänstemannen anser att en revisionsberättelse har många fördelar jämte en bokslutsrapport 

och dessa två kan nog aldrig komma att kunna likställas, men menar samtidigt att om ett företag inte 

har någon möjlighet att anlita en revisor så är en redovisningskonsult ett bra alternativ. Denne kan då 

höja kvaliteten på redovisningen och se till att lagar och regler efterföljs. 

 

4.4 Risker med högre gränsvärden 

4.4.1 Revisorer 

Samtliga revisorer i studien anser att en friare revisionsplikt leder till en försämrad kvalitet i 

företagens årsredovisningar. Revisor 2 tror att många företag inte bryr sig om årsredovisningen, utan 

lägger över detta på revisorn som i sin tur är den som håller uppe kvaliteten genom att följa rådande 

regelverk. Om företagen väljer bort revision och börjar upprätta egna årsredovisningar, eller väljer 

att anlita en mindre noggrann redovisningskonsult, lär det enligt Revisor 2 uppkomma tydliga 

kvalitetsbrister.  Revisor 1 instämmer i detta och tillägger också att för företag med högre omsättning 

så finns det ett visst värde i att ha revision och faran ligger i de som utnyttjar denna situation till att 
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sälja in billiga redovisningstjänster som inte håller måttet. Revisor 1 menar att företag märker nog 

inte detta förrän efter att några år har gått och de blir föremål för en skatterevision eller liknande. 

Revisor 1 tror att väldigt många företag saknar kompetens att kunna kontrollera kvaliteten på sin 

redovisning och detta kan få konsekvenser om företaget inte anlitar rätt folk. Revisor 4 har märkt att 

de minsta företag som de har kontakt med oftast inte får sina årsredovisningar registrerade och menar 

att detta är något som kommer att öka vid en friare revisionsplikt.  

 

Revisor 1 berättar att på sin byrå har de auktoriserade redovisningskonsulterna riktlinjer som de följer 

gällande hur de ska arbeta med de företag som väljer bort revision. Detta menar Revisor 1 hjälper till 

att stärka kvaliteten i årsredovisningarna hos de företag som inte anlitar en revisor. Revisor 3 anser 

att när ett företag väljer att ha en revisor som kontrollerar deras finansiella status finns det en viss 

säkerhet att detta företags verksamhet är pålitlig och om revisionen väljs bort försvinner detta 

skyddsnät. Revisor 3 uttrycker också en oro över hur banker, leverantörer och kunder kommer att 

ställa sig till ett stort företag som väljer att inte anlita någon revisor. Revisor 3 menar att om ett större 

företag väljer bort revision kan detta skapa en stor osäkerhet hos olika intressenter som kan leda till 

att banker inte vill låna ut kapital till dem eller att kunder inte vill anlita dem som leverantörer. Revisor 

3 tror dock att om en friare revisionsplikt införs så kommer det att skapas ett revisionskrav från 

intressenter till stora företag. Detta instämmer Revisor 4 i och menar att banker har idag egna 

kontrollsystem för att kunna utföra egna utredningar på de företag de önskar. Om revisionsplikten 

blir friare tror Revisor 4 att även andra intressenter kommer att införa detta och spekulerar i att 

intressenter branschvis utformar en egen kontrollfunktion, där de samarbetar för att kunna förstärka 

förtroendet för de företag som berörs.  

 

Revisor 5 tror att en friare revisionsplikt även kan leda till en ökad brottslighet eftersom det är svårt 

att kontrollera alla företag som väljer bort revision. Revisor 2 instämmer i detta och menar att om 

antal tillsynstimmar blir färre medför detta en risk att fel lättare passerar igenom. Detta i sin tur skapar 

konsekvenser eftersom det strider mot regelverket och om företag då inte haft någon som kunnat 

påpeka dessa fel eller själva inte sett eller varit medveten om dem, kan det sluta riktigt illa. Revisor 

4 tror att alla rapporter såsom deklarationer, årsredovisningar och bokslutsrapporter kommer bli 

lidande och att efterföljandet av regler lär minska. Revisor 4 betonar dock att detta inte behöver röra 

sig om fusk eller brott, utan att kunskapsbrist kan vara den främsta orsaken till att detta sker.  

 

Revisor 2 och Revisor 5 tror att fler företag kommer att välja bort revision om de får möjlighet, något 

som tydligt märktes när revisionsplikten slopades för fyra år sedan. Detta tror de beror på att företag 

inte ser revision som nödvändigt att ha. Revisor 3 tror istället att många företag kommer att välja att 
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ha revision, men att detta kommer att ske efter ett tag när de inser vad det innebär för deras företag 

att inte anlita en revisor. Både Revisor 1 och Revisor 4 tror att de företag som idag har revision 

kommer att fortsätta med detta även om de får möjlighet att välja bort det. Revisor 4 menar att de 

företag som idag har revision har förstått innebörden med att ha en revisor och ser det inte endast som 

en kostnadspost. Revisor 1 tror också att många större företag inte skulle välja bort revision eftersom 

deras banker och leverantörer ofta har detta som ett krav. 

 

4.4.2 Redovisningskonsulter 

Redovisningskonsult 2 tror att den främsta risken med friare regler kring redovisning och revision är 

att det förekommer mer fel i bokföringen, bokslutet och skatterna. Redovisningskonsult 2 menar att 

en friare revisionsplikt kommer att leda till att fler fuskar med dessa siffror, både avsiktligt men även 

på grund av okunskap. Redovisningskonsult 3 menar att de som vill fuska alltid kommer att fuska 

oavsett vilka gränsvärden som gäller, dock blir det betydligt enklare att fuska om det är friare regler 

kring redovisning och revision. Redovisningskonsult 5 instämmer i detta och menar att om företag 

inte vill ha extern hjälp och det inte finns någon som kontrollerar dessa företag är det lätt hänt att 

både medvetet och omedvetet fusk sker.  

 

Redovisningskonsult 4 tror att en stor risk med en friare revisionsplikt är när företag söker sig till 

oseriösa redovisningsbyråer utan ordentliga redovisningsrutiner. Då tror företaget att deras 

redovisning håller en hög kvalitet, när det i själva verket kan vara tvärtom. Redovisningskonsult 1 ser 

också denna risk och menar att företag som väljer bort revision kan i princip välja att anlita vem som 

helst till att utfärda ett bokslut åt dem, alternativt göra detta själv med hjälp av bokslutsprogram. 

