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FÖRORD&

Vi vill börja med att rikta ett tack till vår handledare, Peter Jönsson, för vägledning genom 

hela forskningsprocessen. Tack till våra respondenter, vilkas medverkande skapade 

förutsättningar för att kunna genomföra denna studie. Slutligen vill vi tacka våra opponenter 

som med sin feedback och konstruktiva kritik givit oss nya perspektiv.&
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ABSTRACT&

Background: Auditing requirements were inscribed into Swedish law back in 1895, which 

specified that a company´s accounts and board management should be audited by auditors. 

Over time, this law has expanded. There are now more laws concerning auditing, counseling, 

investigations, etc. In recent years, the public view on auditing has changed dramatically. 

Corporate scandals happening around the world is the sole reason for this. As a result of these 

scandals, the auditors have been questioned on their role as defenders of public interest, which 

has led to a major debate. The auditing profession has been questioned, but in spite of that, the 

Office of the Auditor General in Sweden believes that auditing, in fact, has a significant 

value. There is research showing great value in auditing. Therefore, we found it interesting to 

investigate which of these values medium-sized companies are looking for.!

Purpose: The study focuses on exploring and increasing the understanding of medium-sized 

companies and how they look upon the value of auditing. !

Method: The study has a qualitative approach and the empirical foundation has been 

collected during five personal interviews. The respondents are financial or accounting officers 

of various companies, as they are the ones communicating with the company's auditor and 

thus has the most knowledge of the values which auditing entails. !

Result and conclusion: The studies results show that all of the respondents believe that audit 

brings value to the business. Insurance, assurance and quality stamping are components that 

the companies regard as primary values of an audit. In summary, all the surveyed companies 

in this study experience that the values of auditing exceeds its costs, and in spite of no 

statutory obligation, voluntarily choose to use auditing.!

!
!

!

!
!
Keywords: audit, insurance, assurance, expectation gap, quality assurance, value, internal 

value, external value, medium-sized company. 
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SAMMANFATTNING&

Bakgrund och problemdiskussion: Krav på revision blev inskrivet i den svenska lagen år 

1895 där det stod föreskrivet att ett bolags räkenskaper och styrelsens förvaltning ska 

granskas av revisorer. Med tiden har lagarna utökats och blivit fler och berör revision, 

rådgivning, utredningar etc. De senaste åren har synen på revisionen förändrats dramatiskt. 

Företagsskandaler runt om i världen är orsaken till detta. Som en följd av skandalerna har 

revisorernas ifrågasatts för sin roll som försvarare av allmänhetens intresse vilket har lett till 

en stor debatt. Revisionsprofessionen har ifrågasatts men trots det menar Riksrevisionen att 

revision har ett betydande värde. Det finns tidigare forskning som visar på vilket värdet 

revision medför. Vi fann det därför intressant att undersöka vilka värdekomponenter 

medelstora företag ser med revision. 

 

Syfte: Denna studie syftar till att undersöka och öka förståelsen för hur medelstora företag ser 

på värdet av revision. 

 

Metod: Studien har en kvalitativ ansats och det empiriska underlaget har samlats in genom 

fem personliga intervjuer. Respondenterna är de olika företagens ekonomi- eller 

redovisningsansvarige, då det är denne som har den huvudsakliga kontakten med företagets 

revisor och har därmed mest kunskap om vilka värden revisionen medför.&

Resultat och slutsats: Resultatet av studien visar att samtliga av de undersökta företagen 

anser att revision medför ett värde till företaget.  Försäkring, försäkran och kvalitetsstämpel är 

de värdekomponenter som de undersökta företagen ser som det främsta värdet av en revision. 

Sammanfattningsvis anser alla de undersökta företagen att värdet med revisionen överstiger 

dess kostnader, och skulle trots inte någon lagstadgad skyldighet, ändå frivilligt välja att 

använda revision. !

!
!
!
Nyckelord:! revision, försäkring, försäkran, förväntningsgap, kvalitetssäkring, värde, internt 

värde, externt värde, medelstora företag. 
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1.&INLEDNING&

Detta avsnitt syftar till att ge en bakgrundsförståelse för ämnet revision som sedan leder fram 

till en problemdiskussion. Avsnittet utmynnar slutligen i studiens syfte, forskningsfråga och 

slutligen presenteras vilka avgränsningar som gjorts. 

1.1&Bakgrund&

De senaste åren har synen på revision förändrats dramatiskt. Företagsskandaler runt om i 

världen är orsaken till detta, framför allt Enron-skandalen i USA år 2001 (Hayes et al. 2005). 

Enron skapade en väsentligt mer positiv bild av koncernens ställning med hjälp av avancerade 

affärsupplägg. Arthur Andersen, tidigare ett av världens största och mest respekterade 

revisionsföretag, kritiserades hårt för sin insats som revisor till Enron. Som en följd av detta 

gick Arthur Andersen under och sedan dess har revisionsprofessionen ifrågasatts då 

investerarnas förtroende för finansvärlden påverkades negativt (Carrington, 2014; Johansson, 

Häckner och Wallerstedt, 2005; Martin och Combs, 2010). Även i Sverige har skandaler 

inträffat där revisionsprofessionen blivit ifrågasatt av allmänheten. Exempel på skandaler är 

Prosolvia och TeliaSonera. Prosolvias ledning blåste upp koncernens resultat och bokföringen 

ifrågasattes. I tingsrätten dömdes revisionsfirman PwC att betala ett skadestånd till Prosolvia 

för att revisionen och förvaltningen var vårdslös. Parterna gjorde senare upp i godo inför att 

målet skulle tas upp i hovrätten (Gregow, 2013). Inom TeliaSonera kritiserades revisorerna 

för att de inte upptäckt mutbrott som dolts av företaget i årsredovisningarna. Den anlitade 

revisionsbyrån PwC ifrågasattes för att de inte upptäckt de väsentliga felaktigheterna i 

boksluten (Zachrisson, 2012).  

 

Som en följd av skandalerna har revisorernas roll diskuterats. Revisorerna har ifrågasatts för 

sin roll som försvarare av allmänhetens intresse, vilket i sin tur har lett till en stor debatt. 

Denna utveckling har väckt en oro i branschen eftersom inte bara förväntningarna, utan även 

uppfattningarna om revisorernas oberoende tjänar som en viktig grund för legitimiteten i 

revisorsprofessionen. (Sikka och Willmott, 1995; Citron, 2003) 

 

Krav på revision blev inskrivet i den svenska lagen år 1895 där det föreskrevs att ett bolags 

räkenskaper och styrelsens förvaltning ska granskas av revisorer. Med tiden har lagarna 
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utökats och blivit fler. De finns främst angivna i revisorslagen (2001:883) och berör revision, 

rådgivning, utredningar etc.  

 

Under sent 1970-tal stagnerade Sveriges ekonomi varpå skatterna snabbt höjdes i form av 

ökad arbetsgivaravgift, moms och marginalskatt. Företagen såg mer lönsamhet i att lägga sin 

energi på skatteplanering eller till och med skatteflykt, istället för att utveckla sina företag 

(Rydberg, 2011). Brottsförebyggande rådet (BRÅ) presenterade år 1978 en redogörelse för 

hur den ekonomiska brottsligheten ökat sedan de drastiska skattehöjningarna. Ett förslag för 

att förändra detta var att införa en allmän revisionsplikt för aktiebolag. 1982 presenterade 

näringspolitiken att revisionsplikten skulle lagstiftas och gälla alla nystartade aktiebolag, 

vilket senare trädde i kraft den 1:a januari år 1983. Fem år senare utvidgades lagen och 

därmed blev det ett krav på alla aktiebolag, även äldre bolag, att ha en auktoriserad eller 

godkänd revisor. En utveckling av revisionsyrket har skett till följd av en internationalisering, 

som EU-inträdet och ekonomiska skandaler som skett under åren. (Rydberg, 2011; 

Carrington, 2014). 

 

Vid inträdandet i EU 1995 var Sverige ett av de medlemsländer som hade hårdast krav på 

revision. Många länder hade tidigare avskaffat revisionsplikt för mindre aktiebolag och 

skillnaden mellan Sveriges och övriga europeiska länders regler för revision blev därmed 

tydlig. År 2010 avskaffade även Sverige revisionsplikten för små aktiebolag, dock med lägre 

gränsvärden än övriga medlemsländer. (Rydberg, 2011) 

1.2&Problem&

Revisionens uppgift är att granska företagens finansiella information. Granskningen gynnar 

både intressenter och samhället. Intressenter i den bemärkelse att de därmed tar del av en 

rättvis och korrekt bild av företaget, och i samhället av kontroll – att skatter och avgifter 

betalas i tid och att det inte föreligger några brott. (Rydberg, 2011; Watts och Zimmerman, 

1986; Öhman, 2007) 

 

När intressenter förväntar sig mer av revisorn än vad denne får och kan ge, uppstår ett så 

kallat förväntningsgap. Förväntningsgapet är det gap som uppstår mellan vad allmänheten 

förväntar sig och vad den faktiskt får (Liggio, 1974, refererad i Carrington, 2014). Forskare 

förespråkar utbildning och menar att det kan minska förväntningsgapet. Bailey et al. 1983 
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(refererad i Koh och Woo, 1998) utförde en studie i USA och upptäckte att mer kunniga 

intressenter ställer mindre krav på revisorer.  

