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Sammanfattning 

 

Bakgrund 

Revisionsplikten avskaffades 1 november 2010 i Sverige. Detta innebar att cirka 250,000 

små aktiebolag inte längre var tvingade till revision. Idag har det gått drygt fem år sedan 

beslutet togs om att avskaffa revisionsplikten och trots detta väljer en del små aktiebolag att 

revidera sina räkenskaper.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att få en djupare förståelse för varför små aktiebolag, som inte 

omfattas av revisionsplikten, väljer att revidera sina räkenskaper. 

 

Metod 

Vi har använt oss av en kvalitativ metod och genomfört semistrukturerade intervjuer med 

företagsrepresentanter för små aktiebolag. Det empiriska materialet har analyserats genom 

en innehållsanalys.  

 

Slutsats 

Vår studie visar att små aktiebolag efterfrågar frivillig revision främst av fyra anledningar. 

Dessa är:  

 Spritt delägarskap 

 Försäkran om att den interna bokföringen är korrekt 

 Rutinmässigt av företagsledning med erfarenhet från revisionspliktade företag 

 Önskan om att uppfattas som legitima 

 

Nyckelord: Revisor, frivillig revision, revisionsplikt, redovisningskonsult, småföretag. 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 

 

Background 

Audit requirement was abolished November 1, 2010 in Sweden . This meant that about 

250,000 small companies no longer had to audit their financial statements. Today it's been 

over five years since the decision was taken to abolish the audit requirement. Despite this 

some small companies choose to audit their accounting. 

 

Purpose 

The purpose of this study is to gain a deeper understanding of  small companies decision to 

request the voluntary audit.  

 

Method 

We have used a qualitative approach and conducted semi-structured interviews with 

representatives of seven small companies. The empirical material was analyzed with a 

content analysis. 

 

Results and conclusion 

Our study shows that small companies dempand voluntary audit primarily by four reasons. 

These are: 

 Dispersed ownership 

 Assurance that the intern accounting is correct  

 Rountinely of management with experience from other companies with audit 

requirements.  

 The desire to be perceived as legitimate 

 

 

Keywords: Auditor, voluntary audit, audit requirement, accounting consultant, small sized 

companies. 
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ABL Aktiebolagslagen 

 

FAR Föreningen Auktoriserade Revisorer 

 

Reko Svensk standard för redovisningstjänster 

 

Små aktiebolag Aktiebolag som inte omfattas av revisionsplikten. Dessa benämns i denna 

studie även som bolag och företag.  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

År 1895 infördes den första lagen i Sverige som krävde revision av vissa bolag. Av lagen 

framgick varken att revisorn behövde vara godkänd eller auktoriserad och heller inte att 

revisorn var tvungen att vara oberoende. Sedan denna lag infördes har revisionen med tiden 

förändrats. Först 1987 blev alla aktiebolag i Sverige tvungna att utse en revisor.  

Revisionen har en viktig roll i samhället då den skapar trovärdighet och trygghet både 

internt för det företag som reviderats men även externt mot intressenter så som leverantörer, 

kunder, kreditgivare och samarbetspartners. Revisorns roll kan beskrivas som länken 

mellan ett företag och företagets externa intressenter. Det uttalande som en revisor gör om 

ett företags räkenskaper skapar en hög grad av säkerhet mot tredje part och detta både för 

små och stora företag. Reviderade räkenskaper ökar trovärdigheten för bolaget då en extern 

och oberoende part minskar risken för väsentliga fel och trovärdigheten i sig kan leda 

vidare till exempelvis bättre villkor vid avtalsbildande (FAR, 2015a). När en intressent ska 

ta beslut kring ett företag ligger ofta dess årsrapporter till grund för hur intressenten väljer 

att agera. För att, ur intressenters perspektiv, kunna ta ett beslut som inte innebär en risk 

måste rapporterna vara pålitliga. 

 

Den 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten för cirka 250,000 svenska små 

aktiebolag, vilket omfattar cirka70 procent av Sveriges alla aktiebolag. Detta innebar att 

dessa aktiebolag inte längre behövde anlita en revisor och att kravet på ett reviderat bokslut 

försvann, vilket idag betyder att revisionen för små aktiebolag är frivillig (Gianuzzi, 2010). 

Målet med avskaffandet var att underlätta kostnadsmässigt för de små aktiebolagen, vilket i 

sin tur gör dem mer konkurrenskraftiga. I och med avskaffandet anpassade Sverige sig även 

till EU:s direktiv, som ger vissa aktiebolag möjligheten att välja bort den annars 

obligatoriska revisionen, vilket i sig medförde en anpassning gentemot den internationella 

företagsutvecklingen. De mindre aktiebolagen ges idag en ökad valfrihet kring redovisning 

och revision och kan fritt utforma dessa efter vad som passar den unika verksamheten 

(SOU:2008:32 s.15). Avskaffandet motiverades även av att de allra minsta aktiebolagen 

inte hade något behov av att få sina räkenskaper reviderade då dessa bolag är så pass små 

att deras enda intressent är bolagsägaren. Sverige var sena med denna avreglering i 
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jämförelse med andra europeiska länder. År 1994 införde Storbritannien denna möjlighet 

för företag och år 2006 gjordes även detta i Danmark (Collis, 2010).  

 

Den negativa kritiken till att revisionsplikten avskaffades riktar sig mot att företag som inte 

revideras missköter sin redovisning innan konkurs, visar brister i sin rapportering av 

bokslut till Bolagsverket samt att det även finns brister i bolagens löpande redovisning. 

Alexeyeva, Nilsson, Sjödin och Sundgren (2015) skriver i sin artikel att en möjlig slutsats 

är att beslutet om att små aktiebolag ska undantas från revisionsplikten bör omprövas och 

de anser att valet att inte anlita en revisor ger en tydlig signal till intressenter att bolaget är 

opakt. De påstår att ett oreviderat bolag ger tydliga signaler till kreditgivare och 

leverantörer, vilket innebär en större risk för dessa intressenter som kanske inte är 

riskbenägna. Carter och Van Auken (2006) har utifrån sin studie kommit fram till att de 

företag som missköter sin redovisning, innan de försätts i konkurs, grundar sig i att 

företagets ägare varken har tillräckliga kunskaper eller erfarenhet av företagande. 

 

Redovisning tas fram antingen internt inom bolaget eller av en anlitad redovisningskonsult 

som producerar redovisningen externt. Både en revisor och den som är ansvarig för ett 

bolags redovisning är delaktiga aktörer i framtagningen av redovisningen, dock har de två 

skilda roller. Redovisaren producerar och revisorn granskar det som blivit producerat för att 

på så vis öka pålitligheten gentemot användarna (Johansson, Johansson, Marton & Pautsch, 

2013). Nedan i figur 1 sammanfattas de tjänster som en redovisningskonsult respektive en 

revisor kan erbjuda sina kunder. Figuren visar tydligt att den tjänst en redovisningskonsult 

erbjuder innefattar betydligt fler delar. Dessa ekonomiska delar väljer många företag själva 

att genomföra och därefter använder de sig av en revisor som kontrollerar att räkenskaperna 

inte visar på några väsentliga felaktigheter.  

  



 

3 
 

 

Figur 1. Skillnader mellan redovisningskonsult och revisor (Bolagsverket, 2016). 

 

För att erhålla titeln auktoriserad redovisningskonsult ställs det krav på kontinuerlig 

vidareutbildning och att ansvar måste tas för att hålla tjänstens kvalitet hög. För enkelhetens 

skull benämns redovisningskonsulten och revisorn fortsättningsvis utan titeln auktoriserad. 

Redovisningskonsulten måste bland annat förnya sin titel vart sjätte år genom FAR:s 

kvalitetskontroll för redovisningsverksamhet, för att samhälle och näringsliv på så vis ska 

känna sig trygga med att branschen uppfyller fastställda redovisningsnormer och generellt 

håller en hög kvalitet. De företag som anlitar en redovisningskonsult ges därför en trygghet 

eftersom konsultens kompetens kontinuerligt uppdateras genom vidareutbildning (FAR, 

2015b). Vidare är det betryggande för företag om de har en redovisningskonsult som 

arbetar inom Rekos ramverk och grundläggande riktlinjer. På så vis ges ett kvitto och 

kvalitetsbevis på exempelvis bokslutsrapporten då den är utförd enligt dess bestämmelser. 

Denna standard, som är erkänd i branschen, har utvecklats av branschorganisationerna Srf 

konsulterna och FAR (Srfkonsult, 2015).  

 

Lagen om revision som infördes år 1895 ställde inget krav på att revisorerna skulle vara 

varken auktoriserade, godkända, oberoende av bolaget eller att den valda revisorn skulle ha 

en unik utbildning. Inte förrän 1987 blev alla svenska aktiebolag skyldiga att utse en 

godkänd eller auktoriserad revisor (Carrington, 2014). I Sverige skiljer man på om en 

revisor är godkänd eller auktoriserad. Den 1 juni 2013 tog regeringen ett beslut om att 

möjligheten att bli godkänd revisor skulle tas bort och syftet till detta var att förenkla 

regelverket. Skillnaden mellan dessa två typer av revisorer är kravet på utbildning där 
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revisorslagen ställer något högre krav för auktorisation och Revisorsnämnden är ansvariga 

för att revisorer auktoriseras (FAR, 2015c). 

 

En fråga som aktualiserats den senaste tiden är om det finns någon tjänst som skulle kunna 

ersätta revisionen och den säkerhet den medför för ett företags räkenskaper. Att anlita en 

redovisningskonsult, istället för en revisor, skulle kunna vara ett alternativ. Detta har 

diskuterats i artiklar men även i ett flertal kandidatuppsatser. Eriksson och Rutanen (2013) 

har genom sitt examensarbete studerat om revisorn har spelat ut sin roll i mindre företag. 

En revisors uttalande om ett företags räkenskaper och verksamhet skapa en trygghet mot 

tredje part. Även om en redovisningskonsult inte gör direkta uttalanden om ett företag likt 

en revisor kan anlitandet av en konsult ändå fungera som en slags säkerhet av 

räkenskaperna gentemot utomstående. En redovisningskonsult kan, både som en 

utomstående och oberoende part, hjälpa till med att sköta företags löpande redovisning och 

upprätta bokslut (Srfkonsult, 2015).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Drygt fem år har gått sedan beslutet om avskaffad revision togs och sedan dess har ett stort 

antal studier, både kvantitativa och kvalitativa, gjorts kring ämnet. Anledningen till det 

höga antalet studier kan grunda sig i att åsikterna till beslutet skapade skilda åsikter och en 

stor debatt som än idag är aktuell. Sverige var sena med avregleringen och den större delen 

av forskningen kring ämnet är genomförd i andra länder. Den forskning som gjorts i 

Sverige, främst genom studier av denna storlek, har främst syftat till att se vilka effekter 

revisionspliktens avskaffande haft på företag och dess intressenter.  

 

Den nackdel som små bolag ser kring revision är oftast enbart att den är kostsam. Att sänka 

kostnaderna och få ett bättre resultat är troligtvis något alla företag ser som positivt och 

denna åsikt har troligtvis inte förändrats de senaste fem åren. Genom att anlita en 

redovisningskonsult skulle företag möjligtvis kunna minska sina kostnader, jämfört med 

om de anlitat en revisor, men samtidigt behålla kvalitén och förtroendet för bolaget och 

dess räkenskaper. Att kostnaderna skulle minska grundar sig i att om företag idag använder 

sig av både en ekonomiansvarig och en revisor betalar de för två tjänster. Om de istället 

skulle välja att anlita en redovisningskonsult finns det enbart ett behov av att använda sig av 

en tjänst då en konsult både sköter bokföring men som även bidrar med en viss säkerhet för 
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företagets räkenskaper.  De betalar för att någon gör de jobb som idag görs internt inom 

företaget och erhåller samtidigt en mer trovärdig bokföring.  