Redovisningskonsult 1 menar att företag som väljer att själva sköta sin redovisning saknar en 

kvalitetssäkring av sin redovisning. Detta innebär att när banker och andra intressenter studerar denna 

kan de bli vilseledda till att tro att företagets finansiella situation ser bättre ut än den egentligen gör. 

Flera av redovisningskonsulterna i studien berättar att Bolagsverket redan har sett en försämring av 

kvaliteten på de årsredovisningar som lämnats in. Detta tror de beror på att många företag väljer bort 

extern hjälp och istället försöker upprätta dessa årsredovisningar själva, trots att de egentligen saknar 

den kunskap som krävs för detta.  

 

Redovisningskonsulterna berättar att Skatteverket arbetar med att stärka kvaliteten i företagens 

redovisningar, genom att när företag lämnar in sina inkomstdeklarationer så ska de kryssa i om dessa 

är granskade av en revisor eller en redovisningskonsult. Redovisningskonsult 1 tror dock att 

Skatteverket ändå har svårt att kontrollera alla företag som väljer bort revision och menar att det nog 

mest är en slump om de upptäcker ett bolag som har manipulerat sina siffror. Redovisningskonsult 5 
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anser att de företag som väljer bort revision och inte tar hjälp av en auktoriserad redovisningskonsult 

förlorar all sin trygghet. Redovisningskonsult 5 menar att genom att anlita en auktoriserad 

redovisningskonsult behåller företagen ändå en viss kvalitet, men om de väljer bort detta, vad finns 

då kvar?   

 

Om en höjning av gränsvärden sker tror Redovisningskonsult 2 att i princip alla företag som inte har 

någon minoritetsdelägare eller andra externa delägare kommer att välja frivillig revision om de kan. 

Har ett företag externa delägare har de oftast ett krav på sig att ha revision. Redovisningskonsult 5 

tror istället att de allra flesta företag ändå kommer att behålla revisionen, men att detta påverkas av 

om det finns ett krav på detta från banker, leverantörer och övriga intressenter. Redovisningskonsult 

1 och Redovisningskonsult 4 är av samma åsikt och menar att om intressenter till företagen kräver att 

de ska ha revision så kommer detta innebära att fler företag väljer att ha revision i framtiden.  

 

Redovisningskonsulterna i studien ser inte bara nackdelar med att välja bort revision utan de 

framhäver också möjligheter som en friare revisionsplikt kan medföra. Flera av 

redovisningskonsulterna upplever att en friare revisionsplikt innebär att fler väljer att starta företag, 

vilket resulterar i fler arbetstillfällen. Redovisningskonsult 2 menar att detta beror på att när fler 

företag har möjlighet att utnyttja frivillig revision, så kommer de undan problemet som ofta 

förekommer när man väljer att starta företag; att hitta en revisor att anlita till en vettig kostnad. Genom 

att företag slipper detta kan de istället starta upp och börja arbeta med sin verksamhet direkt. 

Redovisningskonsult 4 och Redovisningskonsult 5 menar att yrkesrollen blir roligare, både för 

revisorer och redovisningskonsulter, om ett företag självmant väljer att anlita dem istället för när de 

måste det på grund av ett lagstadgat krav. Redovisningskonsult 3 anser att det bästa är när kunden 

själv kommer till insikt varför deras företag behöver ha revision.  

 

4.4.3 Skatteverket 

Skatteverket har hittills inte upptäckt några särskilda effekter eller följder av att frivillig revision 

införts i Sverige, dock pågår det en analys som Skatteverket själva producerar. Tjänstemannen 

förklarar att anledningen till varför det inte har genomförts en analys tidigare eller varför effekter 

ännu inte upptäckts, är för att det tar tid innan effekter kommer upp till ytan. Den frivilliga revisionen 

infördes år 2010 och då blir det aktuellt först under år 2011 att börja studera effekter och därefter, 

beroende på företagens räkenskapsår, tar det ytterligare ett till ett och ett halvt år innan 

årsredovisningen och inkomstdeklarationen skall lämnas och efter den processen kan det dröja 

ytterligare tid innan allt granskas. Därför är det just nu som en analys ger den mest rättvisa bilden 

förklarar Tjänstemannen.  
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Eftersom Skatteverket ännu inte har en klar bild av de effekter som eventuellt uppkommit med 

anledning av att frivillig revision infördes år 2010, är det svårt att avgöra vilka effekter som kan 

uppkomma om gränsvärdena höjs. Tjänstemannen menar dock att det säkerligen kommer resultera i 

mer arbete för Skatteverket, både som en kontrollerande myndighet, men även med inriktning på att 

förebygga. Vid de informationsträffar som Skatteverket har genomfört, uppdagades det att väldigt 

många företag var i behov av hjälp med sin redovisning och bokföring och att dessa företag insåg att 

de inte skulle klara av dessa ansvarstaganden själva. Till exempel visade det sig att många företag 

endast använde sig av en Excel-fil eller ett gratis bokföringsprogram som inte var godkända som 

bokföringsunderlag. Även om bokföringen skulle vara korrekt rent siffermässigt, var det ändå inte 

godkänt. Tjänstemannen berättar att många företag inte hade sina skyldigheter klara för sig och dessa 

informationsträffar blev ett uppvaknande för dem. Detta är en av de risker som kan komma att öka 

om gränsvärdena för frivillig revision höjs enligt Tjänstemannens utsago.  

 

Tjänstemannen spekulerar i att en friare revisionsplikt också kan underlätta för fusk, men tror 

samtidigt att väldigt många som idag startar företag, och har detta som inkomst, inte har för avsikt att 

fuska. Dessa företag vill att allt ska gå rätt till och inser att det är kostsamt att rätta till fel i efterhand. 

Därför tror Tjänstemannen att det trots allt är en begränsad mängd som startar företag för att medvetet 

fuska och att detta inte är den största risken med höjda gränsvärden. 