 

I slutet av 2017 släppte Riksrevisionen sin granskningsrapport där resultatet av 

revisionspliktens avskaffning för små aktiebolag redovisades. Ett resultat som framkom av 

granskningen var att flera fel i årsredovisningarna kunde uppdagas. Detta anses vara 

problematiskt då den finansiella informationen inte upprätthåller en tillräckligt god kvalitet. 

Det medför i sin tur att företagsledningen inte grundar sina beslut rörande verksamheten på 

tillförlitlig finansiell information. Även intressenterna påverkas negativt då de genom 

redovisningen får information om företagets ekonomiska ställning. Krav ställs därför på 

företagens årsredovisningar för att ge en rättvis bild av företaget sett till dess intressenter. 

(Collis et al., 2004; Riksrevisionen, 2017:35).  

 

Revisionsprofessionen har ifrågasatts. Trots detta menar Riksrevisionen att revision har ett 

betydande värde. Det finns tidigare forskning som visar på vilket värde revision medför. 

Revision förflyttar risken från företagsledningen till revisorn som då blir ansvarig för 

väsentliga felaktigheter. Detta kan ses som en form av försäkring för ledningen (Wallace, 

1980). Revision medför att olika potentiella brister lättare åskådliggörs samt att revision kan 

leda till en förbättrad effektivitet i den interna processen (Knechel et al. 2008). Revision kan 

ses som en kvalitetssäkring av det ekonomiska underlaget, vilket har en stor betydelse för 

företagsledningens beslutsfattande. (Riksrevisionen, 2017:35). Seow (2001) undersökte små 

företag och deras efterfrågan på revision efter avskaffandet av revisionsplikten i 

Storbritannien. Resultatet av studien visade att majoriteten av de små företagen fortfarande 

efterfrågade en revision, trots avskaffandet. Den försäkran som revisionen tillför ser företaget 

som en förmån och efterfrågan på revision är oberoende av företagets storlek och 

revisionsplikt. En studie av Collis (2004) menar att 63% av företagen trots revisionsplikt hade 

valt revision självmant. Detta grundar sig i huruvida nyttan av revision överstiger kostnaden.  

     

Värdet av revision har i samband med revisionskvalitet fått en stor betydelse. I samband med 

att revisionsplikten avskaffades i Sverige för små bolag (SOU 2008:32) ökade även 

betydelsen av värdeskapande revision. Enligt Deloitte (2017), ett av världens största revision- 

och konsultnätverk, ska revisionen utföras korrekt och samtidigt skapa ett värde.  
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Företagens storlek är en faktor som beskriver hur de ser på revision. Det hävdas att allt 

eftersom att företaget expanderar ökar företagets syn på nyttan av revisionen i förhållande till 

dess kostnad. I takt med att företaget expanderar får revisionen en mer mångfacetterad roll. I 

och med expandering är företaget i behov av fler resurser, vilket ökar komplexiteten inom 

företaget. Revisorn får då en mer omfattande roll i och med att företagen ofta efterfrågar 

ytterligare ekonomisk rådgivning. Företagen ser därför ett större värde i revision. (Knechel et 

al. 2008). Större företag har flera anledningar att rådfråga revisorn gällande hur företagets 

resurser, tillgångar etc. ska behandlas. Mindre företag besitter inte detta behov och ser därför 

kostnadsaspekter som ett stort hinder för att använda sig av revisorns roll som rådgivare 

(Barkess och Simnett, 1994; Kirby et al. 1998). Till skillnad från ovan nämnda kom Carey et 

al. (2000) i sin studie fram till att företagsstorlek inte har någon påverkan på efterfrågan av 

revision. Det är därför intressant att i denna studie se om det går att finna stöd i teorierna om 

företagens storlek och se hur det kan påverka hur de ser på värdet av revision.  

 

FAR (2018) beskriver revisorns uppgift som ett skapande av trovärdighet och trygghet både 

internt inom företaget och externt mot företagets intressenter. I denna studie kommer därför 

begreppet värde delas upp i två delar; internt- och externt värde. Det interna värdet handlar 

om de interna fördelar som revisionen genererar till företaget. Det externa värdet skapar 

trovärdighet och trygghet för företagets intressenter samtidigt som det förflyttar risker från 

företagsledningen till revisorn. 

1.3&Syfte&

Syftet med studien är att skapa en ökad förståelse för medelstora företags syn på värdet av 

revision och se om det finns ett förväntningsgap.  

1.4&Forskningsfråga&

�& Vilka värden medför en revision i medelstora företag?  
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1.5&Avgränsningar&&

Studien är avgränsad till att beröra medelstora företag. En avgränsning har gjorts till 

Stockholms län, av logistiska skäl. En ytterligare avgränsning är en enhetlig bransch, vilket i 

det här fallet är byggbranschen. Denna studie skulle kunna göras på en annan bransch och en 

jämförelse mellan olika branscher hade varit intressant, men det håller sig inte inom ramen av 

denna uppsats. Studien är därför avgränsad till byggbranschen.  

1.6&Disposition&
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2.&TEORETISK&REFERENSRAM&

I detta avsnitt introduceras studiens teoretiska referensram som ligger till grund för analysen. 

Här kommer vi att redogöra för grundläggande teorier om revision och revisorns yrkesroll 

samt förväntningsgap och interna- respektive externa värdekomponenter. 

2.1&Revisorns&främsta&uppgift&

Syftet med revision är tydligt – att stärka statens kontroll över företag. Revisionen kan ses 

som ett förhållande mellan tre parter, företagen som revideras, intressenterna och revisorn. 

Revisorns främsta uppgift är att kvalitetssäkra den finansiella informationen för att ge 

intressenterna en trygghet. (Öhman, 2007). Rollen innefattar även att granska företagets 

årsredovisning och bokföring samt se över ledningens beslut (Riksrevisionen, 2017). I 

samhället finns ett stort behov av att företagsinformation granskas och att misstänkta 

skattebrott rapporteras. Bakgrunden till detta är att företagsledningen annars lätt kan försköna 

den finansiella informationen och på så sätt vilseleda företagets intressenter i syfte att 

maximera den egna nyttan. Revisorns främsta uppgift är därmed att ge intressenterna 

tillförlitlig finansiell information (Rydberg, 2011; Watts och Zimmerman, 1986) 

 

Revisorns uppgift är även att skapa trovärdighet och trygghet både internt inom företaget men 

även externt mot företagets intressenter. En revisor kan spela en viktig roll i förtroendet 

mellan företaget och dess intressenter då revisorn minimerar väsentliga fel i den finansiella 

informationen (FAR, 2018). Revisorn ska vara oberoende och får aldrig sköta företagets 

räkenskaper, detta är styrelsens ansvar. Revisorn skall i sin tur granska hur styrelsen och 

ledningen skött företaget och att räkenskaperna inte är missvisande. (Bolagsverket, 2016).  

2.2&Revisorns&roll&som&rådgivare&

Utöver att vara granskare kan även revisorn ses som en rådgivare, beroende på vilket uppdrag 

denne har (Carrington, 2014). Företag efterfrågar inte enbart revision av sina anlitade 

revisionsbyråer, utan även rådgivningstjänster. De tjänster som revisorn utför utöver den 

traditionella revisionen benämns av författaren som ”non-audit service”, vidare förkortat till 

NAS. (Svanström, 2013) Både revisionsbyrån och företagen kan dra nytta utav att 

revisionsbyrån erbjuder rådgivningstjänster. För revisionsbyrån är det kostnadseffektivt att 
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kunna använda sig av samma information för både rådgivningen och revisionsuppdraget. Den 

kunskap om företaget som revisorn tagit del av genom revisionsuppdraget gör att det krävs 

mindre tid att sätta sig in företagets ekonomiska situation i samband med rådgivningen. 

Samtidigt som företaget kan dra nytta av revisionsbyråns kunskap och kompetens. 

(Svanström, 2008) 

 

Svanström (2013) utförde en studie i syfte att undersöka förhållandet mellan revisionskvalitet 

i privata företag och NAS. Studien omfattade 420 privatägda företag i Sverige och undersökte 

revisionskvaliteten och ledningens uppfattning om denna. Revisionsföretagen i Sverige får 

tillhandahålla de flesta typer av rådgivningstjänster till sina klienter. Tjänster som 

revisionsföretagen kan erbjuda är till exempel beskattnings-tjänster, juridiska tjänster, 

investerings - och finansiella tjänster. De svenska reglerna är mindre restriktiva än de regler 

som tillämpas i vissa andra länder. (ibid.) 

 

Resultatet av studien visar att NAS har en positiv inverkan på revisionskvaliteten. Att 

revisorerna är mycket kunniga inom skatter och juridik medför att denna form av rådgivning 

effektiviserar företagens årsredovisningar. Studien visar att det finns en positiv koppling 

mellan skatterådgivning och revisionskvalitet, men även mellan juridisk rådgivning och 

revisionskvalitet. (Svanström, 2013). 

 

Egenskaper i relationen mellan revisorn och klienten skiljer sig mellan privata och offentliga 

företag. I mindre privatägda företag är kompetensen inom redovisning generellt lägre bland 

cheferna. Därför spelar revisorn en viktig roll genom att hjälpa företaget med bokförings- och 

skatterelaterade frågor. Att revisorn är behjälplig under revisionsprocessen kan vara viktigare 

för kvaliteten på finansiella rapporter i privata företag till skillnad från offentliga företag. 