 

Utifrån den tidigare forskning inom ämnet frivillig revision, som vi tagit del av genom vår 

litteraturstudie, har vi identifierat en kunskapslucka och genom denna studie syftar vi att 

uppnå ny kunskap. Seddeeq (2015) har genomfört en studie med syftet att belysa och 

förklara bakomliggande orsaker till att ägarna av små aktiebolag väljer att behålla 

revisionen. Studien omfattade små aktiebolag i Sverige både bildade före och efter att 

revisionsplikten avskaffades. Att inkludera alla små aktiebolag i Sverige är något som 

generellt görs i all tidigare forskning. Vår studie fokuserar till skillnad från den tidigare 

empirin enbart på aktiebolag bildade efter revisionspliktens avskaffande. Detta för att 

företagsledningen då gjort ett aktivt val gällande anlitandet av en revisor. De företag som 

gjort ett aktivt val om revision är intressanta att studera då de med säkerhet har reflekterat 

över sitt val. Utifrån denna motivering anser vi att företag bildade innan avskaffandet är 

irrelevanta att studera. Vi hade inte med säkerhet kunnat utgå från att dessa företags val om 

revision var av ett medvetet och aktivt val eftersom att alla aktiebolag, innan avskaffandet 

av revisionsplikten, var pliktade att revidera sina räkenskaper. Trots avskaffandet är det 

fortfarande en del små aktiebolag som väljer att anlita en revisor. Genom denna studie är 

förhoppningen att nå de bakomliggande faktorerna till detta. Detta är relevant att studera då 

denna kunskap är viktig både för företagen men även för deras intressenter. 

 

Genom vår studie har vi undersökt ett relativt litet område, med en viss typ av företag, 

medan tidigare studier oftast valt att inkludera alla små aktiebolag i Sverige. I vår studie har 

alla företag liknande förutsättningar då de har sitt säte i samma geografiska område, är 

relativt nybildade aktiebolag samt att de inte omfattas av revisionsplikten. Utifrån vår 

problembakgrund och problemdiskussion har följande frågeställning formulerats: 

 

Vilka faktorer ligger till grund för små aktiebolags efterfrågan av frivillig revision? 

 

1.3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att få en djupare förståelse för varför små aktiebolag, 

som inte omfattas av revisionsplikten, väljer att revidera sina räkenskaper.  
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1.4 Avgränsning 

Denna studie avgränsas till små aktiebolag, som inte omfattas av revisionsplikten, då syftet 

med studien är att få en djupare förståelse för just dessa företags agerande. De aktiebolag 

som omfattas av den frivilliga revisionen är de som uppfyller två av följande tre kriterier: 

högst 3 miljoner kronor i nettoomsättning, högst 1,5 miljoner kronor i balansomslutning 

och högst tre stycken anställda (Gianuzzi, 2010). De företag som ingår i denna studie är de 

som har valt att anlita en revisor och som har sitt säte i Dalarna. Valet av detta län var av 

praktiska skäl då vi personligen ville ha möjlighet att besöka och intervjua de som deltog i 

studien. I artikeln Dalarnas företagare toppar lönsamhetsbarometern (Norin, 2016) visas 

resultat från en undersökning som LRF Konsult genomfört. Resultatet visar en positiv 

utveckling för svenska småföretag och att tillväxten kommer att öka. Undersökningen visar 

också att det går allra bäst för småföretagen i Dalarna. De aktiebolag som ingår i studien är 

bildade efter att revisionsplikten avskaffades och vi avgränsade oss till bolag bildade efter 

2011-01-01. De aktiebolag som är bildade innan avskaffandet av revisionsplikten var 

tvungna att anlita en revisor direkt vid bolagsbildandet, och vissa av dessa anlitar än idag 

revisorer. Att inkludera dessa i studien anser vi inte vara intressant då många av dessa av 

okunskap och bekvämlighet fortsatt att revidera sina räkenskaper. Att endast inkludera 

aktiebolag bildade efter revisionspliktens avskaffande leder till att de som kommer att ingå i 

studien har gjort ett aktivt val vid anlitandet av en revisor. 
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2 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras studiens ramverk och den teori som tillämpats. Studien har en 

teoretisk förankring då den har sin utgångspunkt i teori och med hjälp av den har vi 

erhållit en djupare förståelse för de val som små aktiebolag gör samt hur de resonerar 

kring revision. 

 

 

2.1 Revision 

Det är det enskilda aktiebolagets ansvar att se till att de efterföljer de lagar och regler som 

de omfattas av. De ska efterfölja det som står i ABL och det är bolagets styrelse som 

ansvarar för att utse en revisor (Svea Ekonomi, 2014). I ABL (SFS 2005:551) framgår det 

även vilka uppgifter som en revisor har. Revisor ska granska bolagets årsredovisning och 

bokföring samt styrelsen och den verkställande direktörens förvaltning. Revisorn ska följa 

bolagsstämmans anvisningar och ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse 

till bolagsstämman där revisorn redogör för vad den observerat genom sin granskning av 

bolagets räkenskaper. Revisorn är skyldig att lämna de upplysningar som stämman begär, 

detta i den mån det inte skadar bolaget. Det framgår även i denna lag vilka åtgärder en 

revisor måste vidta om det finns misstanke om att en styrelseledamot eller den 

verkställande direktören gjort sig skyldig till brott. Utan oskäligt dröjsmål ska revisorn 

underrätta styrelsen om sina iakttagelser och senast fyra veckor efter underrättelsen ska en 

särskild handling skickas till en åklagare där det redogörs för misstanken. 

 

I sin utredning av revisionsplikten i små aktiebolag har Thorell & Norberg (2005) 

sammanställt i en tablå över revision. Där sammanfattas revisorns uppgifter genom den 

lagstadgade revisionen och tilläggsuppdragen. Genom tablån fås en tydlig bild av det arbete 

som en revisor genomför och den lagstadgade revisionen är lika för alla aktiebolag oavsett 

dess storlek.   
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Tablå över revision och tilläggsuppdrag (Thorell & Norberg, 2005).  
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2.2 Teorier om revision 

Denna teori är av den deskriptiva formen, vilket betyder att den kan beskriva eller förutsäga 

ett fenomen. Carrington (2014) delar upp revisionen i två traditioner, tre teorier och två 

perspektiv. De olika delarna belyser vad revision är samt varför företag väljer att anlita en 

revisor. Modellen över detta illustreras i figur 2.  

 

 

 

Figur 2. Traditioner, teorier och perspektiv på revision (Carrington, 2014). 

 

Revisionsforskningen delas in i två olika traditioner: Den del som hämtar bakomliggande 

antaganden och inspiration från nationalekonomin och den del som hämtar detta från 

sociologin. Av den forskning som genomförts inom revision har den större delen sin 

utgångspunkt i nationalekonomin och med den utgångspunkten studeras hushållning med 

knappa resurser där antagandet är att alla människor är rationella. Utifrån detta antagande 

skapas sedan modeller som kan beskriva samt förutsäga hur aktörer kommer att agera i 

olika situationer för att de ska få ett effektivt utbyte. Den sociologiska traditionen fokuserar 

till att studera människors sociala beteende och relationen mellan människan och samhället 

(Carrington, 2014).  

  

2.2.1 Revision som försäkran 

Om driften av ett företags verksamhet separeras från företagets ägare kommer inte ägarna 

att ha full och direkt kontroll över hur företagsledningen sköter verksamheten, vilket kan 

leda till att informationsassymmetri uppstår. Alla parter vill försäkra sig om att ingen ingår 

ett avtal som missgynnar dem och de vill även vara säkra på att ingen bryter ett gemensamt 
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kontrakt. Hur ska då en ägare kunna vara säker på att företagsledningen inte agerar i eget 

intresse och endast ser till sitt eget bästa? En lösning på denna situation är att ägaren 

använder sig av en riskpremie. Denna riskpremie syftar till att kompensera för risken att 

företagets potentiella vinst inte uppnås om företagsledningen väljer att prioritera sin egen 

nytta framför ägarnas. Hur ska en ärlig och uppriktig företagsledning, som sätter företagets 

bästa i första hand, kunna undkomma denna riskpremie? Svaret, utifrån denna teori, är 

revision. Genom revisionen anlitas en utomstående tredje part för att styrka och försäkra att 

företagsledningens redovisning är korrekt. Det finns då inte längre någon anledning för 

företagets ägare att använda sig av en riskpremie gentemot företagsledningen (Carrington, 

2014). Collis, Jarvis och Skerratt (2004) påvisar genom sin studie att 

informationsassymmetri även kan uppstå i mindre bolag och att ett sprittdelägarskap kan 

öka ägarnas efterfrågan på revision.  

 

2.2.2 Revision som förbättring 

Även denna teori har sin utgångspunkt i informationsassymmetri. Revisionen ses som ett 

verktyg som reducerar eventuella problem. Revisionen bestyrker företagsledningens 

påståenden och den angriper informationsasymmetrin direkt. Revision som förbättring 

behandlar företagsinformationens kvalité och revisors uppgift är att påverka redovisningen i 

sin roll som en informationsmedlare. Revisorn ska arbeta för att redovisningen ska bli 

bättre och lyssna till vad olika intressenter efterfrågar (Carrington, 2014). Att följa vad de 

externa intressenterna efterfrågar och kräver kan hänvisas till den klassiska intressentteorin 

som illustreras i figuren nedan.      

 

Figur 3. Intressentmodellen (Ax, Johansson & Kullvén, 2011).  
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Intressentmodellen bygger på en strävan om tillfredsställande vinst men även att uppnå ett 

stabilt förhållande med sin omgivning. Det kan beskrivas som att det finns ett visst 

beroendeförhållande från företag sida mot intressenter men även från intressenterna 

gentemot företagen och mellan dessa parter finns det en önskan om att uppnå balans (Ax, 

Johansson & Kullvén, 2011). En intressent medverkar bara så länge som den anser att 

utbytet är positivt. Om en intressent anser att utbytet de erhåller är för magert kan detta 

äventyra företagets fortsatta existens. Detta innebär att företagsledningen har stor press på 

sig för att kunna uppfylla de krav och förväntningar som finns till en nivå som upplevs 

positiv av bolagets intressenter (Greve, 2003). Intressentteorin delas upp i två olika grenar. 

Den etiska grenen handlar om att alla intressenter har rätt till information, dock av olika 

omfattning beroende på intressentens betydelse för företagets överlevnad. Ledningsgrenen 

handlar om att de som har störst inflytande över företagets viktiga resurser, så som pengar 

och arbetskraft, får sina förväntningar uppfyllda (Deegan & Underman, 2011).  

 

2.2.3 Revision som försäkring 

Syftet med revision som försäkring är inte i första hand att försäkra användare av 

finansiella rapporter att de är riktiga och rimliga. Istället är syftet att försäkra sig om att 

redovisning håller måttet och följer de lagar och rekommendationer som finns givna samt 

att redovisningen ska förbättras. Detta leder till att företag kan undvika risken att behöva 

betala skadestånd till intressenter och investerare om det skulle framkomma att det finns 

felaktigheter i rapporterna. Genom att revidera sina rapporter kan delar av risken flyttas 

från företaget till den revisor som genomfört revisionen. För utomstående intressenter 

innebär detta att det finns ännu en part som är intresserad av att redovisningen av ett företag 

är korrekt och revisionen sedd som en försäkring medför en garanti för eventuella 

investerare (Carrington, 2014).  