 

4.4.4 Bolagsverket 

Även om Bolagsverket inte granskar och kontrollerar årsredovisningarnas innehåll anser 

Tjänstemannen att kvaliteten har försämrats hos de företag som valt bort revisor. Förutom att 

innehållet och uppställningarna i årsredovisningarna håller en lägre kvalitet, verkar även 

förseningsavgifterna ha ökat, till följd av att fler företag skickar in årsredovisningarna försent eller 

överhuvudtaget inte alls. Under år 2012 ökade antalet förseningsavgifter mer än ökningen av det 

totala aktiebolagstillståndet. Innan revisionsplikten slopades kunde Bolagsverket skicka ut 

meddelanden om brister i årsredovisningen genom revisorerna, för att påtala fel till företagen. Numera 

är denna kvalitetssäkring borta hos de bolag som i dagsläget inte har en revisor. Tjänstemannen 

upplever dessutom att det har skett en ökning i antalet nybildade aktiebolag sedan frivillig revision 

infördes och att en del utav dessa aldrig lämnar in någon årsredovisning, vilket kan medföra en 

tvångslikvidation. Tjänstemannen berättar att likvidationsförelägganden, som beror på saknade 

årsredovisningar, har ökat och så då även antalet likvidationsbeslut. Tjänstemannen kan dock inte 

med all säkerhet härleda dessa brister till den slopade revisionsplikten. Antalet 

tvångslikvidationsbeslut kan, förutom till följd av frivillig revision, även ha påverkats utav företagens 
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aktiekapital, avsaknad av anmälan om behörig styrelse samt rådande konjunktur. Dock tror 

Tjänstemannen att ökningen av saknade årsredovisningar främst beror på den frivilliga revisionen, 

eftersom ett företag som har revisor får hjälp och påminns av revisorn att skicka in årsredovisningen. 

Det finns dock inga siffror eller undersökningar från Bolagsverket som kan styrka detta påstående, 

utan detta är endast Tjänstemannens egna uppfattningar och slutsatser genom dennes erfarenhet. När 

det gäller tvångslikvidationerna anser Tjänstemannen att det är lite för tidigt att dra några radikala 

slutsatser kring sambandet mellan dessa och den frivilliga revisionen. 

 

Enligt Tjänstemannen spelar kvaliteten på årsredovisningarna egentligen inte någon roll i 

Bolagsverkets uppdrag att registrera och tillkännage dessa, men det finns andra tillfällen då en 

kvalitetsförsämring kan påverka negativt. Tjänstemannen ger som exempel vid frivillig likvidation 

när Bolagsverket skall utse en likvidator.  

 

4.5 Fördelar med revision 

4.5.1 Revisorer 

Revisorerna i studien är eniga om att revision endast är positivt för ett företag att ha. Revisor 1 anser 

att en stor fördel med revision är att företagen får en kvalitetssäkring av årsredovisningen. Revisor 1 

menar att det är styrelsen i företaget som är ytterst ansvarig för att årsredovisningen är rätt och därför 

anlitar de extern hjälp till att kvalitetssäkra denna. Eftersom det är revisorn som ansvarar för 

revisionsberättelsen och kan hållas ansvarig om denne skriver en felaktig sådan, strävar revisorn efter 

att utföra ett bra arbete och lägger ner tid på att revisionsberättelsen ska bli rätt. Revisor 5 instämmer 

i detta och tror att felen i årsredovisningen minskar då en revisor granskat och godkänt denna.  

 

Revisor 2 anser att den största fördelen med att ha revision är att företaget får en möjlighet till en 

”second opinion” på sina siffror och sin verksamhet och en garanti på att dessa är korrekta. Revisor 

4 framhäver att revision ger företaget möjlighet till en yttre kontroll då de får en tredje man som kan 

ge förslag på en mängd olika förbättringar, hitta systemfel, risker och brister som finns i deras rutiner. 

Revisor 4 menar att en revisor också kollar så att den interna kontrollen efterföljs vilket bland annat 

innebär att rätt löner utbetalas, inget främmande kapital går ut, kontrollerar att det inte förekommer 

förskingringar samt kontrollerar att allt blir fakturerat och att alla får betalt. Genom dessa kontroller 

som tredje man kan företaget lita på bokföringen att den är korrekt, inte bara enligt regelverket, utan 

även att det inte är några siffror som är felaktiga. Detta ökar trovärdigheten gentemot intressenterna, 

att någon garanterar riktigheten i deras bokföring.   
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De främsta fördelarna med revision enligt Revisor 3 är att redovisa ett rättvisande resultat som ger 

alla intressenter en rättvis bild av företagets ekonomiska status. En revision skapar även en viss 

trovärdighet gentemot marknaden och alla inblandade och kan även skapa fördelar rent 

konkurrenskraftigt. Revisor 3 ger som exempel att en kund kan välja bort ett likvärdigt företag för att 

de inte har revision och på grund av detta känner kunden ingen trygghet eller trovärdighet. 

 

Revisor 1 beskriver en ytterligare fördel med revision, som är den rådgivning företaget får på köpet. 

En revisor kan bidra med goda råd kring fakturering och skatter som kan underlätta för ett företag. 

Revisor 1 tror att även rådgivningen fungerar som en kvalitetsstämpel i och med att det är en revisor 

som är involverad i denna. 

 

4.5.2 Redovisningskonsulter 

Alla redovisningskonsulter i studien är överens om att den främsta fördelen med revision är att den 

fungerar som en kvalitetssäkring av företagets finansiella information. Redovisningskonsult 4 menar 

att även om det finns andra möjligheter för att säkerställa denna kvalitet, så är en revisor och revision 

det bästa alternativet eftersom kunden då kan vara helt säker på att deras finansiella information är 

väl genomgången. Redovisningskonsult 4 anser att revision inte bara fyller en intern nytta för 

företaget själva, utan även för övriga intressenter. Redovisningskonsult 2 menar att revision kan bidra 

till att skapa en trygghet för externa delägare och minoritetsdelägare som vill ha bättre koll på 

företaget, men som inte har tid och därför tar hjälp av en revisor som bekräftar att alla siffror är 

korrekta så att de inte får någon obehaglig överraskning.  