Eftersom det endast är ett fåtal individer som vanligtvis är delaktiga i revisionsprocessen med 

små företag, får revisorer därför möjligheten att dra nytta av kunskapen som sprids mellan de 

olika företagen. (Svanström, 2013)  

 

Svanström och Sundgren (2011) utförde en studie på 322 svenska små och medelstora företag 

för att undersöka om företag väljer att köpa NAS från sin befintliga revisor eller en 

utomstående revisor. Medelstora företag kan lita mer på utomstående rådgivare om de 

behöver speciella kunskaper som den befintliga revisorn inte besitter. Detta är tydligt om ett 
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företag revideras av ett mindre revisionsföretag med ett smalare utbud av NAS. Mindre 

företag är ofta i mindre behov av specialistkunskap och den befintliga revisorn antas sannolikt 

ha den kompetens som krävs för att tillgodose rådgivning till företaget. Statistik visar att 

revisionsföretag spelar en viktig roll som primära rådgivare för små och medelstora företag. 

(Svanström och Sundgren, 2011) Resultatet av studien visar att det finns en positiv koppling 

mellan NAS-inköp från företagens befintliga revisor och den upplevda kvaliteten på 

revisionstjänsterna. Eftersom den upplevda kvaliteten hos revisionstjänsterna ökar så minskar 

även företagets användning av andra källor till rådgivning (Svanström och Sundgren, 2011).  

 

Även om många teorier förespråkar att företagen skulle välja revision även om det inte var ett 

lagligt krav, så inför många länder obligatoriska revisioner. Studien gick ut på att se när och 

varför företagen använder sig av frivillig revision. Resultatet av studien visar på att företag 

väljer att granskas av en revisor när det finns i deras intresse att göra det. Vidare visar 

resultatet att företag som efterfrågar NAS är mer benägna att köpa frivillig revision. (Dedman 

et al. 2014)  

2.2.1$Företagsstorlek$

Större företag har ett starkare behov av rådgivning. I takt med att företaget expanderar får 

revisionen en mer mångfacetterad roll. I och med expandering är företaget i behov av fler 

resurser, vilket ökar komplexiteten inom företaget. Revisorn får då en mer omfattande roll 

genom att företaget generellt sett även efterfrågar rådgivning. Företagen ser på grund av detta 

ett större värde i revision. (Knechel et al. 2008). För att rådgivning ska vara accepterat och 

inte påverka revisorns oberoende krävs ett naturligt samband och en öppen dialog mellan 

revisorn och klienterna. (FAR, 2006). Carey et al. (2000) kom i sin studie fram till att 

företagsstorlek inte har någon påverkan på efterfrågan av revision, vilket skiljer sig från ovan 

nämnda.  

2.3&Förväntningsgap&& & & & &

När intressenter förväntar sig mer av revisorn än vad dennes roll avser, uppstår ett så kallat 

förväntningsgap. Definitionen av förväntningsgapet varierar bland forskare. Liggio (1974, 

refererad i Carrington, 2014) var den första som tillämpade termen inom revision. 
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Förväntningsgapet är som tidigare nämnt det som förekommer när revisorer och allmänheten 

har skilda övertygelser om revisorernas uppgifter och ansvar. 

 

Studier har funnit bevis för att stödja tron att intressenternas kunskap påverkar storleken på 

förväntningsgapet. Bailey et al. 1983 (refererad i Koh och Woo, 1998) utförde en studie i 

USA och upptäckte att mer kunniga intressenter ställer mindre krav på revisorer. De mindre 

kunniga intressenterna ställer i sin tur högre krav på revisorerna vilket leder till ett större 

förväntningsgap. På samma sätt fann Epstein och Geiger (1994, refererad i Koh och Woo, 

1998) att mer utbildade investerare (med avseende på redovisning, finansiering och 

investeringsanalys) har mindre sannolikhet att kräva högre ansvarsförsäkring av revisorn.  

  

Porter (1993) genomförde en studie för att få fram vad förväntningsgapet berodde på. 

Begreppet förväntningsgap ansågs vara för snävt då det inte tog hänsyn till att revisorerna på 

grund av bristfälliga prestationer kanske inte nådde upp till de krav som ställdes. Istället 

beskrevs det som ett förväntnings-prestationsgap, vilket definieras som skillnaden mellan 

revisorernas prestationer och allmänhetens förväntningar. Förväntnings-prestationsgapet kan 

delas in i två delar, dels ett rimlighetsgap, dels ett prestationsgap. Rimlighetsgapet är 

skillnaden mellan vad revisorn rimligtvis kan åstadkomma och vad allmänheten förväntar sig 

att revisorn ska göra. Prestationsgapet är skillnaden mellan vad samhället förväntar sig att en 

revisor ska göra och vad de uppfattar att revisorn faktiskt gör. (ibid.) 

 

Resultatet av Porters (1993) studie visade att förväntningsgapet till 50 procent berodde på 

bristfälliga standarder och till 34 procent på allmänhetens orimliga förväntningar. Resterande 

16 procent är en konsekvens av revisorernas bristfälliga prestationer. Inom samma 

respondentgrupp hade 60 procent begränsad kunskap om revisorns uppgifter vilket enligt 

Porter (1993) kan leda till allvarliga konsekvenser. Som i förlängningen även skapar ett utökat 

rimlighetsgap. Vidare presenterar Porter (1993) att vid minsta tecken på ett förväntnings-

prestationsgap så ska åtgärder vidtas. Åtgärden bestäms av en analys beroende på vilken del 

av förväntnings-prestationsgapet som har identifierats (ibid.). The Cohen Commission anser 

att ansvaret för att minska förväntningsgapet i första hand ligger hos revisionsprofessionen. 

En stor anledning till att förväntningsgap existerar är på grund av revisionsprofessionen och 

deras misslyckande att anpassa sig till hastiga förändringar som sker i företagens omgivning. 
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The Cohen Commission anser därför att förväntningsgapet kommer minska om 

revisionsprofessionen reagerar snabbare på förändringar. (Koh & Woo, 1998)  

2.3.1$Åtgärder$för$att$minska$förväntningsgapet$$

Epstein och Geiger (1994) kom i sin studie fram till att 70 procent av den investerade 

allmänheten förväntar sig att revisorerna ska ge absolut säkerhet mot materiellt bedrägeri i 

bokslutet. Vad ska man göra med förväntningsgapet? Boon Seng (2015) anser att 

professionella redovisningsorgan och revisionsföretag skall utbilda allmänheten om värdet av 

revisionen. Denna uppfattning delas av Epstein och Geiger (1994) som i sin studie fann att en 

investerare som var utbildad inom ämnen som redovisning, finansiering och investering 

genererade ett mindre förväntningsgap. Utbildning ger en ökad medvetenhet om att revision 

inte ger en fullständig försäkran för att inga väsentliga felaktigheter förekommer. För att på 

annat sätt tydliggöra denna medvetenhet föreslår Epstein och Geiger (1994) att det ska framgå 

i revisionsberättelsen att revisionen endast ger en hög men inte definitiv säkerhet för att den 

finansiella informationen inte innehåller några väsentliga felaktigheter.  

 

Även Monroe och Woodliff (1993) anser att utbildning är en viktig faktor. I sin studie har de 

undersökt huruvida förväntningsgapet kan minskas med hjälp av utbildning. Studien gick ut 

på att studera en grupp redovisningsstudenter för att se hur deras kunskap kring revision 

förändrats innan, respektive efter, en kurs om revision. Resultatet av studien visade att 

utbildning är en faktor som kan minimera eller eliminera förväntningsgapet då synen på 

revision förändrades efter kursens slut. (ibid.)  

      

Pierce och Kilcommins (1996) gjorde en liknande studie där de kom fram till att inte bara 

utbildning räcker för att minska förväntningsgapet. De menar att utbildning inom revision 

bara medför acceptans av bristfällig lagstiftning istället för att ändra gällande lagstiftning. 

Trots detta visade studien att en obligatorisk kurs i revision för studenter på högre 

utbildningar inom företagsekonomi skulle ge betydande fördelar, då många av dessa studenter 

senare troligtvis kommer ta del av företags årsredovisningar. Därför är det av stor vikt att 

studenter förstår innebörden av revision. (ibid.) 

 

Till skillnad från ovanstående forskare som förespråkar att utbildning är en faktor som kan 

minska förväntningsgapet anser Humphrey et al (1993) att revisorns ansvar borde utökas. De 



11 
 

menar att revisorns ansvar även borde innefatta upptäckten av oegentligheter för att möta de 

krav som ställs på revisorn istället för att försöka ändra allmänhetens uppfattning. (ibid.)

  

FAR (2006) menar att förväntningsgap är något som kan motverkas genom att tydligt 

informera vad som är styrelsen och ledningens ansvar i förhållande till vad som är revisorns 

ansvar. FAR (2006) har utfärdat en rekommendation om att revisorn ska upprätta ett 

uppdragsbrev för att minska förväntningsgapet. Uppdragsbrevet ska främst upprättas vid ett 

nytt uppdrag, om uppdragets natur förändrats eller när det finns misstanke om att klienten inte 

förstår revisorns roll. Ett uppdragsbrev ska även upprättas om klientens företag förändras, sett 

till storlek eller karaktär. I detta brev ska det tydligt stå vad syftet med revision är samt vad 

som är företagsledningens respektive revisorns ansvar. Genom upprättandet av uppdragsbrev 

tydliggörs deras ansvar och förväntningarna minimeras. (ibid.)  