 

2.2.4 Revision som komfort 

Detta perspektiv beskriver revisionen som en grundläggande trygghet framförallt gentemot 

ett företags investerare då den medför den trygghet som de behöver för att våga investera. 

Revisionen bidrar till företagets intressenter inte behöver ifrågasätta redovisningens 

trovärdighet och kvalité (Carrington, 2014).  
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2.2.5 Revision som legitimitet 

Utifrån detta perspektiv poängteras att revisionen har en legitimerande roll. De två 

perspektiven komfort och legitimitet kan i många situationer tyckas vara synonyma. Ett bra 

exempel som påvisar skillnaden är vid diskussion kring en ny redovisningsprincip. Att 

ställa sig bakom förslaget medför legitimitet till de som väljer att följa den nya principen 

(Carrington, 2014). Ett företag uppfattas som legitimt om de ständigt strävar efter att 

säkerställa att de arbetar inom samhällets gränser och normer. Organisationer måste därför 

vara medvetna om de ständiga förändringar som sker i sin etiska och/eller moraliska 

omgivning, och därefter anpassa sig för att behålla sin legitimitet. Om organisationen inte 

anpassar sig till samhällets normer och dess förväntningar kan sanktioner som minskad 

efterfrågan, eller att intressenter helt väljer bort organisationen, bli aktuellt. Detta betyder 

att organisationer aldrig kan bli bekväma och förlita sig på att de är legitima just för 

stunden. Denna teori bygger på tanken att det finns ett socialt kontrakt mellan 

organisationen och samhället där den verkar. Det sociala kontraktet är däremot inte alltid 

lätt att definiera men det handlar om de implicita och explicita förväntningar samhället har 

om hur organisationer bör bedriva sin verksamhet (Deegan & Underman, 2011). Finansiella 

rapporterna kan få legitimitet genom ett godkännande av en revisor. Att ses som legitim kan 

även medföra att ett företag uppfattas som seriöst, vilket kan ha en stor påverkan av 

anpassning gentemot intressenter som exempelvis leverantörer, kreditgivare och kunder.  

      

2.3 Användandet av teori 

Studien har sin utgångspunkt i teori och denna har vi använt oss av för att kunna skapa en 

djupare förståelse för små aktiebolags val att anlita en revisor. Vi har vid analysen av vårt 

empiriska material utgått från de olika delarna av teorin. På så vis har vi kunnat hitta 

likheter mellan de företag som intervjuats och den teori som Carrington presenterat och 

samtidigt har vi erhållit den djupare förståelse som vi syftade att nå.  
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3 Tidigare empirisk forskning 

Det har gjorts en stor mängd tidigare forskning inom ämnet revision, och genom denna 

litteraturstudie har vi försökt att hitta centrala men även aktuella artiklar och studier inom 

det valda ämnet.  

 

 

3.1 Informationsasymmetri 

Abdel-Khalik (1993) beskriver vad som motiverar ägare av privata företag att frivilligt 

efterfrågar revision. Antagandet var att det i mindre bolag har en hierarkisk uppbyggnad. 

Från en början har ägaren full intern kontroll över vad som sker i verksamheten men i takt 

med att förtaget expanderar får det en mer komplex struktur och ägarens kontroll minskar 

genom informationsasymmetri. Enligt Abdel-Khalik (1993) finns det två orsaker som kan 

förklara efterfrågan på den externa revisionen. Den första är att ägaren återfår den interna 

kontrollen genom att den får ta del av all information, vilket motverkat 

informationsasymmetri. Den andra orsaken är att uppfylla de krav som kreditgivare ställer 

på organisationen. Studiens empiriska resultat visar att ägarens behov av kontroll är 

grunden till att den frivilligt efterfrågar revision. Detta för att kompensera för den förlust av 

kontroll som uppstår i samband med att företaget ökar i storlek och det uppstår 

organisatorisk komplexitet. Den externa revisionen medför att företagets externa 

intressenter får ett högre förtroende för de finansiella rapporter som företaget producerat. 

Att avstå från att revidera sina rapporter minskar företagens kostnader men samtidigt 

uppstår det en förlust i form av kontroll av verksamheten, vilket i sig kan leda till ökade 

kostnader. Collis, Jarvis och Skerratt (2004) visar i sin studie att det även kan uppstå 

informationsasymmetri i mindre bolag. Detta då bolagsägare kan sakna kunskap kring 

finansiell information och hur denna ska tolkas.  

 

3.2 Revisionens betydelse 

Revisionens roll har olika betydelse beroende på företagets storlek. I Storbritannien har det 

varit en stor debatt kring vilken företagsstorlek som bör undantas från den annars 

lagstadgade revisionen. Collis, Jarvis och Skerratt (2004) har undersökt huruvida de tre 

storlekskriterierna, som definierar ett mindre aktiebolag, är lämpliga. Genom sin studie 

kom de fram till att 63 % av provföretagen hade efterfrågat granskning av sina räkenskaper 

även om de skulle bli undantagna från den lagstadgade revisionen. I och med detta föll den 
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brittiska regeringens motivering att de mindre aktiebolagen skulle gynnas kostnadsmässigt, 

men det visar också att företagen upplever att nyttan av revision är större än kostnaden. 

Geiros och Runhall (2012) visar genom sin studie att avskaffandet av revisionsplikten för 

de små aktiebolagen visade en positiv utveckling då dessa bolags intressenter sällan 

efterfrågade eller såg nyttan av reviderade årsrapporter. Dock finns det ett behov av att 

bolagen anlitar en revisor eller en redovisningskonsult som kan upprätta de finansiella 

rapporterna, detta för att det inte ska förekomma några väsentliga fel. Ett enkelt 

bokföringsfel kan leda till konsekvenser om det kvalificeras som ett bokföringsbrott, vilket 

i sig kan leda till böter och i värsta fall att bolaget försätts i konkurs. Professorerna Thorell 

och Norberg (2005) påpekar i sin utredning, gjord tillsammans med Svenskt Näringsliv, att 

revisionsplikten gynnar samhället då de får ta del av tillförlitlig information. De är tydliga 

med att det är de enskilda bolagen som drabbas av höga kostnader och utifrån detta drar de 

slutsatsen att nackdelarna av ett undantag från revisionsplikt i första hand faller på 

samhället. Eftersom kostnaden på grund av regleringen är hög för företagen måste det 

kunna visas att nyttan för samhället är minst lika stor men om bolagets starkaste intressent 

kräver reviderade årsrapporter kommer bolaget troligtvis att följa denna intressents krav. 

Den totala besparingen som regeringen hävdat att avskaffandet skulle leda till misstänker 

Geiros och Runhall (2012) kommer bli betydligt lägre än väntat.  

 

3.3 Revisor eller redovisningskonsult? 

Marklund och Willberg (2015) har genom sin studie kommit fram till att företag väljer att 

behålla revisorn då de inte har tid att genomföra det ekonomiska arbetet, trots att de har den 

kunskap som krävs. Genom att anlita en revisor upplever de även en högre kvalité på 

räkenskaperna. Företagen som istället valt att anlita en redovisningskonsult har gjort detta 

för att de anser att revisionen är kostsam. Den tidigare forskning som de tittat på visar att 

småföretag som väljer att anlita en revisor även om de inte är pliktade, gör detta på grund 

av råd från den ekonomiansvarige inom företaget. De hänvisar till en tidigare studie 

genomförd i Finland av Niemi, Kinnunen, Ojala, och Troberg (2012) med slutsatsen att 

småföretag generellt föredrar hjälp av en extern redovisningskonsult framför en revisor på 

grund av att de upplever att de får mer stöd och hjälp med den ekonomiska delen i 

företaget. De påpekar att företag inte ser revisionen som en ekonomisk börda utan att om de 

har intressenter som kräver att företaget anlitar en revisor kommer de att göra detta. 

Intressenter som nämns är investerare men även kreditgivare som utgör företagets finansiär. 
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I sitt resultat skriver Marklund och Willberg (2015) att små företag behåller revisorn på 

grund av att de själva inte har tid att genomföra det ekonomiska arbetet. Detta skapar en 

viss fundersamhet, då en revisor inte genomför utan endast granskar det ekonomiska arbetet 

och sedan gör ett uttalande kring detta.  

 

3.4 Kreditbedömning 

Enligt Gómez-Guillamón (2003) medför en revisor en högre grad av tillförlitlighet för 

företaget och detta anses påverka bankernas bedömning vid en kreditansökan. Ahlabo och 

Abbas (2015) har genomfört en studie där syftet var att beskriva kreditgivares perspektiv på 

betydelsen av revisorer jämfört med redovisningskonsulter vid kreditgivning till små- och 

medelstora företag. Metoden var kvalitativ och de genomförde åtta stycken intervjuer med 

erfarna kreditgivare från olika svenska banker. Genom sin studie kom de fram till slutsatsen 

att banker fortfarande står kvar i att en revisor tillför en säkerhet och garanti men att de 

alltmer börjat öppna upp sig för den tjänst som en redovisningskonsult kan utföra. 

Anledning till detta anser kreditgivarna är av att revisorsyrket är allmänt känt och att de ger 

en typ av trygghetsstämpel gentemot intressenter när det gäller företags räkenskaper. 

Forskarna kom även fram till slutsatsen att respondenterna såg positivt på avskaffandet av 

revisionsplikten och att de ansåg att en redovisningskonsult bör kunna komplettera den 

funktion och säkerhet som en revisors arbete medför. Kreditgivarna ansåg att 

redovisningskonsultens roll bör moderniseras för att kunna komplettera den funktion som 

revisionen utgör. Genom denna studie kunde de även se en tendens att kriterierna för 

företag som ansöker om krediter inte skiljer sig åt beroende på om de har revisor eller 

redovisningskonsult och detta resultat kan stödjas av liknande resultat genom andra studier. 

Geiros och Runnhall (2012) påtalar i sin forskning att banker inte ser någon problematik 

kring kreditgivning till ett oreviderat bolag.  

 

3.5 Frivillig revision 

Bland tidigare forskning om frivillig revision finns en studie genomförd av Seddeeq (2015) 

vid Stockholms Universitet. Det användes en kvalitativ metod, i form av semi-strukturerade 

intervjuer och genomförde totalt 13 stycken intervjuer, varav elva telefonintervjuer. 

Seddeeqs studie visar att små aktiebolag väljer att anlita en revisor framförallt är för deras 

egen skull, seriositet, informationsasymmetri, Skatteverket, trovärdighet mot olika 
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intressenter, behov av rådgivning, tidsbrist, okunskap inom ekonomi, utbildnings nivå 

gällande ekonomi och omsättning.  

 

3.6 Kommentar av tidigare empirisk forskning 

Företags val att anlita en revisor, med utgångspunkt i tidigare empirisk forskning, kan 

hänföras och förklaras genom den valda teorin. De olika delarna av tidigare forskning kan 

återkopplas till teorin och tillsammans kan de medföra att vi får en djupare förståelse för 

företagens efterfrågan av den frivilliga revisionen.  