 

Redovisningskonsult 3 anser att banker är en viktig intressent till företag och de företag som kan visa 

upp att de har en revision ställer banken oftast inga frågor till innan de beviljar lån. Jämfört med ett 

företag som valt bort revision under ett antal år och som sedan vänder sig till banken i behov av ett 

lån, då kan banken kräva att företaget skall revidera sina siffror flera år tillbaka i tiden, både in- och 

utbetalningar. Redovisningskonsult 3 menar att revision har en kvalitetsstämpel som bidrar till att 

utlåning av pengar blir enklare för företag som anlitar en revisor. Redovisningskonsult 1 och 

Redovisningskonsult 4 håller med om att banker studerar företagens årsredovisningar och 

kontrollerar om de har revision eller inte när de skall fatta lånebeslut. Redovisningskonsult 5 är av 

motsatt åsikt och berättar att sin redovisningsbyrå trodde att banker tog revision i beräkning när de 

fattar beslut om att bevilja lån till företag, men att de upptäckt att så är inte fallet. Redovisningskonsult 

2 tror att banker i första hand studerar årsredovisningar och kontrollerar siffror på det sättet. 

Redovisningskonsult 1 påpekar att även leverantörer kontrollerar vad som står skrivet i en 

revisionsberättelse och ger som exempel ett företag som hade ett dåligt resultat som framgick i deras 
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revisionsberättelse, detta företag fick därför endast handla kontant då deras leverantörer inte ville 

bevilja dem kredit.  

 

Redovisningskonsult 4 och Redovisningskonsult 5 upplever båda två att eftersom en revisor ofta 

arbetar med många olika företag kan denne ge tips och råd till företaget i andra frågeställningar än de 

som rör revision. Detta innebär att de som anlitar en revisor får mycket för den kostnad de betalar för 

revisionen. Redovisningskonsult 4 tillägger att företag som anlitar en revisor för revision även får en 

riskanalys och påminnelser kring vad de ska tänka på gällande tillstånd och liknande. 

 

4.5.3 Skatteverket 

Tjänstemannen på Skatteverket menar att en fördel som revision innebär är att det skapar en möjlighet 

att redovisningen blir rätt från början. Dock menar Tjänstemannen att om ett företag anlitar både 

bokföringshjälp och revisor, som bara signerar att denne godkänt redovisningen, så får bolagen 

jämföra nyttan med kostnaden eftersom små företag, enligt Tjänstemannens åsikt, oftast inte behöver 

anlita en revisor om de har bokföringshjälp. 

 

4.5.4 Bolagsverket 

Enligt Tjänstemannen på Bolagsverket finns det många fördelar med att anlita en revisor, men den 

främsta anledningen till varför ett företag bör ha en revisor är för att få en objektiv granskning utav 

en annan oberoende part.  
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5. Analys 

I det femte kapitlet presenteras en analys av den empiriska undersökningen där empiri kopplas 

samman med tidigare studier inom frivillig revision och där jämförelser görs mellan de olika 

respondentgrupperna. För att underlätta denna jämförelse kommer kapitlet att presenteras utifrån 

de olika teman som empirin behandlar.  

 

5.1 Den frivilliga revisionens påverkan på arbetet 

Enligt Collis (2012) och Francis (2004) är det svårt att avgöra vilka specifika effekter frivillig revision 

kan medföra. Detta instämmer merparten av respondenterna i, då de inte har sett någon större 

förändring i deras arbete sedan frivillig revision infördes år 2010. Revisorerna i studien upplever dock 

att deras arbetsbörda har minskat då antal revisionsuppdrag har blivit färre, samtidigt har 

redovisningsuppdragen ökat vilket har inneburit att redovisningskonsulterna har fått fler uppdrag. 

Redovisningskonsulterna menar dock att detta inte stämmer, deras arbetsbörda har inte ökat.  

 

Både redovisningskonsulterna och Tjänstemannen från Bolagsverket upplever att sedan frivillig 

revision infördes år 2010 har det skett en ökning av nystartade aktiebolag. Respondenterna menar 

dock att det är svårt att avgöra om detta är en effekt till följd av införandet av frivillig revision och 

spekulerar i att det också kan bero på att gränsen för aktiekapital vid bildning av ett aktiebolag har 

sänkts, vilket har inneburit att fler har möjlighet att bilda aktiebolag. 

 

Tidigare studier av Sikka et al. (2009) har visat att det finns en risk att revisorer, på grund av deras 

ekonomiska beroende av företagen, rekommenderar företag till att genomgå revision fastän de 

egentligen inte har något behov av det. Revisorer och redovisningskonsulter i studien är dock noga 

med att påpeka att de alltid ser till det enskilda företagets bästa när de råder företag att antingen välja 

bort eller genomgå revision.  

 

Revisorerna upplever inte att de sett någon tydlig skillnad i företagens årsredovisningar sedan frivillig 

revision infördes, men menar att Bolagsverket har fått in flera årsredovisningar som är felaktiga eller 

inlämnade försent och att problemen med felaktiga redovisningar har förflyttats från 

redovisningsbyråerna till bland annat Bolagsverket. Tjänstemannen på Bolagsverket bekräftar detta 

och menar att denne har märkt att kvaliteten har försämrats hos de företag som valt bort revisor. 

Tjänstemannen på Skatteverket menar att de har möjlighet att granska redovisningskvaliteten hos de 

företag som väljer bort revision, men att de begränsas av att de måste avgränsa sig till specifika 

områden. 
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5.2 Lämpliga gränsvärden 

Combarros (2000) menar att om gränsöverskridande investeringar skall kunna vara möjliga måste en 

internationell harmonisering av den finansiella rapporteringen, revisionen och revisorernas arbete 

införas. Detta för att kunna jämföra olika länders finansiella rapporter. Revisorerna tänker i samma 

banor och förespråkar att länder har liknande regelverk gällande revision och redovisning. Collis 

(2012) menar att regelverket kring revision och redovisning ständigt utvecklas och förändras. 

Revisorerna instämmer i detta och menar att det är positivt att EU strävar efter att få fram en 

internationalisering eftersom marknaderna tangerar varandra alltmer. Idag har företag inte bara den 

svenska marknaden att anpassa sig efter, utan även Europa och övriga världen och då underlättar det 

om alla länder strävar efter att få lika redovisningar. Revisor 3 berättar att på sin byrå kommer det 

nya lagar och riktlinjer hela tiden och dessa är på en global nivå och inget som gäller enbart för 

Sverige.  

 

Enligt det direktiv som EU utfärdade år 2013 undantas mikro och små företag från revisionsplikten 

och syftet med detta är att bespara dessa företag den kostnad och det administrativa arbete som en 

revision innebär (Europaparlamentets & Europeiska unionens råd, 2013; Chung & Narasimhan, 

2001). Respondenterna i studien är positiva till att EU utformat denna uppdelning och menar att större 

företag har ett behov av revision och struktur, medan i de mindre företagen förekommer det oftast 

inga värderingsposter eller liknande som skapar ett behov av revision.  