 

  
Figur 1. Hur förväntningsgapet minimeras enligt FAR (2006). 

Källa: FAR (2006). 

2.4&Revisionens&värde&&

Nedan redogörs de olika värden en revision kan medföra enligt tidigare forskning (se bland 

annat; Chow, 1982; Seow, 2001; Wallace, 1980). Detta kommer att ske genom en uppdelning 

av värdena i två olika kategorier, internt - och externt värde. 
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2.4.1$Internt$värde$

Revision kan skapa interna fördelar för företaget, vilket ses som det interna värdet. Tidigare 

forskning visar att revision kan fylla en intern funktion oavsett om företaget är finansierat till 

100 procent av eget kapital eller om det är finansierat genom investerare. Det interna värdet 

tillfaller i slutändan företagets ägare, men också indirekt företagsledning och andra anställda. 

(Svanström, 2008) 

 

Användning av revision kan ge ett intern värde i form av förbättrad kvalitet. De interna 

besluten kan förbättras genom att revision fungerar som ett tillförlitligt beslutsunderlag i form 

av korrekt redovisningsinformation. Med korrekt redovisningsinformation blir det enklare för 

företagsledningen att ta motiverade beslut kring företagets ekonomiska framtid (Wallace, 

1980). Att kvalitetssäkra information är en av revisorernas huvuduppgifter, med andra ord, att 

se till att företagets information är tillförlitlig (Johansson, Häckner och Wallerstedt, 2005). 

Det innebär således att kvaliteten och tillförlitligheten på redovisningen kan förbättras vid 

användning av revision. (Hayes et al. 2005)  

 

Kinney och Martin (1994) granskade nio studier och kom fram till att användning av revision 

minskar felaktigheter i redovisningen. Revision minskar risken för vilseledande finansiell 

information och upprätthåller en god kvalitet som annars förväntas sjunka (ibid.). Vetskapen 

om att redovisningen ska granskas av en revisor medför en ökad motivation att generera en 

korrekt årsredovisning. (Tabone och Baldacchino 2003) 

     

Likt Wallace visade en studie av Collis (2003) att företagsledningen uppfattade att revisionen 

hade en positiv effekt i form av förbättrad kvalitet och ökad tillförlitlighet av redovisningen. 

Företagsledningen kan därför utgå från ett bättre beslutsunderlag vilket bidrar till att 

effektivisera ledningen av företaget. Detta antyder att företagsledare kan se ett internt värde i 

en bättre redovisning till följd av revision. (Svanström, 2008) 

 

Carrington (2014) diskuterar huruvida revision förbättrar den ekonomiska informationens 

kvalitet. I teorin om förbättring ses revisorn som en informationsmedlare mellan 

företagsledningen och företagets intressenter. Revisorns uppdrag är att föra vidare den 

ekonomiska informationen till intressenter som önskar så god information som möjligt. För 

att tillgodose intressenternas behov är det därför av stor vikt att revisorn förbättrar kvaliteten 
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på redovisningen samt den ekonomiska informationen. (ibid.) 

 

Chow (1982) menar att en anledning till att företag anlitar revisor kan kopplas till ökad 

effektivitet. Detta med anledning till att olika potentiella brister lättare åskådliggörs vid 

revision. Knechel et al. (2008) menar likaledes att resultatet av en revision kan leda till 

förbättrad effektivitet i den interna processen. 

 

Riksrevisionen menar, förutom felaktigheter i årsredovisningen, att låg tillväxt är något som 

präglat bolag som inte har en revisor. De belyser och diskuterar även vikten av revision. Likt 

Chow och Knechel menar Riksrevisionen att en revisor kan bidra med råd och synpunkter 

som är till fördel för företagets effektivitet och som kan gynna företagets tillväxt på lång sikt. 

(Riksrevisionen, 2017:35) 

2.4.2$Externt$värde$

Wallace (1980) diskuterar en extern nytta i form av försäkring. Det värdet företaget ser i 

revision är ett förflyttande av risker från företagsledning till revisor. Med anledning av att 

revisorn då bär ansvaret för väsentliga felaktigheter. Carrington (2014) bekräftar teorin om 

försäkring men tillägger att eftersom revisionen flyttar risk från företagsledning till revisorn 

betyder det att revisorn blir en intressent. Revisorn har då ett eget intresse i att de finansiella 

rapporterna inte är vilseledande, vilket medför att försäkringen ses som en garanti för 

investeraren. (ibid.) 

 

Menon och David (1994) anser likt detta att revision kan medföra ett värde i form av en 

försäkring för företagen och dess ägare. Om det uppdagas att revisorn inte har upptäckt 

väsentliga felaktigheter som i sin tur medför förlust för företaget, har företaget rätt att kräva 

skadestånd för att redovisningen inte är korrekt reviderad. Därmed kan investerare och ägare 

se revision som försäkring, en garanti, för att bokslutet är korrekt. Detta resonemang benämns 

av författarna som “försäkringshypotesen”. (ibid.) 

 

En annan form av externt värde menar Carrington (2014) är teorin om försäkran. Författaren 

klarlägger att revisionen som utförs kan leda till att intressenter får en lägre osäkerhetsnivå. 

En användning av revision kan medföra en kvalitetsstämplad årsredovisning som sedan blir 

ett beslutsunderlag för företagens intressenter och fungerar därför som en slags försäkran. 
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Intressenterna blir försäkrade om att revisionen som utförts är granskad och väsentliga fel är 

eliminerade. (Carrington, 2014)  

 

Teorin om försäkran grundar sig i agentteorin. Agentteorin ses som ett kontrakt mellan agent 

och principal, där agenten ses som en uppdragstagare och principal som en uppdragsgivare. I 

ett företag ses företagsledningen som agenten och ägarna, de anställda och intressenter som 

principaler. Detta kontrakt gör att företagsledningen ska agera i ägarnas intresse och revision 

bidrar till att försäkra ägarna om att företagsledningen agerar i ägarnas intresse och styr 

verksamheten på ett tillförlitligt sätt. (Chow, 1982; Wallace, 1980)  

 

Informationsasymmetri är ett problem som kan uppstå genom en agent och principal relation. 

Anledningen är att företagsledningen får reda på mer information än vad ägarna, de anställda, 

och intressenterna får. Revisionen bidrar till att minska denna informationsasymmetri. (Hayes 

et al. 2005; Knechel et al. 2008). Collis (2004) menar att informationsasymmetri genom 

agentproblematik även kan uppstå i ägarledda företag. I dessa ägarledda företag är principalen 

istället för ägarna företagens intressenter såsom kreditgivare, kunder och leverantörer. (ibid.) 

 

Seow (2001) undersökte små företags efterfrågan på revision efter avskaffandet av 

revisionsplikten i Storbritannien. Resultatet av denna studie visade att majoriteten av de små 

företagen i Storbritannien fortfarande efterfrågade revision efter avskaffandet. Den försäkran 

revisionen ger ser företaget som en förmån och efterfrågan på revision är oberoende av 

företagets storlek eller revisionsplikt. (ibid.) 

 

Riksrevisionen uttalar sig i en granskningsrapport om revisionsplikt att felaktigheter i 

årsredovisningen är något som präglat bolag som inte har revisor. De belyser och diskuterar 

därför vikten av revision. Likt Svanström och Carrington menar Riksrevisionen att en revisor 

kan bidra till att uppmärksamma väsentliga felaktigheter och kan därför ses som en försäkran 

för företaget. (Riksrevisionen, 2017:35)  

 &
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2.5&Sammanställning&

Nedan har en sammanställning gjorts av den valda referensramen. Dessa påståenden står i 

fokus och är grunden till utformningen av intervjuguiden, se vidare i bilaga 1.  

 

●& Revisorns huvudsakliga syfte är att granska företagets årsredovisning, bokföring samt 

förvaltning 

●& Revisorns roll är att kvalitetssäkra finansiell information för att ge intressenterna en 

trygghet 

●& I takt med att företag växer kan behovet för att använda revision som rådgivning öka. 

●& Förväntningsgap är det gap som uppstår mellan vad intressenter förväntar sig och vad 

de faktiskt får 

●& Kunniga intressenter ställer mindre krav på revisorerna vilket kan leda till ett mindre 

förväntningsgap 

●& Revision kan öka kvaliteten på redovisningen  

●& Företag kan se revision som ett förflyttande av risk från företag till revisor  

●& Revision kan bidra till att uppmärksamma väsentliga felaktigheter och kan därför ses 

som en försäkran för tredje part  

●& Revision kan leda till förbättrad effektivitet i den interna processen genom råd och 

synpunkter  

 

Denna studie har för avsikt att ge en ökad förståelse för vilka värden de valda företagen anser 

att revision medför. Om de interna- och externa faktorerna har en inverkan på värdet av 

revision.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Sammanfattning av interna och externa värdekomponenter. 