 

Tidigare studie, genomförd av Seddeeq (2015) har en del likheter med vår då vi valt att 

fokusera på frivillig revision samt använt oss av samma typ av metod vid insamlande av 

primärdata. De stora skillnaderna mellan våra studier är främst urvalet av studerade företag, 

samt att Seddeeq valt att dela upp företag efter omsättning. Vår studie fokuserar på företag i 

ett mindre geografiskt område som aktivt gjort ett val att anlita en revisor, medan Seddeq 

valt att inkludera alla små aktiebolag i Sverige både bildade innan och efter att 

revisionsplikten avskaffades. Syftet med Seddeeqs studie var att belysa och förklara 

bakomliggande orsaker till att ägarna av små aktiebolag väljer att behålla revisionen, vilket 

till viss del överensstämmer med vårt syfte. Det är skillnaderna mellan studierna som 

motiverar oss till att studera ämnet ytterligare och dessa medför även att denna studie är 

relevant. 
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4 Metod 

I detta kapitel görs en kort redogörelse för val av metod. Vidare förklaras vårt 

tillvägagångssätt vid insamlande av primär- och sekundärdata. Kapitlet behandlar även 

validitet och reliabilitet samt ger en reflektion kring etiska aspekter. 

 

 

4.1 Kvalitativ metod  

Valet av metod kan efterspeglas i hur forskaren väljer att generalisera, bearbeta och 

analysera den information som samlats in genom en studie. Forskning delas upp i kvalitativ 

och kvantitativ forskningsmetod. Kvalitativ forskningsmetod fokuserar på “mjuka” data i 

form av intervjuer och tolkande analys. Dessa analyser är oftast verbala metoder av 

textmaterial (Patel & Davidson, 2011). Att genomföra en kvalitativ studie gav oss djupare 

förståelse för små aktiebolags val kring revision då den fokuserade mer på ord än siffror. 

Till en början fanns det en tanke om att göra en kvantitativ studie, där jämförelser skulle 

göras mellan olika variabler och som sedan skulle kunna påvisa samband mellan företag 

och dess val av revision. Anledningen till att denna metod inte valdes grundar sig i att den 

inte hade kunnat ge tillräcklig och heller inte den information som vi sökte. Studiens syfte 

är att erhålla svar som ger en fördjupad förståelse för företagens val och detta är inte 

möjligt att få fram genom standardiserade formulär som skickas ut till många respondenter. 

Genom en sådan metod hade vi heller inte haft möjligheten att ställa följdfrågor. Av 

tidigare erfarenhet och kunskap som vi erhållit genom litteraturstudien är svarsfrekvensen 

på enkäter generellt låg. Att erhålla svar från företagsrepresentanter var en förutsättning för 

att studien skulle vara genomförbar och därför valde vi att inte använda enkäter vid 

insamling av data. Genom denna kvalitativa studie, där vi använt oss av semistrukturerade 

intervjuer, var det möjligt att besvara studiens frågeställning.  

 

4.2 Forskningsansats 

Valet av metod och vetenskaplig ansats grundar sig i vad forskaren syftar till att besvara 

genom sin studie. För att uppnå denna studies syfte användes en deduktiv forskningsansats. 

Patel och Davidson (2011) förklarar att man genom en deduktiv arbetsgång stärker 

objektiviteten genom att utgångspunkten är från befintlig teori. Detta innebär att våra 

subjektiva uppfattningar i låg grad påverkar forskningsprocessen.  
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4.3 Urval av företag 

Denna studie strävar efter att få en fördjupad förståelse för det ämne som studeras. Därför 

var det betydelsefullt att urvalet omfattar de som kunde delge viktig information för att 

studien syfte skulle uppnås. För att finna de företag som överensstämde med studiens 

avgränsning använde vi oss av databasen Retriever Business där information om alla 

svenska bolag finns tillgänglig. Genom en specificerad sökning togs urvalet fram, där icke 

revisionspliktade små aktiebolag i dalarna, som valt att revideras ingick.  

 

4.4 Intervjuer 

Då detta är en kvalitativ studie föll det sig naturligt att genomföra intervjuer, eftersom 

strävan var att få djupare information. Inom samhällsvetenskaplig forskning är intervjuer 

den vanligaste och mest använda fälttekniken. En intervju kan beskrivas som en gemensam 

produkt av vad intervjupersonen och den som intervjuar talar om, samt hur de talar till 

varandra. Genom samtal kan ny kunskap och förståelse skapas inom ett gemensamt projekt. 

Det är viktigt att vara medveten om att det som presenterars under en intervju är tolkningar 

av hur en enskild människa ser på världen och om en person skulle intervjuas flera gånger 

är sannolikheten stor att redogörelserna kommer att vara unika. Det skulle dock vara 

orealistiskt att utgå från att intervjupersonen hittar på nya historier inför varje intervju. Att 

spela in intervjuer och sedan transkribera dem är något som idag tas förgivet. Något som är 

viktigt att vara medveten om är att vissa intervjupersoner inte vill bli inspelade vilket 

medför att det är viktigt att anteckna det som diskuterats (Patel & Davidson 2011). Vi hade 

dock turen att få ett godkännande om att spela in intervjun från samtliga 

företagsrepresentanter som tillfrågades. Genom våra inspelade intervjuer gavs även 

möjlighet att utvärdera oss själva för att på så vis kunna utvecklas som intervjuare, samt att 

vi enbart kunde fokusera på frågorna och svaren. Om vi istället hade antecknat under 

intervjuerna, hade fokus helt lagts på att anteckna den information som vi strävade efter att 

få ta del av och vi hade inte fått en helhet i materialet. Vid användandet av denna typ av 

metod är det enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) bra om att vara medveten om att det inte 

är hanterbart att intervjua ett för stort antal personer eftersom att intervjuer ofta kräver 

mycket bearbetning och processen kan vara besvärlig och krävande när det gäller att leta 

rätt på detaljer i materialet. Vi har läst in oss på tidigare studier och vilka för- och nackdelar 

de upplevt med valet av sin metod. Seddeeq (2015) valde att genomföra både personliga 

intervjuer och telefonintervjuer. Genomförandet av telefonintervjuer sågs som ett 
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komplement till de personliga intervjuerna då de inte var lika tidskrävande varken för 

forskaren eller de företag som företag som intervjuades, vilket medförde att fler företag 

hade möjlighet att delta. Utifrån denna erfarenhet, samt att vi är medvetna om att små 

aktiebolag ofta har en stressad och hektisk vardag, tog vi beslutet att genomföra intervjuer 

via telefon. Svarsfrekvensen vid telefonintervjuer är enligt Eriksson och Weidersheim 

(2011) ofta hög, vilket ytterligare talade för vårt intervjuval. Vi bestämde dock att 

genomföra två stycken personliga intervjuer då två av företagen hade möjlighet till detta.  

 

De intervjuer som genomförts är semistrukturerade och representanterna intervjuades en 

och en. Genom användandet av semistrukturerad intervju gavs intervjupersonen stor frihet 

att själv utforma sina svar. Målsättningen med användandet av denna typ av intervjuprocess 

är flexibilitet samt att få ta del av hur intervjupersonen upplever ämnet. Detta kan leda till 

identifierande av att ny information som inte uppmärksammats genom tidigare studier 

(Bryman & Bell, 2013). Att ge respondenterna frihet gav även oss utrymme och möjlighet 

att ställa eventuella följdfrågor. Det var viktigt att intervjupersonerna inte avvik från ämnet 

och för att motverka detta använde vi oss utav en intervjuguide. Inför intervjuerna skapades 

en reviderad version av guiden som skickades ut till intervjupersonerna, detta för att de 

skulle kunna förbereda sig inför den kommande intervjun. 

 

4.5 Intervjuguide 

Inför genomförandet av intervjuerna skapades en intervjuguide. Den består av sju olika 

teman som alla har sitt ursprung i studiens frågeställning. Bryman och Bell (2013) påpekar 

att själva utformningen av en intervjuguide inte är lika specifik som vid ett strukturerat 

intervjuschema. Det som är avgörande för att ta fram kunskapen om hur respondenterna 

upplever sin relation med revisorn och hur denne tänker kring anlitandet, är frågorna som är 

listade enligt detta semistrukturerade sätt. Beroende på intervjusituationen fanns möjlighet 

att både följa frågorna i ordningsföljd, samtidigt som respondenten gavs en viss grad av 

frihet.   

 

4.6 Tillvägagångssätt  

Vi sökte kontakt med alla i studiens urval och utgick i första hand från de företag som 

angivit en mailadress som kontaktalternativ, därefter sökte vi kontakt via telefon. Vid den 

första kontakten gav vi en kortfattad beskrivning av studien samt av vad deras deltagande 
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skulle innebära. Den större delen av företagen som kontaktades via mail erhöll vi inget svar 

från och av de som svarade var de flesta inte intresserade av att delta i studien. De som vi 

erhållit empiriskt material från är de som var positivt inställda till studien och som var 

villiga att ställa upp på en intervju. Detta skulle kunna liknas med ett Ja-sägarurval där alla i 

ett urval inbjuds till att delta och de som accepterar inbjudan ingår i studien. Genom att 

använda denna typ av urvalsmetod kommer resultatet inte vara möjligt att generalisera men 

det har ingen betydelse för denna studie, då detta inte var vad studien syftade till.   

 

Vid intresse av att delta i studien bestämdes en tidpunkt för genomförande av intervjun. 

Innan intervjun genomfördes sändes en reviderad version av intervjuguiden till 

intervjupersonerna och under intervjuerna följde vi intervjuguiden men om 

intervjupersonen valde att bryta den, men samtidigt hålla sig inom ramen för ämnet, lät vi 

dem göra det. Genom detta påverkade vi inte de som vi intervjuade utan vi lät dem tala fritt, 

vilket resulterade i att vi erhöll mer värdefull information. Detta gör studien mer trovärdig 

och tillförlitlig. Vi genomförde intervjuer tills dess att mättnad uppnåddes men även tills att 

vi kunde se tydliga samband mellan de som intervjuats samt kopplingar till teorin. I och 

med detta har vi besvara frågeställningen, vilket också medför att studiens syfte uppfyllts. 

 

4.7 Validitet och reliabilitet      

Enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) handlar validitet om frågeställning: Mäts verkligen det 

som forskaren avser att mäta? Detta betydde för oss att det var viktigt att bygga upp 

intervjuguiden utifrån studiens frågeställning och syfte. Det var även viktigt att de som vi 

intervjuades fick samma frågor för att jämförelse skulle vara möjlig. Samtidigt var det av 

stor betydelse att intervjupersonen fick tala fritt för att vi skulle kunna nå en djupare 

förståelse. Enligt Yin (2013) ska en forskare samla in och tolka data på ett otillbörligt sätt 

för att sedan kunna dra korrekta slutsatser som avspeglar den verklighet som. För att vi 

skulle få ett korrekt resultat var det därför viktigt att vi ställde våra egna uppfattningar 

utanför studiens genomförande.   

 

Risken för reliabilitetsfel kommer att minska om respondenterna godkänner att intervjuerna 

spelas in då detta leder till att vi kan återge information på ett trovärdigt sätt. Czarniawska 

(2014) definierar reliabilitet som garantin att resultatet skulle bli desamma vid upprepande 

av metoden. Vi har tolkat det empiriska materialet som samlats in genom intervjuer och 
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dessa har underlättats av att intervjuerna transkriberats till löpande text. Tolkningar i sig 

medför att vi inte kan generalisera och för att vår studie ändå ska ha en vetenskaplig 

betydelse är det viktigt att den är trovärdig och att analysen som genomförts är korrekt.  