 

Åsikterna gällande vilken gränsvärde nivå som är mest lämplig för Sverige varierar mellan 

respondenterna. Enligt Collis et al. (2004) är detta inte någon överraskning, med tanke på att 

diskussionen kring vilka gränsvärden som bör gälla för frivillig revision ser väldigt olika ut beroende 

på vem inom redovisnings- och revisionsbranschen som tillfrågas. En majoritet av revisorerna och 

redovisningskonsulterna är dock överens om att dagens gränsvärde nivå är lämplig att behålla, men 

ingen är orolig över om dessa gränser i framtiden höjs och menar att det förmodligen inte kommer att 

påverka deras arbete och rutiner i någon större grad. Både Bolagsverket och Skatteverket uttrycker 

däremot sin oro över att Sverige eventuellt kommer att höja sina gränsvärden och menar att detta inte 

är någon enkel process, eftersom lagar kommer att behöva ändras och förenklas till följd av detta.  

 

5.3 Redovisningskonsult eller revisor? 

Ett motiv till att mindre företag väljer bort revision är att de upplever det som en stor kostnad (Chung 

& Narasimhan, 2001). Respondenterna instämmer i detta och menar att många mindre företag 

upplever att nyttan med att ha revision inte går att likställa med den kostnad som den innebär. Flera 

av respondenterna i studien påpekar dock att anlita en redovisningskonsult som alternativ till en 



61 
 

revisor är i princip lika dyrt. Revisor 1 tror att i framtiden kommer dessa arvoden att ligga på samma 

nivå och då kan inte valet av att välja bort revision motiveras på grund av att det är en stor kostnad, 

om företag istället väljer att vända sig till en redovisningskonsult för hjälp. 

 

En majoritet av revisorerna i studien anser att de företag som väljer bort revision bör välja att anlita 

en auktoriserad redovisningskonsult framför en icke auktoriserad, eftersom en auktoriserad 

redovisningskonsult hjälper till att upprätthålla kvaliteten i företagens redovisning. Både 

Tjänstemannen på Bolagsverket och redovisningskonsulterna påpekar att det finns en stor skillnad 

rent kvalitetsmässigt redovisningskonsulter emellan och att denna skillnad inte existerar mellan 

revisorer. Collis (2010) menar att redovisningskonsulter har ett stort värde då de har erfarenhet och 

kunskap som bidrar till att de kan erbjuda rådgivning och andra icke-revisionstjänster till små företag 

som väljer bort revision.  

 

Flera av respondenterna framhäver bokslutsrapporten som ett bra alternativ till revision, eftersom den 

fungerar som en kvalitetssäkring av företagets finansiella information. De är dock noga med att 

påpeka att en bokslutsrapport inte kan ersätta en revisionsberättelse, utan är främst tänkt till en intern 

användning och inte som ett kvalitetsdokument för externa intressenter. Oavsett så är respondenterna 

och tidigare studier av Clatworthy och Peel (2013) samt Carey et al. (2013) eniga om att företagens 

finansiella information håller en lägre kvalitet om ingen kvalitetskontroll av varken en revisor eller 

redovisningskonsult skett. Manson och Zaman (2001) menar att en revisionsberättelse ofta upplevs 

som komplicerad och svår att förstå. Detta härleds till svaren från respondenterna och 

Redovisningskonsult 4 anser att en fördel med bokslutsrapporten är att den, till skillnad från en 

revisionsberättelse, är konkret och enkel för företaget och dess intressenter att förstå.  

 

Både revisorer och redovisningskonsulter betonar att en förenkling av gällande skatteregler och 

momsregler är något som kan underlätta för mindre företag då dessa i dagsläget är komplicerade att 

förstå, både för företagen och de som arbetar med dem. Genom att förenkla dessa regler förhindrar 

man att fel i redovisningen uppstår och att företag lockas till att fuska. 

 

5.4 Risker med högre gränsvärden 

Samtliga respondenter i studien framhäver att en stor risk med högre gränsvärden är att kvaliteten i 

företagens redovisning försämras. En friare revisionsplikt kan resultera i att företag söker sig till 

oseriösa redovisningsbyråer som lockar dit dem med en låg timpenning. De kan då invaggas i en falsk 

tro att deras redovisning håller en hög kvalitet, när den i själva verket kan innehålla en mängd fel och 

brister. Tidigare studier av Clatworthy och Peel (2013) har visat att företag som väljer bort revision 
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utsätter sig för en betydligt högre risk av att felaktiga siffror figurerar i deras redovisning, framför de 

företag som frivilligt väljer att genomgå revision.  

 

Respondenterna påtalar också att företag som väljer bort revision kan försöka sig på att själva sköta 

företagets redovisning. Revisor 1 menar att de flesta företag saknar rätt kompentens för att kunna 

kontrollera kvaliteten på sin redovisning, vilket kan leda till att företaget åker på en skattesmäll och 

först då inser vikten av att anlita rätt folk. Studier av Niemi et al. (2012) har visat att företag som 

hamnar i ekonomisk knipa frivilligt väljer att söka hjälp av en revisor, då de upplever att den hjälp 

som denne kan ge är vad som krävs för att företaget skall ta sig ur denna knipa.  

 

Flera av respondenterna framhäver att en friare revisionsplikt kommer att leda till att både skattefusk 

och annat fusk ökar. De är dock inte eniga om detta fusk sker medvetet eller om det beror på bristande 

kunskap om vilka regler och lagar som gäller för redovisning och revision. Tjänstemannen på 

Skatteverket tror att de allra flesta som idag startar företag inte medvetet är ute efter att presentera 

felaktiga siffror för egen vinnings skull.  

 

Tidigare forskning av Collis och Jarvis (2002) samt Dedman och Kausar (2012) har visat att en friare 

revisionsplikt inte påverkar andelen företag som utnyttjar detta, då de allra flesta företag förstår vilken 

nytta och fördelar som revision innebär. En majoritet av revisorerna instämmer i detta och menar att 

om Sveriges gränsvärden för frivillig revision höjs så kommer de större företagen, som därmed har 

möjlighet att välja bort revision, ändå välja att behålla revisionen. Redovisningskonsulterna tror att 

valet av att behålla revision kommer att vara beroende av om externa intressenter till företagen har 

revision som krav eller inte. Revisor 1 tror att många större företag inte skulle välja bort revision 

eftersom banker och leverantörer till dessa företag ofta har revision som ett krav. Detta går att härleda 

till tidigare studier av Collis et al. (2004) som har visat att förhållandet mellan företaget och banker 

eller andra långivare är tillräckligt starkt för att inte påverkas av ett fritt val av revision.  