Källa: Egen bearbetning 
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3.&METOD&

I detta avsnitt presenteras studiens tillvägagångssätt och här redogörs och motiveras även de 

metoder som vi valt att använda oss av. Därefter presenteras urval och datainsamling som 

slutligen utmynnar i en argumentation av metodval. Under detta avsnitt har ett kritiskt 

förhållningssätt relaterat till metodvalen förts och för att göra vår studie legitim framförs 

avslutningsvis en diskussion kring studiens kvalitet i termer av trovärdighet och äkthet. Detta 

för att påvisa uppsatsens tillförlitlighet. 

3.1&Metodval&

En kvalitativ forskningsansats innebär att man söker efter en ökad förståelse för hur individer 

upplever olika situationer då verkligheten anses vara en social och kulturell konstruktion 

(Geertz, 1973). En kvalitativ forskningsansats är därför att föredra för att studien skall uppnå 

sitt syfte. Hade syftet istället varit att beskriva samband mellan olika variabler hade en 

kvantitativ forskningsansats varit mer lämplig. Den empiriska undersökningen, genom det 

kvalitativa metodvalet, ökar förståelsen kring de faktorer som ligger till grund för vilka 

värden revision medför till företagen.  

3.2&Val&av&företag&och&respondenter&&

Studiens fokus ligger på vilka faktorer medelstora företag ser som värdet med revisionen, det 

vill säga huruvida nyttan överstiger kostnaden. De gränsvärden som valts är inom definitionen 

för medelstora företag. Anledningen till denna avgränsning är att medelstora företag anses se 

ett större värde i revision till skillnad från små företag. Små företag har inte samma 

omfattande kontakt med revisorn och många små företag omfattas inte heller av 

revisionsplikt. (Knechel et al. 2008) 

 

Gränsvärden för medelstora företag enligt EU-direktiv (2003/361/EG): 

�& Medarbetare 50 < 250  

och 

�& Nettoomsättning 10 < 50 miljoner euro 

eller 

�& Balansomslutning 10 < 43 miljoner euro 
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För att undersöka syftet med studien har tre konstanta kriterier upprättats. De konstanta 

kriterierna är att företagen ska vara verksamma inom samma bransch (byggverksamhet), de 

ska vara medelstora företag och verksamheten ska bedrivas inom Stockholms län. Studiens 

avgränsning till byggbranschen är inte i bred fokus och kommer därmed inte att analyseras 

djupgående. Denna studie skulle kunna göras på en annan bransch och en jämförelse mellan 

olika branscher hade varit intressant, men det håller sig inte inom ramen av denna uppsats.  
  
Företagens storlek har valts som en variabel, anledningen är att studien vill undersöka om 

värdet på revisionen påverkas av storleken på företagen. Det storleksmått som utgåtts ifrån är 

omsättningen. Med anledning av att det bäst förklarar efterfrågan på revision (Collis et al. 

2004).  

 

En urvalssökning genomfördes via Retriever Business vilket är en företagsdatabas som 

innehåller bokslutssiffror, inklusive tio års historik, för svenska företag och koncerner. Utefter 

sökresultatet, tillsammans med kriterierna, valdes sedan företagen ut strategiskt för att få en 

storleksmässig spridning sett till nettoomsättning. Därför är urvalsmetoden strategiskt urval 

mest lämpad för denna studie.  

 

Totalt kontaktades femton företag vars nettoomsättning var inom spannet 100 miljoner till 

900 miljoner. De företag som överskrider gränsvärdet för nettoomsättningen, det vill säga 500 

miljoner, är istället inom gränsvärdet för balansomslutningen och ses därför ändå som 

medelstora företag.  

 

Fem företag svarade att de kunde medverka i studien som intervjuobjekt. Dessa företag 

presenteras i tabellen nedan. Valet av respondenter är ekonomiansvarig inom de olika 

bolagen. Med anledning av att ekonomiansvarig har den huvudsakliga kontakten med 

företagets revisor och därmed har mest kunskap om vilka värden revisionen medför 

(Svanström, 2008). 
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Tabell 1 - Sammanställning av de intervjuade företagen 

Företag Nettoomsättning (mkr) Balansomslutning (mkr) Anställda 

Företag A 877 313 117 

Företag B 529 163 62 

Företag C 487 344 78 

Företag D 356 110 65 

Företag E 102 33 54 

 

Källa: Egen bearbetning 

3.3&Datainsamling&

För att uppnå studiens syfte har flera informationskällor använts (Bryman och Bell, 2013). 

Med hjälp av redan existerande källor från exempelvis statliga rapporter, böcker och 

vetenskapliga artiklar har data samlats in. De vetenskapliga artiklar som används i uppsatsen 

hämtades från de databaser som Södertörns högskolebibliotek ger studenterna tillgång till, 

framförallt databasen SöderScholar och Emerald användes i stor utsträckning. Nyckelord som 

användes vid sökning av relevanta vetenskapliga artiklar var bland annat audit, insurance och 

assurance. För att kvalitetssäkra datan har kritisk granskning utförts av referenser och 

källhänvisningar, även originalkällor har använts i den utsträckning det varit möjligt.  

 

Studiens intervjumaterial samlades in genom kvalitativa semistrukturerade besöksintervjuer 

och telefonintervjuer med ekonomiansvariga från medelstora företag verksamma inom 

byggbranschen. Till intervjuerna skapades en intervjuguide (se bilaga 1) utifrån den valda 

referensramen.  

 

Frågor för intervjuguiden konstruerades med ett flertal faktorer i åtanke. Det huvudsakliga 

motivet med intervjuerna var att besvara studiens centrala frågeställning. Frågorna grundades 

därför med frågeställningen i åtanke. En viktig aspekt att förhålla sig till var den kunskap som 
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en ekonomiansvarig förväntas besitta. Att frågorna kunde besvaras av respondenterna rent 

kunskapsmässigt, togs därför i beaktning. 

 

Vidare formulerades en kombination av både öppna och stängda frågor. Detta för att kunna få 

mer uttömmande svar av respondenterna och samtidigt få mer specifika svar som på ett 

tydligare sätt är jämförbara. Intervjuguiden har därför en relativt hög grad av struktur för att 

studien så tydligt som möjligt ska kunna besvara den bestämda frågeställningen. Utifrån detta 

utformades 16 frågor med tydlig koppling till referensramens interna och externa värden.  

 

När intervjuguiden var färdigställd genomfördes två pilotintervjuer för att testa den 

konstruerade intervjuguiden. Pilotintervjuer används för att säkerställa att intervjufrågorna 

håller en tillräckligt hög standard och för att kunna hantera eventuella oklarheter innan de 

huvudsakliga intervjuerna (Bryman och Bell, 2013). Pilotintervjuerna genomfördes 

tillsammans med två redovisningsekonomer i Stockholms län. Dessa två respondenter valdes 

ut med ett bekvämlighetsurval. Resultaten av intervjuerna visade små oklarheter i några 

enstaka ord vilket justerades innan de huvudsakliga intervjuerna.  

 

Fem ekonomi- eller redovisningsansvariga från lika många företag i Stockholms län 

intervjuades. Respondenterna kontaktades ungefär en vecka innan intervjuerna och varje 

intervju tog i genomsnitt 30 minuter. Då intervjuerna var semistrukturerade fanns således 

övergripande frågor som gav upphov till följdfrågor, kompletterande frågor samt diskussion 

av eventuella oklarheter. I och med detta erbjöd intervjuerna en hög flexibilitet (Bryman och 

Bell, 2013). 

3.4&Genomförande&och&bearbetning&av&data&

Inför samtliga intervjuer har en kortfattad beskrivning om intervjuns syfte skickats ut till 

respondenterna för att ge dem chansen att förbereda sig. Möjlighet till anonymitet erbjöds då 

fördelen med detta är att respondenten förväntas känna sig tryggare och på så sätt svara ärligt 

på de frågor som ställs (Bryman och Bell, 2013). Beaktning togs till att respondenterna kan ha 

mycket att göra, därav gavs möjligheten att välja mellan telefonintervju och personlig 

intervju. Två intervjuer har skett på plats i respondenternas lokaler för att de skulle känna sig 

så komfortabla som möjligt. Fördelen med att genomföra intervjuerna på plats är möjligheten 

till observation, exempelvis möjlighet till förtydligande av frågorna vid indikationer på att 
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respondenterna inte riktigt förstod frågan för att på så sätt få ett mer tillförlitligt svar (Ahrne 

och Svensson, 2015). De övriga tre intervjuerna har skett över telefon då tiden för möte inte 

fanns på grund av att ekonomi- eller redovisningsansvarige var i slutskedet med 

sammanställning av årsredovisningen. Nackdelen är att observation inte är möjligt men sett 

till tidsaspekten sågs det som fördelaktigt att använda telefonintervju. Alla intervjuer spelades 

in efter godkännande av respondenten, detta för att underlätta vid transkribering samtidigt 

som anteckningar fördes under själva intervjun.  

 

Respondenterna i studien fick möjlighet att godkänna allt material innan det användes. Detta 

för att minimera risken att uttalanden används ur kontext samt andra eventuella missförstånd. 

Intervjuerna transkriberades direkt efter intervjun avslutats, detta för att minimera chansen att 

viktig empiri missades och för att underlätta presentationen av empirin och analysarbetet. 

3.5&Kvalitetsaspekter&

Bryman och Bell (2013) nämner de tre viktigaste kriterierna för bedömning av 

samhällsvetenskaplig forskning reliabilitet; resultaten från en studie ska vara tillförlitliga och 

inte slumpartade eller tillfälligt betingade, replikation; att studien ska vara möjlig att repetera 

och validitet; att de slutsatser som studien genererat hänger ihop med studien i övrigt. 