 

4.8 Analysmetod 

Czarniawska (2014) påpekar att anteckningar från en intervju inte kan citeras ordagrant och 

de kan heller inte användas för att göra varken en diskurs-eller konversationsanalys. Den 

analys som vi använt för att analysera den data som samlats in är en innehållsanalys, vilket 

är en typ av diskursanalys. För att kunna genomföra denna typ av analys och även återge 

informationen på ett trovärdigt sätt var det en förutsättning att intervjupersonerna godkände 

att intervjuerna blev inspelade. Med en innehållsanalys söks samband mellan vad de som 

intervjuats säger och den teori som valts (Czarniawska, 2014). Denna analys tillåter även 

oss som forskare att vara kreativa och själva påverka metodens utformning.  

Efter att vi transkriberat intervjuerna analyserade vi det insamlade materialet för att hitta 

teman, likheter och skillnader mellan företagsrepresentanternas svar och åsikter. Vi började 

med att leta efter svar som överensstämde mellan intervjuerna och sedan letade vi efter 

likheter mellan intervjuerna och den valda teorin.  

 

4.8.1 Val av teman 

Vid genomförande av analys delades den insamlade datan upp i olika teman. Utifrån dessa 

teman har vi sedan kategoriserat företagen utifrån den del valda teorin. De teman som vi 

arbetat utifrån har grund både i tidigare forskning och är uppbyggda utifrån studiens 

frågeställning. Tidigare forskning, som vi läst in oss på genom vår litteraturstudie, visar att 

företags val att anlita en revisor påverkas av deras kunskaper och erfarenheter av 

företagande. Ekonomisk kunskap kan erhållas genom mångårigt ägande av ett företag men 

även genom en akademisk och därför valde vi att inkludera frågor kring utbildning och 

erfarenhet. Faktorer som, enligt tidigare studier, har en påverkan vid anlitandet av en 

revisor är om företag har ett spritt delägarskap och om de har planer på att expandera inom 

den närmsta framtiden. Vid intervjuerna valde vi även att inkludera frågor som skulle 

medföra att vi fick ta del av respondenternas kännedom och uppfattning om den tjänst en 

redovisningskonsult kan erbjuda. Alla företag, som via representanter deltagit i studien, har 
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anlitat en revisor och vi ville erhålla svar om deras uppfattning av företagets relation till den 

anlitade revisor, revisionens kostnad samt deras åsikt till den nu frivilliga revisionen. 

 

4.9 Forskningsetiska aspekter 

Deltagande av representanter från olika företag var en förutsättning för att studien ska 

kunna genomföras. Det finns fyra övergripande etikregler som samhällsvetenskapliga 

forskare bör ta hänsyn till. Forskaren ska informera deltagare om studiens syfte och det är 

upp till deltagarna att bestämma över sin medverkan och ett eventuellt tillträde till att få ta 

del av information. Den information som en forskare får ta del av ska behandlas på ett 

sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den och uppgifterna får endast användas för 

forskningens ändamål (Patel & Davidson, 2011). Sett utifrån detta var därför viktigt att vi 

motiverade deltagarna för att de skulle kunna inse nyttan av studien. Vi upplevde att 

erbjudandet om anonymitet, att inte nämna varken deras namn, företagets namn eller 

företagets säte, ökade antalet som var villiga att delta och på så vis kunde vi få tillgång till 

den information som vi sökte. Genom att erbjuda deltagarna anonymitet skyddas deras 

integritet och detta är viktigt då det är deras egna tankar och uppfattningar som vi tagit de 

av. Anonymiteten medförde att vi vid transkribering inte nämner namn eller andra tecken 

som kan leda till identifiering av intervjupersonen men även fast att anonymitet erbjöds 

hade två av företagen inte en önskan om detta. Innan genomförandet av intervjuerna tog 

intervjupersonerna del av de övergripande frågor som skulle komma att diskuteras. Detta 

upplevde vi medförde att de kunde förbereda sig samt att de kände sig mer bekväma med 

intervjusituationen. Vid genomförande av intervjuerna var inspelning av samtalet ett 

önskemål men godkände inte intervjupersonen detta fördes noggranna anteckningar.  
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5 Resultat och analys 

Här presenteras den insamlade datan som tagits fram genom intervjuer med sju små 

aktiebolag. Det empiriska materialet ställs sedan mot den valda teorin och tidigare 

forskning. Utifrån denna analys har vi kunnat se samband mellan de erhållna svaren, den 

valda teorin samt tidigare empirisk forskning.

 

 

5.1 Sammanställning av insamlad empiri 

Varje intervju presenteras och löper enskilt där information av värde har sammanfattats. 

Fem av företagen önskade att vara anonyma och benämns därför som Företag A-E. Då 

studiens urval omfattar ett litet geografiskt område med ett relativt lågt antal företag är det 

problematiskt att ge information kring till exempel respektive företags bransch och detta då 

de haft en önskan om att vara anonyma. Då denna typ av information inte är relevant 

bedömer vi ändå materialet som trovärdigt då det relevanta är företagsrepresentanternas 

uppfattningar och åsikter kring den frivilliga revisionen. 

5.1.1 Företag A - VD 

Detta bolag strävar i dagsläget efter att växa ytterligare, vilket de också hittills gjort varje 

år. VD:n har tidigare erfarenheter kring företagande men har knappa kunskaper inom 

redovisnings och bokföring. Bolaget har inte anlitat någon redovisningskonsult, utan har 

istället en intern ekonomiansvarig som sköter den löpande bokföringen och det övriga 

ekonomiska arbetet. Den auktoriserade revisorn fungerar som en rådgivare i vissa delar då 

den ekonomiansvarige inte besitter den kompetensen. Detta gäller framförallt frågor om 

skatt, vinst och eventuella avsättningar till periodiseringsfonder. Revisorn är däremot inte 

delaktig vid beslut i den löpande verksamheten, utan fungerar enbart som ett externt 

bollplank. Revisorn har en stor betydelse för bolaget då denne varit med redan från 

bolagsbildandet och har därför kunnat guida dem genom hela bolagsprocessen. VD:n och 

bolagets revisor var nära vänner redan innan bolaget startades och det var en självklarhet att 

kontakta revisorn redan från dag ett. Kännedom om när ett aktiebolag genom lagkrav ska ha 

en revisor saknas i bolaget. Revisionskostnaden har aldrig uppfattats som dyr då VD:n 

anser att nyttan är värd kostnaden. Eftersom de anställda i företaget arbetar som konsulter 

är de beroende av att ha nöjda kunder, som därmed har ett stort inflytande över hur de 

bedriver sin verksamhet. VD:n tror inte att det har någon betydelse om detta företag har en 
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revisor eller inte, då han av erfarenhet aldrig upplevt att exempelvis bankerna efterfrågat 

det. Därför ställer han sig positiv till frivillig revision. Eftersom bolaget sköter den löpande 

bokföringen internt och aldrig har anlitat en redovisningskonsult erkänner VD:n att 

kunskapen och medvetenheten om vad en sådan, förutom den praktiska bokföringen, 

faktiskt kan bidra med inte finns.     

5.1.2 Företag B – Delägare 

En utav ägarna i detta bolag har tidigare erfarenheter kring företagande då personen drivit 

två verksamheter innan denna. Därtill har delägaren även en treårig eftergymnasial 

ekonomisk utbildning. Idag har bolaget anlitat en redovisningskonsult som sköter den 

löpande bokföringen och denne fungerar även som rådgivare. De har nyligen bytt revisor då 

deras tidigare, som de haft sedan bolagsbildandet, gått i pension. Den revisorn träffade de 

aldrig, utan pratade enbart med varandra via telefon vid enstaka tillfällen. Bolaget har aldrig 

upplevt att någon intressent efterfrågat revision och eftersom de är relativt små finns inga 

utomstående intressenter som exempelvis investerare. Anledningen till att de valt att ha en 

revisor med från början är för att de planerat att växa med kraft och därför snart är pliktade 

till revisionen. Om företaget inte hade haft en redovisningskonsult utan istället skött den 

löpande bokföringen internt, tror de att det hade känts tryggt om någon utomstående gick 

igenom och granskade räkenskaperna, just för att säkerställa att de inte förekommit några 

felaktigheter. Nu när de lämnar iväg allt till en redovisningskonsult förväntar de sig att den 

göra sitt jobb. Delägaren påpekar även att en revisor hade känts överflödig om de inte 

planerat att växa, då de aldrig upplevt den varken som stöd eller en kvalitetsstämpel och de 

anser inte att revisionen är värd den kostnad som den medför. Respondenten tror att en 

redovisningskonsult till viss del skulle kunna ersätta “säkerheten” en revisor ger gentemot 

bolaget och tror att utvecklingen kommer att gå åt det hållet.  

 

5.1.3 Företag C - VD 

Detta företag ägs av många små delägare, de har inga anställda utan den löpande 

verksamheten sköts av VD:n samt styrelse som gemensamt är utsedda av företagets ägare. 

De har inga planer på att företaget ska växa men är öppna för fler potentiella delägare. 

VD:n är idag ägare i ett flertal bolag men har själv aldrig varit ansvarig eller involverad i 

det ekonomiska arbetet utan har alltid anlitat en redovisningskonsult, vilket även gjorts i 

detta bolag. Fördelen med detta anses vara att allt blir rätt och att den som genomför 
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redovisningen har den kunskap som krävs. Revisorn har ingen påverkan vad det gäller 

beslut i verksamheten, den utgör endast en kontrollroll. Dock anser de att revisorn har stor 

betydelse i verksamheten då de är många delägare och revisorn bekräftar att redovisningen 

är korrekt och det skapas då förtroende inom företaget. Att anlita en revisor var ett 

gemensamt beslut som togs vid bolagets start. De anser att revisionen är kostsam men att 

kostnaden är värd att ta då delägarna blir nöjda. VD:n skulle inte säga att företaget har 

något förhållande till revisorn utan de är nöjda bara den kontrollerar och godkänner det som 

gjorts varje år. De är positiva till frivillig revision, detta då alla företag inte har behov eller 

råd att anlita en revisor. Företag C ser endast föredelar med att anlita en 

redovisningskonsult men förmodar att det inte skulle ge dem samma förtroende, i alla fall 

inte i dagsläget, som en revisor ger. Anledningen till att många anlitar en revisor antar de är 

för att banken kräver det och företagets VD anser att banken borde ändra hur de arbetar. 

Om delägarna skulle godkänna att endast en redovisningskonsult anlitas skulle de inte 

fortsätta att anlita en revisor och det skulle innebära en lägre kostnad för företaget.  

 

5.1.4 Företag D – Ägare 

Ägaren och de anställda i detta företag har ungefär samma arbetsuppgifter och strukturen i 

företaget är horisontell. Företaget har varit större men har minskat sin omsättning på grund 

av att de har tappat uppdrag men framförallt för att de har valt att dra ner på verksamhetens 

storlek. Ägaren har varit företagare i 40 år och på den vägen finns det mycket kunskap och 

erfarenhet. De är medvetna om vad en redovisningskonsult skulle kunna erbjuda men har 

valt att sköta det ekonomiska arbetet själva. Fördelarna de upplever med det är att de har 

bättre kontroll på resultatet, ser eventuella förändringar tidigare och håller bokföringen 

uppdaterad dagligen. Beslut inom företaget tas av ägaren i samråd med de som berörs och 

ägaren rådfrågar de anställda till exempel när det kommer till större investeringar. Det är 

ägaren som tar det slutgiltiga beslutet och där har revisorn ingen påverkan. Eftersom att de 

sköter det ekonomiska arbetet internt upplever de att revisorn är en trygghet gentemot 

banken och deras kunder. De anser att det är bra med frivillig revision och att företag 

istället kan anlita en redovisningskonsult från en auktoriserad byrå och att det ges en 

trygghet i att det utförs där. Hade de anlitat en redovisningskonsult hade de själva valt bort 

revisorn men där har de idag valt att göra tvärsom. Beslutet att anlita en revisor var ett togs 

direkt vid bolagsbildande. Företagsägaren har anlitat samma revisor i ungefär 20 år och det 

var en självklarhet att anlita den även i det här nyare bolaget. Revisorn är kunnig och de har 
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ett stort förtroende för den men den är även någon de kan vända sig till om det uppkommer 

frågor då den är insatt i hur verksamheten fungerar. Företaget upplever att banken anser att 

det är positivt att de anlitat en revisor men det är inget som de uttryckligen påpekat. Banken 

vet vem revisorn är och har även de förtroende för den. Företag B antar att en konsult i 

dagsläget inte kan ersätta revisorn säkerhet fullt ut men hade de i framtiden valt att anlita en 

konsult hade de troligtvis valt bort revisorn. 