 

Även om redovisningskonsulterna är eniga om att revision är betydelsefullt för de flesta företag att 

ha, så ser de ändå fördelar med en friare revisionsplikt, eftersom både deras och revisorernas 

yrkesroller blir roligare när företag självmant söker sig till dem för hjälp. Inte bara för revision, utan 

även när företag som valt bort revision istället efterfrågar redovisningstjänster. Carrington (2010) 

stödjer detta och menar att avskaffandet av revisionsplikten kan upplevas som positivt, eftersom när 

revision är frivillig stärks värdet av att ha revision och revisorn blir en viktig del av företaget som 

tillför ett synligt värde. 
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5.5 Fördelar med revision 

Både revisorerna och redovisningskonsulterna är eniga om att den främsta fördel som revision medför 

är att företagen får en kvalitetssäkring av deras årsredovisning och finansiella information. Genom 

att en revisor granskat och godkänt ett företags årsredovisning kan de vara säkra på att den väldigt 

sällan innehåller några fel. Tidigare studier av Clatworthy och Peel (2013) samt Dedman et al. (2013) 

har visat att en revision både kan öka och stärka tillförlitligheten i företagets finansiella information. 

Detta eftersom en revision bidrar till att denna information håller en högre kvalitet än hos företag som 

valt bort revision.  

 

Redovisningskonsult 4 understryker att revision inte bara fyller en nytta för företaget internt, utan 

även för intressenter till företaget. Detta stämmer överens med tidigare studier av Seow (2001) som 

menar att långivare och andra externa intressenter har en avgörande roll i företagens val av att frivilligt 

genomgå revision. En majoritet av redovisningskonsulterna upplever att banker idag är noggranna 

med att kontrollera om företag har revision eller inte när de skall fatta beslut om lån av kapital. Berry, 

Citron och Jarvis (1987), refererade till i Seow (2001), menar att banker ser reviderad 

redovisningsinformation som en viktig faktor då de fattar lånebeslut. Redovisningskonsult 3 säger att 

när företag kan presentera att de har revision ställer banker och andra långivare väldigt sällan några 

frågor innan de beviljar lån av kapital. Kim et al. (2011) menar att företag som frivilligt genomgår 

revision i regel också får sänkta lånekostnader. 

 

Enligt Tjänstemannen på Bolagsverket är en viktig fördel med att anlita en revisor att företaget får en 

objektiv granskning utav en annan oberoende part. Revisorerna instämmer i detta och menar att en 

revision ger företaget möjlighet till en yttre kontroll genom att de får en tredje man som kan komma 

med förslag på en mängd olika förbättringar, hitta systemfel samt upptäcka brister som finns i 

företagets rutiner. Både revisorer och redovisningskonsulter tar upp att en fördel med att anlita en 

revisor är att denne inte endast erbjuder revision, utan även bistår med rådgivning i andra frågor som 

kan vara av nytta för företag. Företag som anlitar en revisor får därför mycket mer än bara en revision 

för den kostnad de betalar. Ojala et al. (2014) stödjer detta och menar att många företag i Finland 

frivilligt väljer att genomgå revision eftersom de upplever att en revisor, förutom revision, även kan 

erbjuda finansiell rådgivning. Carrington (2010) menar dock att revisorer, till följd av deras roll som 

oberoende, har en begränsad möjlighet att erbjuda rådgivning till företag. Revisor 1 anser att den 

rådgivning som revisorer, trots detta krav på oberoende, kan erbjuda fungerar som en kvalitetsstämpel 

i och med att det är en revisor som är involverad i denna.  
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6. Slutdiskussion 

I det sjätte kapitlet besvarar vi vår frågeställning genom att diskutera de resultat som framkommit. 

Slutligen reflekterar vi kritiskt kring uppsatsen och presenterar studiens bidrag samt ger förslag till 

framtida forskning. 

 

6.1 Diskussion av resultatet 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka effekter, i form av följder och risker, en höjning av 

gränsvärdena för frivillig revision kan få på redovisningen. Detta syfte utgick från revisorers och 

redovisningskonsulters perspektiv gällande hur detta påverkar deras kunder, det vill säga företagen, 

samt indirekt intressenter till företagen såsom banker och externa delägare. Ett bisyfte var också att 

kartlägga vilka fördelar och nackdelar en friare revisionsplikt kan medföra för dessa. Studien 

fokuserade på Sverige och svenska respondenters åsikter samt erfarenheter och utgick därför från 

följande frågeställning:  

- Vilka effekter, i form av följder och risker, skulle en friare revisionsplikt med högre 

gränsvärden få på svensk redovisning? 

6.1.1 Den frivilliga revisionens påverkan på arbetet 

Resultatet av vår studie visar att det är svårt att avgöra vilka exakta effekter en friare revisionsplikt 

kan få på den svenska redovisningen, vilket även tidigare studier av Collis (2012) och Francis (2004) 

tyder på. Sedan införandet av frivillig revision år 2010 har respondenterna i studien inte upplevt några 

specifika förändringar och de skillnader de har sett i deras arbetssätt och liknande går att härleda till 

andra faktorer än enbart slopad revisionsplikt. En majoritet av respondenterna är övertygade om att 

effekterna på sikt kommer att visa sig. Vi ifrågasätter ändå om denna avsaknad av tydliga effekter i 

själva verket beror på att det inte förekommer några större problem med en friare revisionsplikt. Dock 

menar respondenterna att det tar lång tid innan tydliga effekter visar sig och Skatteverket förklarar att 

det är just nu som tidpunkten är rätt för att analysera eventuella följdeffekter av införandet av frivillig 

revision från år 2010. Vi tror därför att även om dessa effekter ännu inte är helt synliga så betyder 

detta inte att de inte existerar. Det kanske är så att denna studie är före sin tid?  