Validitet kan senare delas in intern validitet; huruvida en slutsats innehåller ett kausalt 

förhållande mellan minst två variabler eller ej och extern validitet; huruvida ett resultat från 

en studie är generaliserbart utöver undersökt miljö eller inte. Guba och Lincoln, 1994 

(refererad i Bryman och Bell, 2013) diskuterar istället relevansen för kvalitativa studier i ovan 

nämnda kvalitetsbedömande begrepp och föreslår en “översättning” till två kriterier; 

trovärdighet och äkthet, som allt mindre rör kvantitativ mätning. 

3.5.1$Trovärdighet$

Trovärdighet består av fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmering. Tillförlitlighet är motsvarigheten till intern validitet och uppnås genom att de 

intervjuade respondenterna i efterhand får ta del av studiens sammanställda resultat och 

bekräfta att forskaren uppfattat deras svar på rätt sätt. För att ge den här studien tillförlitlighet 

har resultatet därför rapporterats till samtliga respondenter, som sedan har bekräftat att vi har 

uppfattat och tolkat deras svar och deras verklighet på ett rättvist sätt. Respondenterna har 
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även på ett tydligt sätt informerats om syftet med studien och hur deras uttalanden kommer att 

hanteras. Delkriteriet överförbarhet kan jämföras med extern validitet och grundar sig i 

huruvida studiens svar och resultat går att applicera i en annan kontext och miljö. Eftersom 

studien är kvalitativ och avser endast en liten del av populationen kan resultatet variera mellan 

undersökningarna och det kan därmed vara svårt att uppnå en hög grad av överförbarhet. 

Pålitlighet är en motsvarighet till reliabiliteten i kvantitativ forskning. Pålitlighet uppnås 

genom att en tydlig och fullständig beskrivning av studiens alla faser i forskningsprocessen 

redogörs för att det ska kunna granskas. För att studien i det här fallet skall uppnå så hög 

pålitlighet som möjligt har hela forskningsprocessen beskrivits tydligt och i detalj. 

Konfirmering är den sista av delkriterierna och är motsvarigheten till objektivitet. För att 

uppnå konfirmering krävs det att forskarna till studien agerar objektivt och tolkar studiens 

resultat med en neutralitet. Forskaren får inte medvetet låta sina personliga värderingar 

påverka utförandet av studien eller resultatet. Vid intervjutillfällen har så lite egna värderingar 

eller tankar influerat respondenternas svar i den grad det är möjligt. Även vid transkribering 

och tolkning av resultat har respondenternas svar och studiens teoretiska underbyggnad varit i 

fokus för att slutresultat ska vara objektivt i den grad det går. (Bryman och Bell, 2013) 

3.5.2$Äkthet$

En studies äkthet kan styrkas genom besvarande av frågor angående; rättvis bild, ontologisk 

autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet (Bryman 

och Bell, 2013). Ger studien en tillräckligt rättvis bild av samtliga respondenternas 

värderingar och synpunkter? Medför studien att såväl forskarna som respondenterna får bättre 

förståelse för sin situation? Bidrar studien till att såväl forskarna som respondenterna får en 

bättre bild av hur andra individer upplever samma kontext? Kan studien förändra en situation 

för såväl forskarna som respondenterna? Hjälper studien såväl forskarna som respondenterna 

till en bättre möjlighet att vidta väsentliga åtgärder? (ibid.) 

 

Genom att det empiriska materialet har samlats in, analyserats och tolkats med stor respekt 

samt att slutversionen har fått godkännas av respondenterna har studiens äkthet säkerställts i 

den grad det är möjligt. Respondenternas värderingar och synpunkter har behandlats med stor 

respekt för att studien på så sätt ska visa en rättvis bild. 
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3.6&Metodkritik&

Valet att genomföra en kvalitativ studie medför vissa nackdelar när det kommer till att mäta 

det insamlade empiriska underlaget. Det huvudsakliga är att resultatet från semistrukturerade 

intervjuer kan skilja sig från varandra, vilket genom följdfrågor har förhindrats i största 

möjliga mån. (Bryman och Bell, 2013) 

 

Hade en kvantitativ metod använts hade det varit mer mätbart och lättare att analysera. En 

kvantitativ metod, med exempelvis en enkätundersökning, hade resulterat i fler respondenter 

och därmed genererat ett generaliserbart och mer tillförlitligt resultat. Det är däremot svårt att 

lyfta fram respondenternas egna tankar med den typen av metoder, då enkäter ofta bygger på 

specifika frågeställningar och inte ger utrymme för detta. (Bryman och Bell, 2013) 

 

Studiens syfte är att undersöka respondenternas subjektiva åsikter, det kan uppstå en 

problematik då studien är beroende av respondentens benägenhet att ge ärliga svar på ställda 

frågor. För att bemöta denna problematik har, som nämnt ovan, respondenterna fått möjlighet 

till anonymitet. För att på så sätt få respondenterna att känna sig mer trygga och därmed en ge 

förhoppning om att ärliga svar lämnas. (Bryman och Bell, 2013) 

 

Ett kvalitativt metodval gör att det är svårt att replikera studien, vilket leder till att resultatet 

kan variera mellan undersökningarna och därmed är det svårt att uppnå delkriteriet 

överförbarhet. Även valet av bransch minimerar överförbarheten då en studie på annan 

bransch kan ge ett annat resultat. Trovärdigheten är kopplad till huruvida resultatet kan 

generaliseras på hela populationen eller i en annan kontext, vilket kritiseras inom kvalitativ 

forskning (Bryman och Bell, 2013). Resultatet av vår studie är inte generaliserbart över en 

större population eftersom endast fem respondenter intervjuades. Till grund av detta minskar 

därav trovärdigheten för den här studien. 
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4.&EMPIRI&& & & &

Nedanstående avsnitt syftar till att lyfta fram insamlad empiri från de genomförda 

intervjuerna. Avsnittet tar upp samtliga frågor i intervjuguiden för att sedan ställa 

respondenternas svar mot varandra. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av materialet 

genom fyra tabeller. 

4.1&Kort&beskrivning&av&företagen&

Företag A - BTH 

Företaget bedriver byggverksamhet med säte i Stockholm. Vid senaste bokslutet redovisade 

bolaget 877 miljoner i nettoomsättning, 313 miljoner i balansomslutning samt 117 anställda. 

Intervjun skedde med företagets redovisningsansvarige. 

 

Företag B - Erlandsson Bygg i Stockholm 

Företaget bedriver byggverksamhet med säte i Stockholm. Vid senaste bokslutet redovisade 

bolaget 529 miljoner i nettoomsättning, 344 miljoner i balansomlsutning samt 62 anställda. 

Intervjun skedde med företagets ekonomichef.  

 

Företag C - Anonymt 

Företaget bedriver byggverksamhet med säte i Stockholm. Vid senaste bokslutet redovisade 

bolaget 487 miljoner i nettoomsättning, 163 miljoner i balansomlsutning samt 78 anställda. 

Intervjun skedde med företagets ekonomichef.  

 

Företag D - Anonymt 

Företaget bedriver verksamhet med säte i Stockholm. Vid senaste bokslutet redovisade 

bolaget 356 miljoner i nettoomsättning, 110 miljoner i balansomslutning samt 65 anställda. 

Intervjun skedde med företagets ekonomichef.  

 

Företag E - Anonymt 

Företaget bedriver byggverksamhet med säte i Stockholm. Vid senaste bokslutet redovisade 

bolaget 102 miljoner i nettoomsättning, 33 miljoner i balansomslutning samt 54 anställda. 

Intervjun skedde med företagets ekonomichef som även är delägare.  
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Tabell 2 - Sammanfattande tabell över företagen 1 

Företag Nettoomsättning (mkr) Balansomslutning (mkr) Anställda 

Företag A 877 313 117 

Företag B 529 163 62 

Företag C 487 344 78 

Företag D 356 110 65 

Företag E 102 33 54 

 

Källa: Egen bearbetning 

4.2&Resultat&

4.2.1$Revisorns$främsta$uppgift$

På frågan “vad innebär revision för dig?” svarade Företag C att revision är en genomgång av 

den interna kontrollen och den externa rapporteringen. Företag D har en liknande uppfattning 

och beskriver hur revisionen medför att räkenskaperna blir granskade av en utomstående som 

har en bättre ekonomisk kompetens. Vidare utvecklar företag D att revisionen tillför ett 

säkerställande gentemot skatter och lagstiftning, samt att det sätter en kvalitetsstämpel på 

företaget. Företag B förklarar revisionen som årets tenta, att det är en kontrollfunktion för 

både ekonomichefen samt för företaget att man arbetar på rätt sätt. Att redovisningen man 

lämnar in är korrekt samt att det ger företaget en kvalitetsstämpel. Företag E håller med 

företag B och hävdar att revision är en kvalitetsstämpel på det bokslut man lämnar ifrån sig, 

samt att det är en kontroll på företaget. Företag A har en liknande uppfattning och förklarar att 

revision utgörs av en extern part som kommer in och säkerställer att siffrorna är väsentligt 

korrekta gentemot ägare och intressenter. 