5.1.5 Företag E - Delägare 

Företaget satsar på att etablera sig på en stor marknad. Idag är de två delägare som arbetar 

med företaget men tanken är att de inom en snar framtid är redo att rekrytera ytterligare 

anställda. De har tidigare arbetat inom liknande bolag men har nu valt att starta ett eget då 

efterfrågan är stor. I början anser de att de hade klarat sig utan revisor men samtidigt visste 

de att om de skulle växa som önskat var det inte långt kvar tills de skulle omfattas av 

revisionsplikten. Då ingen av dem har tidigare erfarenhet med att jobba med ekonomi valde 

de att anställa en person som inom företaget sköter allt i den vägen och detta medförde att 

de beslutade att ha en revisor redan från starten för att denna skulle kunna kontrollera att 

allt blev korrekt. Istället för att själva skulle genomföra dessa kontroller kunde de lägga sin 

tid på att bygga upp relationer med leverantörer och kunder. Enligt deras upplevelser anser 

kunder och leverantörer att det är positivt att de har revisor.  Revisorn har ingen påverkan 

för verksamheten och de anser att det är bra med frivillig revision för om de inte hade velat 

anställa och växa hade de definitivt valt bort revisorn. I början tyckte de att revisionen 

kändes som en stor kostnad, dock ändå värd att ta men de anser att revisionen borde vara 

billigare för mindre företag.  Det var ingen som påverkade dem att anlita en revisor men de 

uppfyller snart kraven för att vara pliktade till revisionen och de ansåg att det vore bra om 

företaget redan från start hade en som revisor som de kände sig trygga med. Företag C 

anser att revisorn ger dem trygghet och att den medför att de uppfattas som seriösa, 

framförallt de första åren gentemot leverantörer och kunder. 

 

5.1.6 Getbro Vilt AB - Jan, praktiskt/operativt huvudansvarig 

Jan arbetar inom Getbro Vilt, där han är praktiskt huvudansvarig. Tre stycken delar på det 

operativa ansvaret men ingen av dem är anställda inom företaget. Jan har stor erfarenhet av 

företagande men sitter inte i styrelsen för detta bolag, utan det gör fyra stycken delägare. De 

har valt att anlita en redovisningskonsult då de anser att det är enklare och ingen av dem är 



 

27 
 

intresserad av att arbeta med de delarna. Revisor har de haft bolaget bildades och 

anledningen till det är att bolaget ägs av fyra stycken delägare och har företag ett spritt 

delägande anser de att det är en fördel att ha revisor, då det inte uppkommer oklarheter. 

Operativt, utvecklingsmässigt och driftsmässigt har revisorn ingen funktion utan den har 

endast en kontrollroll. Jan anser att det finns en hygienfaktor vad det gäller revision och det 

är gentemot banken. Han anser också att företag gott endast skulle kunna ha en 

redovisningskonsult och avstå från att anlita en revisor. Dock är hans erfarenhet att de bolag 

han varit verksam inom alltid har anlitat en revisor och han anser att det är bra med 

revision. Han påpekar att vi är i en omställningsfas, just med revision och sedan 

revisionsplikten försvann. Han är kritisk mot hur revisionsfirmorna ser på sina kunder och 

beskriver det som att revisorerna har en tydlig tendens att se sig själv som en myndighet 

och inte som en simpel inhyrd konsult. Kritiken är riktad bland annat mot fakturering och 

tidsredovisning som görs av revisorer. Getbro Vilt kan välja bort revisorn om de vill men 

Jan handlar upp revisorer och sätter press och höga krav på dem. Det är väldigt sällsynt att 

företag byter revisor och Jan skulle vilja säga att företag byter revisor alldeles för sällan. 

Revisionen är för dyr och grunden till denna åsikt är att Jan bland annat ser hur de arbetar 

på revisionsbyråerna och hur lönsamma de är.  

 

5.1.7 Orsa Vandrarhem - Delägare Kerstin 

Utan erfarenhet av att driva företag köpte Kerstin och hennes respektive ett vandrarhem i 

Orsa. Kerstin har gått kurser i nyföretagande och hon lärt sig grunderna i bokföring. 

Företagets ägare köpte vandrarhemmet privat och sedan hyr aktiebolaget fastigheten. Deras 

verksamhet växer men de har idag ingen anställd. De sköter bokföringen internt men fick 

vid bolagsbildandet hjälp av en revisionsbyrå då de hade många frågor. De är inte medvetna 

om vad en redovisningskonsult skulle kunna erbjuda dem men har inte känt något behov av 

att ta reda på detta då Kerstin trivs med att arbeta med siffror. De känner även att de inte 

vill lägga pengar på något som de själva kan göra men Kerstin påpekar dock att det är flera 

delar av att driva bolag som de i början inte hade tillräckliga kunskaper inom. De har i stort 

sett haft revisor sedan de tog över vandrarhemmet och beslutet togs gemensamt. Revisorn 

har enbart en kontrollroll, ingen påverkan för verksamheten och det har aldrig varit någon 

utomstående som har efterfrågat reviderade årsrapporter. Vad hon kan minnas är det ingen 

som har påverkat dem i valet att anlita en revisor utan om någon har försökt påverka dem 

har det handlat om att de inte behöver anlita en revisor.  Trots detta känd de att de ville ha 
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någon sakkunnig att fråga och som kontrollerade bokföringen. Hon anser att det är bra att 

det är frivilligt att anlita en revisor för om de hade sysslat med företagande tidigare och haft 

erfarenhet, då hade hon inte känt att behovet av en revisor varit lika stort. De ser ingen 

nackdel med revisionen förutom att det kostar pengar och om kostnaden är värd nyttan 

upplever hon är svårt att bedöma. Då företaget idag inte har några lånekostnader och heller 

ingen hög hyreskostnad så har de råd med revisionen. Om de hade haft en hög hyreskostnad 

skulle ekonomin sett annorlunda ut och då hade de övervägt om möjligheten verkligen 

fanns att lägga cirka 20,000 kr på revisionen. Hittills har de inte övervägt att välja bort 

revisorn, däremot har revisorn hjälpt dem genom att föreslå att de gör vissa delar själva för 

att det ska bli billigare. Revisorn tar aldrig kontakt med dem mer än när det är tid för 

någonting. Det är delägarna av vandrarhemmet som tar kontakt med revisorn och deras 

uppfattning är att revisorn inte bryr sig om dem av eget initiativ. 

 

5.2 Sammanfattning av empiriskt material 

Nedan har vi sammanfattat det material som samlats in genom de sju intervjuerna med 

representanter från olika företag. Utifrån den valda teorin och den tidigare empiriska 

forskningen som bedrivits inom ämnet har vi identifierat ett antal teman. Dessa teman har 

sedan legat till grund för analysen, som på så vis underlättat urskiljningen kring vilka 

företag som samstämmer med respektive tema.  
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5.3 Analys av revisionens roll 

Genom vår studie har vi kunnat se vilken tidigare forskning som både stämmer överens och 

som skiljer sig med det resultat som vi erhållit. Den empiriska datan som samlats in har 

analyserats genom en innehållsanalys där vi utgått från valda teman. Genom att 

sammanfatta det empiriska material i en tabell har vi kunnat se likheter och skillnader 

mellan företagen och vidare har vi analyserat dessa utifrån den valda teorin.  Vi har delat 

upp företagen och analyserat utifrån de olika delarna av teorin, vilka kan hänföras till varför 

de valt att anlita en revisor och vilken roll revisorn har för dem. Teorin bidrog till att vi fick 

en ökad förstålse och hjälpte oss att förklara den data som samlats in.  

 

5.3.1 Revision som försäkran 

Denna del av teorin beskriver hur informationsassymmetri uppstår då företagets verksamhet 

separeras från företagets ägare. För att, som ägare, försäkra sig om att verksamheten sköts 

som önskat, samt att inga missgynnande avtal ingås, används revision. Genom revisionen 

styrks redovisningen och en försäkran ges både gentemot ägare men även mot 

företagsledningen. Att informationsassymmetri uppstår har bland annat sin grund i 

okunskap kring tolkning av finansiell information och ekonomiska termer. Efterfrågan på 

revision kan även grundas i ett spritt delägarskap.  

Getbro Vilt ägs av fyra stycken delägare. Anledningen till att de valt att anlita en revisor är 

just för att de har ett spritt delägarskap. De anser att revisionen försäkrar dem om att ingen 

ingår avtal som kan medföra en otillbörlig för- eller nackdel för någon utav dem. Revisorn 

kan inte hindra någon från att ingå ett avtal men den kan belysa styrelsen om den anser att 

ett avtal strider mot verksamhetens ändamål. I ABL framgår det att revisorn är skyldig att 

underrätta styrelsen om sina iakttagelser vid misstanke om brott (SFS 2005:551). Företag C 

använder även de revisionen som försäkran då de har ett spritt delägarskap. De har tidigare 

erfarenhet av att oklarheter i ekonomin skadat bolaget. Därför har revisorn stor betydelse 

genom sin granskning, vilket medför ett ökat förtroende inom företaget.  

Abdel-Khalik (1993) beskriver att efterfrågan på den frivilliga revisionen baseras på två 

orsaker, varav en är att ägarna vill behålla den interna kontrollen. Genom revisionen 

minskar risken för informationsasymmetri och ägarna behåller kontrollen över bolaget. 

Informationsasymmetri kan uppstå i mindre bolag då delägarskapet är spritt (Collis, Jarvis 
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& Skerratt 2004). Dessa tidigare empiriska studier överensstämmer med varför Getbro Vilt 

och Företag C motiveras till att anlita en revisor.  

 

5.3.2 Revision som förbättring 

Förbättring bygger på att revisionen ses som ett verktyg som kan reducera uppkomsten av 

informationsassymmetri. Detta verktyg medför även att kvalitén på 

redovisningsinformationen förbättras. De företag som använder revisionen med grund i 

förbättring anpassar sig efter vad deras intressenter efterfrågar.  

 

Utifrån den information som vi erhållit genom intervjuerna är det inget företag som angivit 

att deras intressenter idag efterfrågar revision. Trots detta kan två företag hänföras till att 

revisionen används som förbättring och dessa är Företag A och Företag D då de upplevt att 

revisionen ses som positiv av deras intressenter. Ägarna av de båda företagen har mångårig 

erfarenhet kring företagande och ägande av ett flertal tidigare aktiebolag. Under större 

delen av sina arbetsliv har de varit revisionspliktade och de har troligen av ren rutin därför 

valt att även revidera de bolag som är aktuella för denna studie. De har även i ett flertal år 

anlitat samma revisor, har goda relationer med dem, och har därför även skapat ett stort 

förtroende dem emellan. De två ägarna är genom tidigare bolag vana vid att intressenter, 

framförallt kreditgivare, efterfrågar information som skall vara reviderad men även 

information om deras revisor. Företag D nämner att deras kreditgivare och 

företagsrådgivare från banken är väl medvetna om vem de anlitat som revisor samt om 

revisorns kunskaper. Att Företag A och D valt att anlita en revisor grundar sig i att de 

upplever en ökad kvalité som uppskattas både internt och externt. Dessa är erfarna 

företagsägare som troligen hänger kvar i det gamla, då alla små aktiebolag omfattades av 

revisionsplikten. Av alla företag som deltog i studien var det dessa två som ansåg att 

revisionen inte var för dyr, vilket resterande företag var mycket tydliga med att uttrycka.  