 

6.1.2 Lämpliga gränsvärden 

Likt studier av Collis och Jarvis (2002) samt Dedman och Kausar (2012), som menar att en friare 

revisionsplikt där fler företag får möjlighet att välja bort revision ändå resulterar i att de flesta företag 

behåller revisionen då de förstår nyttan med den, anser våra respondenter att en majoritet av de större 

företagen kommer att behålla revisorn och revision och visar därför ingen oro för deras framtida 
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arbetssituation. Även om de påpekar att många företag till en början kan lockas till att välja bort 

revision. Vi tror att en del av respondenterna hade svårt att uttrycka någon märkbar oro för framtiden 

eftersom effekterna hittills inte gått att analysera. Vår uppfattning av detta är ändå att höjda 

gränsvärden för frivillig revision i Sverige inte kommer att påverka andelen företag som frivilligt 

genomgår revision. Detta eftersom det i dagsläget verkar finnas en allmän uppfattning av att revision 

medför ett starkt värde, dels internt inom företaget, men även från intressenter till dessa företag som 

banker och leverantörer som ser revision som en fördel när de beviljar lån och krediter. Vi tror dock 

att en friare revisionsplikt kommer innebära att många företag väljer att starta upp utan en revisor, 

men att dessa företag i efterhand kommer till insikt att detta är en ohållbar situation när de upptäcker 

att fel som begåtts i deras skattedeklaration och redovisning i själva verket har kostat företaget de 

pengar som de trodde att de skulle spara in på att inte anlita en revisor. Förhoppningsvis kommer de 

allra flesta företag att väga in kostnaden mot nyttan av att genomgå revision, eller åtminstone anlita 

en auktoriserad redovisningskonsult till att kontrollera kvaliteten och assistera vid skattedeklarationer 

och årsredovisning.  

 

6.1.3 Redovisningskonsult eller revisor? 

Vår studie visar att oavsett om ett företag väljer att anlita en revisor eller redovisningskonsult, så 

säkerställer de att deras redovisning i någon grad håller en högre kvalitet i och med den externa hjälp 

och kontroll som dessa bidrar med. Då även tidigare studier av Clatworthy och Peel (2013) samt 

Carey et al. (2013) stödjer detta resultat tror vi att de allra flesta företag i någon mån har ett behov av 

externa redovisnings- eller revisionstjänster. Detta eftersom vår studie har visat att regler och rutiner 

kring redovisning och revision är betydligt mer komplicerade än många företag uppfattar de att vara 

och möjligheten för företag att sköta sin redovisning helt på egen hand är därför begränsad.  

 

6.1.4 Risker med högre gränsvärden 

Både vår studie och tidigare studier av Clatworthy och Peel (2013) indikerar att höjda gränsvärden 

för frivillig revision kommer att resultera i en sämre kvalitet i företagens redovisning. Vi upplever 

detta som ett troligt scenario för de företag som lockas till att välja bort revision. Om det inte finns 

någon instans eller liknande som fångar upp och når ut till dessa företag kommer de inte att upptäcka 

brister i sin redovisning förrän det är försent och de råkar ut för skattekonsekvenser eller andra 

konsekvenser drabbar företaget.  

 

En majoritet av respondenterna tror att en friare revisionsplikt kommer leda till en ökning av 

skattefusk och bedrägerier. Dock är de oeniga om detta fusk kommer att vara medvetet eller 

omedvetet. Det fusk som Bolagsverket och Skatteverket hittills har uppmärksammat är sådant fusk 
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som beror på bristande kunskap om redovisning och dess regler. Flera av respondenterna har betonat 

att gällande regler kring skatter och moms är något som bör förenklas för att underlätta, både för 

mindre och större företag, då dessa i dagsläget är komplicerade att förstå och därmed även att följa. 

Vi ifrågasätter om det inte kan det vara så att istället för att förenkla regler eller återinföra 

revisionsplikten, borde Sverige införa en annan form av krav på företag för att säkerställa kvaliteten 

i deras redovisning så att de inte omedvetet fuskar på grund av okunskap? Vi tror att de som medvetet 

fuskar gör detta eftersom de kan reglerna och vet hur och var de kan fuska och komma undan med 

det. Medan de mindre fel som uppstår i redovisningen, precis som Bolagsverket och Skatteverket 

säger, beror på misstag. I dagsläget finns det en kontrollruta i företagens deklarationer där de kan 

fylla i om en redovisningskonsult eller revisor har gått igenom redovisningen, men Skatteverket 

kontrollerar inte om företagen faktiskt har anlitat hjälp. Vårt förslag är att Skatteverket bygger vidare 

på detta och inför ett lagstadgat krav på att en auktoriserad redovisningskonsult skall intyga om denne 

assisterat vid upprättandet av deklarationen. Om en auktoriserad redovisningskonsult har intygat att 

denne varit delaktig bör Skatteverket istället lägga resurser på de som inte anlitat en auktoriserad 

redovisningskonsult och granska dessa företag ytterligare. På så sätt skapar man en möjlighet för de 

mindre företag som inte har tillräckliga resurser för att anlita en revisor, men som ändå vill kontrollera 

att de har gjort rätt. Detta anser vi är en bättre väg att gå istället för att lägga en kostnad på små företag 

som har begränsade ekonomiska resurser och låta dessa slippa en extra granskning om de anlitar en 

auktoriserad redovisningskonsult istället för en revisor. 

 

6.1.5 Fördelar med revision 

Både redovisningskonsulterna och tidigare studier av Carrington (2010) beskriver att något positivt 

kan komma ur en friare revisionsplikt och de framhäver därför inte endast nackdelar med en höjning 

av gränsvärdena. Vi tror att fördelar med en friare revisionsplikt är möjliga, men att det främst 

förekommer risker och förändringar kopplade till detta. Om alltför stora företag undantas från 

revisionsplikten kan det att komma att påverka revisorernas och redovisningskonsulternas arbetssätt. 