                                                

 
1 Notera att tabellens värden inte är definitiva. Se värdena som cirka - mått då beskrivningen av företagen inte på 

något sätt ska undanröja anonymiteten av de undersökta företagen.     
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4.2.2$Revisorn$som$rådgivare$

På frågan “använder ni även revisorn för rådgivning och kringtjänster eller enbart som en 

granskande part?” svarade endast företag B att de enbart använder revisorn som granskande 

part, resterande företag använder revisorn för både granskning, rådgivning samt kringtjänster. 

Företag A förklarade att rent formellt används revisorn som en granskande part men förklarar 

också att det ställs frågor utöver granskningen. Vidare förklarar företag A att revisorn 

fungerar som ett bollplank vid ytterligare frågor. Ekonomichefen i företag B menar att det inte 

funnits behov för rådgivning på nuvarande företag men att det på andra företag, funnits 

tillfällen där revisorn använts till rådgivning i vissa frågor. Företag C, D och E berättar att 

deras företag använder revisorn till både rådgivning samt kringtjänster. Företag C fortsätter 

och förklarar att vid vissa frågor slussar revisorn dem vidare till andra personer på 

revisionsbyrån eftersom revisionsbyrån har olika specialister på moms, skatt och 

fastighetstaxering. 

4.2.3$Förväntningsgapet$

På frågan “vad har du för förväntningar på revisorn?” svarade företag A att denne förväntar 

sig att revisorn ska vara uppdaterad kring regler och uppmana om det förekommit nya regler 

för året. Företag B svarar att revisorn förväntas granska det man har gjort under året, speciellt 

de lite tyngre bitarna. Företag D håller med företag B men belyser att revisorn förväntas 

upptäcka om fel har begåtts under året. Vidare utvecklar företag D att revisorn gärna ska 

komma med ekonomiska tips till företaget, till exempel om hur man kan sänka skatten. “Att 

han ska hitta om det är något fel som har begåtts, och komma med lite ekonomiska tips i 

företaget som man kanske inte tänker på själv.”. Företag E förklarar att revisionen är 

tidsbesparande, att det skulle gå att ta reda på allt själv men att det skulle ta längre tid.  

 

“Det mesta skulle gå att ta reda på själv men det skulle ta en sån otrolig tid. Nu kan man 

bara ställa en fråga och om det kostar några tusen, så vet man att man får ett svar som man 

kan lita på.”  

     (Ekonomichef, Företag ) 

 

Företag C förklarar att denne förväntar sig att revisorn ska finnas till hjälp när 

problemställningar dyker upp, samt att i förebyggande syfte finnas där och fånga upp problem 
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innan dom blir allt för stora. Även att revisionen i sig visar att företaget har en bra intern 

kontroll och en bra extern rapportering.  

 

Vidare fick respondenterna frågan om de ansåg att revisorn levde upp till deras förväntningar, 

vilket alla respondenter mycket väl bekräftade.  

4.2.4$Revisionens$interna$värden$

Förbättrad redovisning 

För att se hur respondenterna ser på revision som förbättring ställdes frågan “Anser du att 

revision medför ökad kvalitet i er redovisning?”. Alla företag var eniga om att revision 

medför en ökad kvalitet på redovisningen. Företag B förklarar att revisionen medför ökad 

kvalitet till redovisningen genom att vägleda företaget om hur de kan göra saker annorlunda, 

samt att det är en granskande funktion som bekräftar att det företaget gör faktiskt är bra. 

Företag D var det enda företag som inte ansåg att revision medför en bättre kvalitet i deras 

redovisning. Ekonomichefen för företag D förklarade att denne redan besitter tillräckligt med 

kunskap och kan leverera en bra redovisning utan revision.  

 

“Den är nog av hög kvalitet ändå, men ja det är klart att man kan säga att revisionen ökar 

kvaliteten”. 

(Ekonomichef, Företag D) 

 

På frågan “anser du att revisionen ger ett bättre underlag för era interna beslut?” ansåg 

företag E att revisionen faktiskt bidrar till ett bättre beslutsunderlag medan de övriga 

företagen inte var lika övertygade. Ekonomichefen i företag C förstår innebörden av 

frågeställningen men kan inte se en tydlig koppling till deras verksamhet utan menar att det är 

mer indirekt påverkan på belutsunderlaget. Företag B förklarar att dom inte nyttjar revisionen 

på det sättet.  

 

Ökad effektivitet 

För att ta reda på hur respondenterna ser på revision och att det bidrar till en ökad effektivitet 

ställdes frågan “anser du att revisionen ökar effektiviteten i bolaget med de tips, råd, 

kommentarer eller förslag en revisor ger?” Resultatet visar att samtliga företag inte ser att 

revisionen ökar effektiviteten i bolaget. Företag D anser inte att revisionen bidrar till ökad 
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effektivitet i bolaget, trots att revisorn används som en rådgivare. Ekonomichefen belyser 

återigen innebörden av dennes kompetens och att kontakten med revisorn ändå är för liten för 

att påstå att det skulle generera en effektivitet. Företag C kan inte komma på något tydligt 

exempel och anser därmed inte att revisionen tillför en ökad effektivitet.  

 

“Nej, det är nog väldigt begränsat där egentligen. Det finns säkert något eller några exempel 

men jag kan inte komma på något, det är inte någon sån där jättetydligt grej.” 

(Ekonomichef, Företag C) 

4.2.5$Revisionens$externa$värden$

Revision som försäkring 

På frågan “anser du att revisionen utgör en trygghet för ledningen då revisorn har ett 

delaktigt ansvar?” svarar ekonomichefen i företag C att det kanske är en ägarfråga men att 

det borde ses som en trygghet, ekonomichefen tillägger att det skulle ses som en trygghet om 

denne själv drev ett företag. Att en utomstående granskar redovisningen och även andra bitar, 

som inköp, ses som en fördel för företaget. – “Det skulle jag känna, att det var en bra 

trygghet att få någon utomstående som tittar på det också.”. Vidare beskriver företag C att 

revisorn inte bara granskar ekonomichefens område utan även andra delar av företaget som 

inköp.  

 

“Ja det tycker jag nog. För det finns ju vissa delar när det verkligen kommer till stora fel som 

kan medföra att man åker på straff och påföljder.”  

     (Ekonomichef, Företag E) 

 

Vidare ser ekonomichefen i företag E även en fördel i möjligheten att utnyttja revisorns 

ansvarsförsäkring för fel som borde ha upptäckts. Företag A och D bekräftar att revisionen 

kan ses som en försäkring då den utgör en trygghet för ägarna. Företag B anser inte att 

revision kan ses som en försäkring – “Nja, jag tycker ändå att vi som företag har det 

slutgiltiga ansvaret för det var gjort och presterat.”. Ekonomichefen har trots det en positiv 

syn på revisionen då revisorerna skriver en revisionsberättelse vilket ger en kvalitetsstämpel 

på att rätt saker gjorts. Ledningen har ändå det slutgiltiga ansvaret och det är anledningen till 

att respondenten inte upplever revision som försäkring.  
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En till fråga som ställdes gällande försäkring var “tror du att era intressenter känner en 

trygghet i att ni använder revision?”. Samtliga företag bekräftade att intressenterna borde 

känna en trygghet i användning av revision. Företag E tillägger att revisionsplikten kan 

medföra att intressenterna ser revisionen som en självklarhet. Företag B är mer definitiva i sitt 

resonemang om revision som försäkring för intressenter. 

 

“Ja, det tror jag definitivt. Vi är ju så pass stora så vi måste ju ha revision. 

Jag tror det är en kvalitetsstämpel, som sagt, att man har revisor som visar 

att man är granskade och att allt är ok.” 

(Ekonomichef, Företag B) 

 

Revision som försäkran 

På frågan “anser du att revisionen bidrar till att uppmärksamma väsentliga felaktigheter i 

redovisningen?” anser företag E sig ha tillräckligt med erfarenhet sedan tidigare och därmed 

har bra koll på vad som behövs göras. Vidare förklarar företag E att även fast man har koll så 

kan misstag ske och då är det bra att revisorn finns där för att fånga upp eventuella fel. 

Företag D anser sig precis som företag E besitta erfarenhet nog för att själva upptäcka 

väsentliga fel men att revisionen självklart är en bra extra koll. Företag A uttrycker att 

revisionen kan upptäcka väsentliga felaktigheter men att inga fel upptäcktes för 2017. Likt 

företag A så har företag C och B inte heller upptäckt några väsentliga felaktigheter vid de 

senaste revideringarna. Företag B anser även att revisionen är ett bra verktyg för att upptäcka 

om företaget arbetar på fel sätt.  

 

“Haft turen att vi inte haft några väsentliga fel men det är väldigt bra instrument för att hitta 

om ett företag då generellt sitter och jobbar på fel sätt.” 

     (Ekonomichef, Företag B) 

 

På följdfrågan “om ja; kan då revisionen ses som en slags försäkran om att redovisningen är 

korrekt?” svarar alla företag utom företag E att det ses som en försäkran. Ekonomichefen i 

företag E är helt övertygad om att revision kan ses som en försäkran. Fördelen med revision 

är att revisorn har koll på lagstiftning och rekommendationer men menar att revisorn inte 

kollar på allt och att det därför inte ses som en försäkran fullt ut.  
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“Revisorn har ju ett visst ansvar att det går rätt till, men det är inte så att de hinner peta i 

allting. Ibland kan man tycka att ”Ska han inte fråga om det här? Släpper dom det här?” Jag 

vet ju att de tittar mer på helheten.”  