Ingen av intressenterna för dessa bolag har uttryckligen efterfrågat revision men om 

bolagets starkaste intressent kräver reviderade årsrapporter kommer bolaget troligtvis att 

följa detta krav. Detta stämmer väl överens med teorin om att revisionen medför 

förbättring. Även om de företag som ingått i studien inte omfattas av revisionsplikten har vi 

kunnat se en tendens att två av dem, Företag A och Företag D, uppfattar det som att deras 

intressenter efterfrågar revisionen.  
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Denna del av teorin har många likheter med intressentmodellen då de båda bygger på att 

företag strävar efter att uppfylla intressenters krav. Tidigare studier visar att revision 

medför en kvalitetsstämpel vid kreditgivares bedömning av ett företag. Ahlabo och Abbas 

(2015) visar genom sin studie att kreditgivare står kvar i det gamla synsättet, då alla bolag 

var revisionspliktade, men att de ser positivt på att revisionsplikten har avskaffats. De 

kreditgivare som deltog i studien ansåg att en redovisningskonsult bör kunna komplettera 

den säkerhet för räkenskaperna som en revisor idag ger. Även Geiros och Runnhall (2012) 

påtalar att kreditgivare inte ser någon problematik kring oreviderade företag. Detta är inte 

förenligt med att Företag D motiverar anlitandet av en revisor av att deras intressent, i form 

av kreditgivare, anser att det är positivt att de reviderar sina årsrapporter.  

 

5.3.3 Revision som försäkring 

För att försäkra sig om att den upprättade redovisningen håller måttet, genom lagar och 

rekommendationer, kan företag välja att revidera sina räkenskaper. På så vis flyttas en del 

av den möjliga risken att bli skadeståndsskyldig, gentemot intressenter på grund av 

felaktigheter, från företaget till den anlitade revisorn och den redovisningsbyrå den är 

verksam inom. 

Orsa Vandrarhem har anlitat en revisor som försäkring då de inte har någon erfarenhet av 

företagande och ekonomiskt arbete men trots detta ändå valt att sköta den löpande 

bokföringen internt. Revisionen skapar en trygghet för dem, eftersom de av okunskap 

och/eller oaktsamhet skulle kunna bokföra på ett felaktigt sätt. Revisorn granskar deras 

räkenskaper, vilket resulterar i att ägarna av företaget kan känna sig trygga med att 

bokföringen inte innehåller några väsentliga fel. 

Enligt Geiros och Runhall (2012) har revisionspliktens avskaffande visat en positiv 

utveckling då små aktiebolags intressenter sällan efterfrågar reviderade räkenskaper. De 

påpekar dock att det finns ett behov av att dessa företag anlitar en revisor eller 

redovisningskonsult vid upprättandet av sina rapporter och detta för att de inte ska innehålla 

några väsentliga felaktigheter. Att efterfråga denna typ av tjänst grundar sig enligt Collis, 

Jarvis och Skerratt (2004) i att företagets ägare saknar kunskap kring finansiell information 

och hur denna skall tolkas. Att Orsa Vandrarhem valt att anlita en revisor bygger på det 

som tidigare forskning diskuterar. Ägarna av företaget har ingen tidigare erfarenhet av att 



 

32 
 

äga eller driva ett bolag och de har knappa kunskaper kring redovisning. Revisionen ses 

som en försäkring för dem själva och för att deras redovisning ska vara korrekt.  

 

Trots att Företag B idag inte sköter den löpande bokföringen internt, så nämner delägaren 

att om det hade valt hade de även valt att revidera sina räkenskaper för att försäkra sig om 

att möjliga misstag inte skulle förekomma i bokföringen Detta stämmer väl överens med 

Orsa Vandrarhems motivering till att efterfråga den frivilliga revisionen men då det inte är 

den huvudsakliga grunden till varför Företag B anlitat en revisor, samstämmer deras 

motivering inte med revision som försäkring.  

 

5.3.4 Revision som komfort  

Revisionen som komfort bygger på en grundläggande trygghet gentemot företagets 

intressenter, detta för att de inte ska behöva ifrågasätta redovisningen kvalité och dess 

trovärdighet. Här har vi delat upp svaren utifrån de företag som syftar till att expandera sin 

verksamhet inom en snar framtid och de som valt att inte göra detta, då de känner sig nöjda 

med dagens verksamhetsstorlek. De företag som angivit att de vill expandera är Företag A, 

Företag B, Företag E och Getbro Vilt. Av dessa har Företag B och Företag E enbart anlitat 

en revisor med grunden att deras verksamhet inom den närmsta framtiden ska utökas till en 

nivå som gör dem revisionspliktade och dessa företag använder revision som komfort 

gentemot sina intressenter. Då dessa företag idag befinner sig i en tillväxtperiod är det 

viktigt att revisionen visar att deras verksamhet är trovärdig och att redovisningen har den 

kvalité som krävs. Detta är mycket viktigt för att de ska ha möjlighet att växa.  

 

Av de företag som ingår i vår studie, och som inte strävar efter att utöka sin verksamhet, var 

det endast ett företag som angav att de upplevde att en extern intressent var positiv till att de 

anlitat en revisor. Detta var Företag D:s kreditgivare och den är även väl medveten om vem 

deras revisor är och vilka kunskaper som den besitter. Företag D uppfattar det som att 

kreditgivaren anser att det är positivt men den har aldrig nämnt att revision är ett krav från 

deras sida. Utifrån teorin kan vi bedöma att detta företag inte använder revision som 

komfort. 

 

Genom sin studie visar Marklund och Willberg (2015) att de företag som anlitat anlitat en 

revisor upplever en högre kvalité på sina räkenskaper. Även om Företag B och Företag E 
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idag inte är revisionspliktade har de ändå valt att anlita en revisor då de strävar efter att 

utöka sin verksamhet till en storlek där de förväntar sig att intressenterna kommer ställa 

högre krav på dem. Professorerna Thorell och Norberg (2005) menar att revision gynnar 

samhället, och företags intressenter, då de får ta del av tillförlitlig information. Genom 

offentligt publicerad information, som kvalitétsgranskats, kan externa intressenter få ett 

enkelt sätt ta del av betydelsefull information. Ägarna av Företag B och Företag E tror, 

genom att de redan nu valt att revidera sina räkenskaper, att de tydligt visar att de är villiga 

att i framtiden anpassa sig mot intressenternas efterfrågan i relation till att företagen 

expanderar.  

 

5.3.5 Revision som legitimitet 

Revision har genom detta perspektiv en legitimerande roll. Genom att stödja lagförslag och 

även följa nya redovisningsprinciper, kan företag ges legitimitet då de visar att de arbetar 

inom samhällets gränser och normer. Detta kräver därför att företag är medvetna om de 

ständiga förändringar som sker i deras etiska och moraliska omgivning. Teorin bygger på 

det sociala kontrakt som finns mellan företag och det samhälle där de är verksamma. Om 

ett företag följer det sociala kontraktet uppfattas det som legitimt, vilket kan medföra att de 

även ses som seriöst. De företag som passar in på denna beskrivning är de som syftar till att 

expandera sin verksamhet till en nivå som gör dem revisionpliktade. Dessa är Företag B 

och Företag E som även använder sig av revision som komfort och den teoridelen har 

många likheter med revision som legitimitet. När deras företag når den nivå som medför att 

de är pliktade att revidera sina räkenskaper är samhällets förväntningar att de ska följa de 

redovisningsprinciper som finns. Att göra detta redan från bolagets bildande medför att 

företaget skapar ett seriöst intryck utåt sett. Revisionen visar och bekräftar, gentemot 

företags intressenter, att företaget följer de lagar och principer som de är skyldiga att göra. 

Seddeeq (2015) menar att det är uppenbart att små aktiebolag strävar efter att uppfattas som 

seriösa genom att följa lagar, regler och normer. Detta håller vi till viss del med om, då vi 

förutsätter att samtliga företag inte vill framstå som illegitima. Att däremot påstå att alla 

små aktiebolag enbart skulle välja att anlita en revisor på grund utav teorin om revision som 

legitimitet överensstämmer inte med det resultat vi erhållit.     

5.3.6 Utbildningsnivå 

Enligt Seddeq (2015) efterfrågar bolagsägare som har en ekonomisk utbildning revision på 
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grund av att de genom sin kunskap kan se vilken nytta revisionen medför. I vår studie var 

det endast en, delägaren i Företag B, av de sju respondenterna som har en eftergymnasial 

ekonomisk utbildning. Detta företag hade, om inte viljan att expandera hade funnits, 

övervägt att välja bort revisorn då de anser att nyttan inte är värd kostnaden och att de heller 

inte upplever revisionen som någon kvalitetsstämpel. Vi har genom vår studie även tydligt 

sett att ett av företagen, Orsa Vandrarhem, har valt att revidera sina räkenskaper då de har 

tydliga brister i sina kunskaper om ekonomiskt arbete och företagande. Detta stämmer väl 

överens med den studie som Collis, Jarvis och Skerratt (2004) har genomfört. Där påpekar 

de att revision efterfrågas då företaget saknar kunskaper om finansiell information. I och 

med detta konstaterande kan vi inte bekräfta det som Seddeeq kom fram till genom sin 

studie.  

 

5.3.7 Redovisningskonsult  

Marklund och Willberg (2015) visar genom sin studie att företag väljer att behålla revisorn 

då de själva inte har tillräcklig kunskap kring redovisning och att de upplevde att revisorn 

medförde en högre kvalité för deras räkenskaper. De företag som istället valt att anlita en 

redovisningskonsult gör detta då de anser att revisionens kostnad inte överstiger den 

upplevda nyttan. Genom att anlita en revisor erhålls inte hjälp med genomförandet av det 

ekonomiska arbetet, men genom anlitandet av en redovisningskonsult erhåller företaget 

både stöd och genomförande av dessa delar. Av de företag som deltog i denna studie har tre 

av sju valt att anlita en redovisningskonsult och de upplever alla en stor fördel av detta 

beslut. Företag B, Företag C och Getbro Vilt upplever en säkerhet om att deras redovisning 

är korrekt då personen som genomför den har den kunskap som krävs och detta säkerställs 

genom anlitandet av en konsult från en redovisningsbyrå. De är alla positiva till frivillig 

revision men negativt inställda till den höga kostnad som den medför. Enligt Marklund och 

Willberg (2015) anlitar företag en redovisningskonsult för att de anser att revisionen är 

kostsam och detta stämmer till viss del in på vår studie. Företag B, Företag C och Getbro 

Vilt anser att revisionen är kostsam men detta är inte grunden till att de valt att anlita en 

redovisningskonsult. Företagen har inte anlitat en konsult för att ersätta revisorn utan för att 

de upplever stora fördelar med att själva inte genomföra det ekonomiska arbetet. 