En friare revisionsplikt kan leda till en mer öppen marknad för andra som erbjuder redovisningshjälp 

och detta leder i sin tur till pressade priser och en starkare konkurrens mellan redovisningsbyråer och 

andra finansbyråer. Det öppnar även upp för redovisningskonsulter som är mindre seriösa och inte 

arbetar efter Reko. Det positiva som kommer av detta är dock att det skulle sätta en större press på de 

seriösa redovisningsbyråerna att marknadsföra sig bättre för att nå ut till företag, för att inte förlora 

sina kunder till de mindre seriösa redovisningskonsulterna.  
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6.1.6 Slutsats 

Vår studie har visat att fyra år efter införandet av frivillig revision i Sverige, kan varken revisorer, 

redovisningskonsulter, Skatteverket eller Bolagsverket se några större problem som uppkommit till 

följd av detta. Vår slutsats är därför att de gränsvärden som idag gäller för frivillig revision är lagom 

höga och att det inte finns några större problem med att välja bort revision för företag av mindre 

omfattning. Detta eftersom dessa företag antas ha en mindre komplicerad verksamhet och den tidigare 

granskningen av en revisor i dessa företag bör ha varit mindre omfattande. Däremot tror vi att en 

höjning av gränsvärden för frivillig revision i allra högsta grad kommer att påverka kvaliteten i 

företagens redovisning, då företag med fler anställda, högre omsättning och större balansomslutning 

får en mer avancerad redovisning. Skulle revisionen försvinna i detta läge finns det en betydligt större 

risk att problem uppstår och att de problem som rör redovisningen får stora konsekvenser. Vår slutsats 

är att det är företagen som främst kommer påverkas av denna kvalitetsförsämring. Deras redovisning 

utsätts för en högre risk av att felaktiga siffror figurerar i denna, till följd av att de antingen försöker 

sig på att sköta sin redovisning på egen hand eller tar hjälp av oseriösa redovisningsbyråer. Detta i 

sin tur kan påverka intressenter till dessa företag som blir presenterade felaktig finansiell information 

och därmed tror att företagets finansiella status ser bättre ut än den i själva verket gör. 

 

6.2 Studiens bidrag 

Eftersom det i dagsläget finns relativt lite forskning kring området frivillig revision i Sverige ville vi 

med denna studie hjälpa till att fylla detta gap och bidra till framtida forskning och debatt. Även om 

studien har visat att det för närvarande inte går att se tydliga effekter som frivillig revision har 

resulterat i under dessa fyra år som gått sedan det infördes i Sverige, anser vi ändå att studien öppnat 

upp för fortsatta studier inom detta specifika område. Då resultatet av studien främst grundar sig i ett 

mindre antal svenska respondenters åsikter och erfarenheter, är vi medvetna om att studiens empiriska 

omfång kan anses vara begränsat. Studien har belyst fördelar som revision innebär för företag och 

dess intressenter samt vikten av att anlita extern redovisningshjälp i någon form för att säkerställa 

kvaliteten i redovisningen. Detta eftersom studien har visat att en stor andel av de företag som väljer 

bort revision efter ett tag inser att deras situation är ohållbar och söker hjälp, inte nödvändigtvis av 

en revisor som utför revision, men åtminstone av en redovisningskonsult som ser över företagets 

bokföring. Studien har även visat vilka effekter en friare revisionsplikt kan få på företagens 

redovisning. Därför kan denna studie, om än i mindre mån, vara till hjälp för företag som står inför 

valet av att välja bort revision.  
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6.3 Förslag till framtida forskning 

Då vår tid varit begränsad har vi inte kunnat göra studien så omfattande som vi önskat. Framtida 

forskning skulle därför kunna fokusera på att utföra en liknande studie med ett större antal 

respondenter och även inkludera företag som omfattas av frivillig revision. Studien hade då fått in 

fler synvinklar och därmed en bredare empiri. Eftersom det i dagsläget har visat sig problematiskt att 

uppmäta tydliga effekter av frivillig revision skulle en sådan studie med fördel genomföras några år 

efter en eventuell höjning av gränsvärdena skett. Detta för att få tydligare resultat, eftersom det är 

först nu som Skatteverket har börjat analysera effekterna av införandet av frivillig revision år 2010. 

Det hade också varit intressant att inkludera företag som idag ligger på gränsen till att omfattas av 

frivillig revision och se hur dessa ställer sig till möjligheten att kunna utnyttja detta. Därav kunna få 

en uppfattning om hur stor andel av dessa företag som skulle välja bort revision om de hade möjlighet.  

 

Andra möjligheter hade varit att utföra en studie med de auktoriserade redovisningskonsulterna och 

studera bokslutsrapporten ytterligare. En sådan studie hade varit lämplig att genomföra om ett par år 

då bokslutsrapporten förmodligen har fått ett bättre genomslag och fler företag ser detta som ett bra 

alternativ när de väljer bort revision. Det hade då varit intressant att se hur bokslutsrapporten 

utvecklats och om det eventuellt blivit mer av ett externt än internt verktyg, eller om något annat 

alternativ till frivillig revision lagreglerats.  

 

Vår studie har visat att slopad revisionsplikt har inneburit att företag har lättare att starta upp på grund 

av att de inte behöver bekosta en revisor de första åren. Detta tror vi har resulterat i att fler företag 

har startats, vilket bör ha bidragit till Sveriges ekonomi. Eftersom vår studie har visat att införandet 

av frivillig revision har varit lyckat ur ett problembaserat perspektiv, kan framtida studier genomföras 

ur ett samhällsekonomiskt perspektiv för att studera hur samhället har tjänat på detta och om Sverige 

har fått fler framgångsrika småföretag till följd av denna reform. 

 

6.4 Kritisk reflektion  

Vi valde medvetet att fråga redovisningskonsulterna om vilka fördelar och möjligheter de ser med en 

friare revisionsplikt. Detta eftersom vi upplevde att denna respondentgrupp skulle ha en mer positiv 

inställning till att fler får möjlighet att välja bort revision, jämfört med revisorerna som förespråkar 

att fler genomgår revision då detta ingår i deras yrkesroll. Detta val gav utdelning i och med att ingen 

av revisorerna påtalade någon direkt fördel med att välja bort revision. Även om de framhävde att de 

förstod de mindre företag som valde bort revision, då det är en stor kostnad för dessa, blev ändå deras 

slutsats att den enda fördel som kan komma av att välja bort revision är om dessa företag åtminstone 

anlitar en auktoriserad redovisningskonsult för att säkerställa kvaliteten i deras redovisning. Detta val 
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är vi medvetna om kan ha påverkat studien i form av en mer ensidig vinkel där revision framhävs 

som det enda alternativet för företag som anlitar extern hjälp till att bekräfta kvaliteten i deras 

redovisning. Vi tror dock att vi genom våra diskussioner lyckats belysa fördelar och nackdelar med 

både revision och alternativ till detta. 
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