Gemensamt för dessa tre bolag är även att de tror att utvecklingen kommer gå mot att en 

redovisningskonsultens roll i framtiden kommer att kunna jämföras med den roll som en 

revisor idag har.   
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5.4 Sammanställning av analys utifrån den valda teorin 

Vid analysen utgick vi från den valda teorins olika delar. Utifrån dessa har vi delat upp 

resultat utifrån vilken av de teorietiska delarna som stämde överens med respektive 

respondents motivering till efterfrågan av frivillig revision. Nedan illusteras detta i en 

tabell. 
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6 Slutsats 

Syftet med denna studie var att: 

“få en djupare förståelse för varför små aktiebolag, som inte omfattas av revisionsplikten, 

väljer att revidera sina räkenskaper.” 

Genom de intervjuer med representanter från små aktiebolag har en djupare förståelse 

skapats, dels för varför de valt att anlita en revisor trots att de inte omfattas av 

revisionsplikten men vi har även nått kunskap om hur företagsledningen generellt ser på 

revision.      

 

Frågeställningen i denna studie var enligt följande: 

“Vilka faktorer ligger till grund för små aktiebolags efterfrågan av frivillig revision?” 

Studiens resultat visar att de små aktiebolag som deltagit i studien efterfrågar frivillig 

revision främst av fyra faktorer:       

1. Spritt delägarskap 

Att minska informationsassymmetri mellan delägare genom att revidera sina räkenskaper 

skapas ett internt förtroende. Detta är en faktor till varför företag väljer att anlita en revisor 

då delägare genom revisionen ges ett ökat förtroende om att företagets bokföring stämmer 

med de verkliga värdena.  

2. Försäkran om att den interna bokföringen är korrekt 

De företag som själva väljer att sköta den löpande redovisningen vill försäkra sig om att 

deras bokföring inte innehåller några väsentliga felaktigheter. Osäkerhet kan uppstå om 

både kunskap kring ekonomi och erfarenhet av företagande är knappa. Dessa företag 

använder revisionen som en försäkring, då de kan flytta delar av en eventuell risk från 

företaget till den anlitade revisorn.  

3. Rutinmässigt av företagsledning som genom tidigare företag varit revisionspliktade 

Dessa företagsrepresentanter har mångårig erfarenhet och lever troligtvis kvar i det gamla, 

då det var lagkrav om att alla svenska aktiebolag skulle revideras. Av alla företag som 

deltog i studien var det dessa representanter som ansåg att revisionen inte är för dyr, vilket 

resterande deltagare var mycket tydliga med att uttrycka.  
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4. Önskan om att uppfattas som legitima 

Företag som, inom en snar framtid och med stor omfattning, syftar till att utöka sin 

verksamhet väljer att revidera sina räkenskaper. Detta då de inom den närmsta framtiden 

kommer att omfattas av revisionsplikten men även för att de fram tills dess vill att deras 

verksamhet ska uppfattas både som legitim och seriös. Dessa externa uppfattningar kan leda 

till att företagen ges en bättre möjlighet att ingå avtal, exempelvis vid kreditgivning.  

 

Genom vår studie har vi både hitta både likheter och skillnader med tidigare studiers 

resultat. Seddeeq (2015) visade genom sin studie ett resultat där små aktiebolag väljer att 

anlita en revisor främst för deras egen skull, seriositet, informationsasymmetri, krav från 

Skatteverket, trovärdighet mot olika intressenter, behov av rådgivning, tidsbrist, okunskap 

inom ekonomi, utbildningsnivå gällande ekonomi och omsättning. Det resultat som vi 

erhållit genom vår studie samstämmer till viss del med detta, då revisionen efterfrågas för 

att försäkra sig själv, önskan om att uppfattas som seriös, av okunskap och för att motverka 

informationsassymmetri. Resterande delar av Seddeeqs resultat påvisar inga likheter med 

det som vi erhållit. Den nya kunskapen som vår studie medfört är att vi nått de fyra främsta 

grundfaktorerna till valet att anlita en revisor samt att vi kan se samband mellan olika 

företag, i jämförelse med Seddeeq som beskriver detta mer generellt. Tidigare studier som 

visar att kreditgivare inte ser någon problematik med oreviderade bolag bekräftar vi genom 

vårt resultat då ingen av företagens intressenter uttryckligen krävt att bolaget revideras.  

Samtliga som deltog i denna studie är positivt inställda till att revisionen för dem är frivillig 

och tre av dessa är inte medvetna om vad en redovisningskonsult skulle kunna medföra till 

deras bolag. Detta är viktigt att anmärka då tidigare studie av Marklund och Willberg 

(2015) har påvisat att företag som inte omfattas av revisionsplikten och som anser att 

revisionen är kostsam bort revisionen för att istället anlita en redovisningskonsult. De 

företag som deltagit i vår studie och som valt att anlita en redovisningskonsult har en 

gemensam åsikt om att revisionen är för dyr i förhållande till den nytta de erhåller. Utifrån 

vår studie har vi sett att två företag inte valt att anlita en redovisningskonsult men de vet 

samtidigt inte vad denna tjänst skulle betyda för deras verksamhet. Inom båda dessa företag 

saknas kunskap och erfarenhet av ekonomiskt arbete och företagande. Det ena bolaget 

motiverar anlitandet av revisor genom en kraftig expansion inom en snar framtid medan det 

andra bolaget använder revisionen som en försäkring att de själva inte medverkat till att 
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räkenskaperna innehåller väsentliga felaktigheter. Den aktuella frågan om att säkerheten en 

revisor ger för ett bolags räkenskaper i vissa fall skulle kunna ersättas av att en 

redovisningskonsult upprättar och ansvarar för den löpande bokföringen kan bekräftas 

genom denna studie. Detta då ett av företagen idag använder sig av två olika delar för att 

framställa en trovärdig redovisning; de sköter bokföringen internt och denna granskas sedan 

av en revisor. Detta företag motiverar enbart anlitandet av en revisor som en försäkring om 

att deras interna bokföring är korrekt. Företaget skulle, genom att avstå från revisionen och 

istället anlita en redovisningskonsult, möjligtvis kunna sänka sina kostnader men 

framförallt bespara sig tid som de istället kan lägga på arbetet med verksamheten.  

Då vi har besvarat studiens frågeställning bedömer vi att val av metod, teori och tidigare 

empirisk forskning lämpade sig för att uppnå studiens syfte.  
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7 Reflektioner och kritik av studien 

När man använder en kvalitativ metod är det svårt att vara helt objektiv. Den insamlade 

datan har tolkats av oss och kan då ha påverkats av våra tidigare kunskaper och åsikter. 

Detta betyder att empirin kan vara något subjektiv.  

Valet att använda oss av telefonintervjuer ser vi enbart som positivt då det medförde ett 

antal fördelar. Dessa intervjuer var mindre tidskrävande och mer flexibla än de personliga 

intervjuerna då vi kunde befinna oss på vår studieort. De personliga intervjuerna var mer 

tidskrävande på grund av att respondenten lätt svävade iväg på sidospår, vilket resulterade i 

att transkriberingen tog längre tid.  

De intervjuade personerna har både olika erfarenhet och roller inom företagen. Vi valde att 

genomföra intervjuer med personer som hade en betydande roll för företagen och som 

därigenom är insatta i respektive verksamhet. I första hand intervjuades ägare i företagen 

men för ett av företagen, Getbro Vilt, intervjuades Jan som är praktiskt ansvarig för 

verksamheten. Då studiens respondenter inte innehar samma befattning kan vi inte dra 

några direkta slutsatser att vi skulle erhålla samma resultat vid ett ytterligare genomförande 

med andra företagsrepresentanter. Något som även kan ha påverkat studiens resultat är att 

de som deltagit varit positivt inställda till studiens genomförande. Om vi däremot hade 

intervjuat de som var negativt inställda till att delta i studien hade vi troligtvis inte erhållit 

samma mängd relevant information. Att erhålla information var en förutsättning för 

studiens genomförande. 
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8 Förslag till fortsatt forskning 

De företag som inte har planer på att utöka sin verksamhet anser vi är mer intressanta att 

studera. Om vi idag hade genomfört en liknande studie hade den enbart inkluderat företag 

som vill behålla sin verksamhetsstorlek eftersom att vårt resultat visar att de expanderande 

företagen väljer att anlita en revisor då de inom en snar framtid kommer att omfattas av 

revisionsplikten. Genom denna avgränsning skulle man kunna erhålla en ännu djupare 

förståelse för företagens val kring att revideras.  

Ytterligare förslag på forskning är:  

1. En omfattande studie för att studera om nyttan, för små aktiebolag, är större av att anlita en 

redovisningskonsult i jämförelse med om de skulle ha anlitat en revisor. 

  

2. En studie som ifrågasätter varför inte redovisningskonsulter, likt revisorer, registreras så att 

intressenter tydligt kan se att företag använder sig av en extern part som genomför det 

ekonomiska arbetet och även om denna registrering har en betydande roll för företaget.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

   

 Om företaget 

 Berätta om företaget och er verksamhet 

 Antal anställda och deras roll 

 Strukturen i er organisation 

 Funderar ni på att utöka er verksamhet?    

o Om ja: Hur planerar ni att utöka? 

o Om nej: Av vilken anledning? 

     

Företagsrepresentantens ekonomiska bakgrund    

 Berätta om dina erfarenheter kring företagande  

 Har ni kunskap kring redovisning och bokföring? 

o Om ja: Har du någon akademisk utbildning? 

o Om nej: Vem sköter den löpande bokföringen? 

 Om svaret är att en redovisningskonsult sköter bokföringen:  

Vilka fördelar ser du med detta? 

 Om de inte anlitat en redovisningskonsult; är ni medvetna om vilken typ av tjänst en sådan 

kan erbjuda er och ert företag? 

 

Beslutstagande inom företaget 

 Hur ser er beslutsprocess ut? (Ge ett exempel på ett beslut som tagit och hur ni kom fram 

till detta) 

 Har er revisor stor påverkan vad gäller beslut? 

 

Anlitandet av en revisor 

 Hur ser ni på revisorns betydelse i er verksamhet? 

 Vilka är dina åsikter kring om att anlitandet av en revisor är frivilligt? 

 När ni tog beslutet om att anlita en revisor; var det ett självklart beslut? 

o Anlitades revisor direkt vid bolagsbildandet? 

o Vem var det som tog detta beslut? 

o Fanns det någon person som påverkade beslutet?  

o Finns det något specifikt i ert företag som kräver revision? 

 

Revisorns roll   

 Hur viktig är revisorn för ert företag och varför? 

 Vilka för- och nackdelar ser du med revision? (ex. trygghet, kvalité) 

o Hur ser du på den kostnad som revisionen medför? 

o Upplever ni att nyttan revisorn ger är värd kostnaden? 

       

 Har du någon gång övervägt att välja bort revisorn?  

o Oavsett svar: Av vilken anledning? 

 Hur upplever ni företagets förhållande till er revisor? 
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Företagets intressenter (ex. kunder, leverantörer, kreditgivare) 

 Finns det någon specifik intressent som påverkar er i företagets beslut? 

 Kräver någon intressent att ni reviderar era räkenskaper? 

o Om företaget sökt kredit: Upplever ni att kreditgivaren uppskattat att ni anlitat en revisor?  

 

Redovisningskonsult 

 Om företaget anlitat en konsult:  

o Tror ni att enbart en konsult, och bortval av revisor, skulle ge samma förtroende för ert 

företag? 

 Om företaget inte anlitat en konsult:  

o Tror ni att ni som företag skulle få samma förtroende om ni istället för en revisor anlitande 

en konsult? 

    

       

   

                                                                                                                          

 