     (Ekonomichef, Företag E) 

 

Företag A, B och C ser revision som en försäkran på så sätt att väsentliga felaktigheter kan 

upptäckas vid revision. Företag A uttrycker att revisionen kan upptäcka väsentliga 

felaktigheter men att inga fel upptäcktes för 2017. Likt företag A så har Företag C inte heller 

upptäckt några väsentliga felaktigheter vid de senaste revideringarna. Ekonomichefen anser 

att det är en stor mängd material som företaget måste gå igenom och att det därmed är svårt 

att kvalitetssäkra allt. Det är därför av stor betydelse att få en kvalitetssäkring på de väsentliga 

delarna. Företag B ser en tydlig koppling mellan revision och försäkran. 

 

Ja, det gör den definitivt. Haft turen att vi inte haft några väsentliga fel men det är väldigt bra 

instrument för att hitta om ett företag då generellt sitter och jobbar på fel sätt. 

(Ekonomichef, Företag B) 

 

Företag D och E ser inte revision som försäkran i lika hög grad som de övriga företagen. 

Företagen menar på att deras erfarenhet gör att de har koll på de väsentliga felaktigheterna 

men att revisorn ändå ses som en extra kontroll.  

 

Ja, men jag tycker ändå att jag har bra erfarenhet. Men ja det är väl en extra kontroll. 

(Ekonomichef, Företag D) 

 

Jag har en del erfarenhet sen tidigare och i företaget här, så jag vet lite vad som måste göras. 

(Ekonomichef, Företag E) 

 

Ekonomichefen i företag E är inte helt övertygad om att revision kan ses som en försäkran. 

Fördelen är att revisorn har koll på lagstiftning och rekommendationer men de menar att 

revisorn inte kollar på allt och att det därför inte ses som en försäkran fullt ut. – “Revisorn har 

ju ett visst ansvar att det går rätt till, men det är inte så att de hinner peta i allting. Ibland kan 

man tycka att ”Ska han inte fråga om det här? Släpper dom det här?”. Jag vet ju att de tittar 

mer på helheten.”.  
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4.2.6$Kostnad$kontra$nytta$

Överstiger nyttan kostnaden? 

Resultatet av studien visar att företag B, C, D och E anser att nyttan med revisionen överstiger 

kostnaden. Alla påpekar att det är dyrt men att de trots detta ser värdefulla fördelar. Främst i 

den rådgivande delen men även i den kvalitetsstämpel revision medför. Företag C förklarar – 

“Det är svårt att sätta ett pris på revision tycker jag. Jag tror det är ganska vanligt i företag, 

och även här, att man ser det mest som en kostnad. Man ser det inte så mycket till fördelarna 

det bidrar till. En försäkring som man aldrig får några skador på eller vad ska man säga.”. 

 

Till skillnad från ovanstående företag är företag A inte lika säker på att nyttan överstiger 

kostnaden. Redovisningskonsulten menar att det främst är ägarna som får svara för det. 

Företag A beskriver det “Det är så svårt att säga. Det är egentligen jag som blir granskad 

kan man säga med revisionen. Så det är ju på ett sätt mer en fråga för ägarna om de tycker 

att den tryggheten det ger att ha externa revisorer överstiger kostnaden. För min del skulle 

jag ju kunna strunta i det helt också”. 

 

Risker med att inte ha revision? 

Som svar på frågan “vad anser du att det finns för risker med att inte ha revision?” beskriver 

företag E risken med att inte ha revision – “Det är väl att göra misstag som blir kostsamma. 

För man försöker väl ändå se till att man inte gör något som är brottsligt. Även om man är 

påläst så kan man missa saker eller misstolka alla skatteregler så att det blir kostsamt till 

slut.”. Företag A pratar även om noggrannhet – “Om man pratar generellt tror jag att folk 

som vet att de blir granskade av en extern revisor är lite noggrannare och försöka göra lite 

bättre jobb.”. Företag C förklarar att revisionen – “Man får lite bättre syn på den interna 

kontrollen med revision, att man sköter den korrekt. Revisorn kan informera om nyheter som 

kan hända på redovisningsområdet och sånt där. Ja det är väl en garanti för intressenter.“.  

 

”Har man inte tillräckligt med kunskap kan man sitta och göra fel, det kan ta ett tag innan det 

upptäcks och upptäcks det så kan det komma en rejäl smäll efteråt, vid någon form av 

granskning av Skatteverket eller någonting liknande.” 

(Ekonomichef, Företag B) 
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Företag D menar att risken med att inte ha revision är att misstag lättare göras. 

Ekonomichefen tillägger att det nog är speciellt bra för små och stora företag att använda sig 

av revision då man kanske inte besitter kunskapen som krävs.  

 

Revision eller inte, om det skulle vara frivilligt? 

På frågan “Om det inte skulle finnas någon lagstadgad skyldighet för Ert företag att genomgå 

revision, skulle Ni då frivilligt låta Ert företag revideras?” svarar företag D att om det inte 

skulle finnas någon revisionsplikt skulle man kunna se användning av revision som en 

konkurrensfördel. – “Ja men det skulle vi nog, eftersom företaget är så pass stort. Det kan 

nog användas som en konkurrensfördel, att vi har en revisor som granskar för att riktigt 

säkerställa det.”. Företag A tycker att det är en ägarfråga men att de säkerligen skulle 

använda sig av revision ändå för att få en kvalitetsstämpel. Ekonomichefen har tidigare 

arbetat som revisor och anser sig ha bra koll på vad som krävs för att generera bra finansiell 

information. Företag A - “Det kan ju som sagt inte jag svara på. Jag har inget behov av den 

som redovisningsansvarig men jag tror att våra ägare skulle föredra det. Det är ett ägarlett 

bolag och de är inte operativa i verksamheten, då blir revision lite granskning av deras 

ekonomichef, ekonomifunktion.” Företag C skulle också säga att det är en ägarfråga men 

skulle oavsett rekommendera det.  

 

Jag skulle rekommendera det iallafall. Det skulle jag göra. 

Om jag fick bestämma så skulle vi ha revision ändå. 

(Ekonomichef, Företag C) 

 

Företag E pratar om den rådgivande funktionen att de fortfarande skulle använda sig av den 

även om de inte skulle använda den granskande delen. Ekonomichefen frågar sig huruvida 

priset på rådgivningen skulle påverkas av att inte använda båda funktionerna och tror då att 

priset skulle stiga.  

 

“Skulle man bara fråga då kanske alla frågor skulle kosta mer. För det känns ju ändå som att 

vi skulle känna oss trygga med och leverera ett bokslut som vi kan stå för utan revisor, men 

då missar man ju kontrollfunktioner och tips och se till att man inte gör fel. Man försöker 

alltid göra rätt men det är lätt att glömma bort detaljer.” 

(Ekonomichef, Företag E) 
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Generella uppfattningar om revision 

På sista frågan “Sammanfattningsvis är det någonting om revision du skulle vilja tillägga?” 

berättar redovisningsansvarige i företag A om sin tidigare arbetserfarenhet som revisor. 

Företag A har därför både bra koll på vad revisorn gör och vad man kan kräva av denne. Det 

finns därför en medvetenhet om vilket ansvar som ligger på företagsledningen – “Jag är ju 

gammal revisor själv. Jag började min bana som revisor på PWC så jag är väldigt positivt 

inställd till revision. Jag kan tycka att det är viktigt att hitta en bra balans, att man ska inte 

förvänta sig att allt är 100% för att en revisor har granskat det. Jag tror inte att revision 

behöver bli så dyr för att den ändå ska vara så bra. Generellt positivt inställd, bara att man 

måste ha en bra balans.”  

 

“Det är individuellt vad man tycker om revision. Jag tycker det positivt med revision, och jag 

har aldrig sett revisionen som ett hot att bli reviderade utan jag har sett det som ett verktyg i 

mitt jobb och en kvalitetsstämpel på det jag gör. Jag ser det bara som positivt men jag vet att 

en del tycker att det är jobbigt med revision. Jag tror att det spelar roll vilken revisor du får, 

det handlar mycket om personlig relation kring hur man arbetar och vad man har för 

samarbete med sin revisor.” 

(Ekonomichef, Företag B) 

 

Företag B tror även att ett företag i expansionsfasen, små bolag som är i uppstarten och stora 

företag har ett större behov av regelbunden kontakt med revisorn och menar att det snarare 

handlar om vilken fas företaget befinner sig i än företagets omsättning.  

 

Företag C anser att det revisionen bidrar med är bra och tillägger att det är en intensiv period 

men att det ändå fungerar bra. Företag D påpekar att revision är väldigt dyrt men att det ändå 

ses som positivt. Vidare anser företaget att det gentemot intressenterna kan ses som väldigt 

bra att omfattas av revision. 

 

“Små bolag är i stort behov av revisor i uppstarten. Men sen ju större man blir desto större 

och fler frågor dyker upp som i expanderingsfaser, desto större behov av revision” 

(Ekonomichef, Företag D) 
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“Jag personligen tycker att rådgivningen revisionen bidrar med hjälper till mycket i mitt 

arbete. Istället för att ta reda på information på egen hand som tar tid kan jag ringa 

revisionsbyrån och prata med en person som är kunnig inom rätt område. Visst det kostar lite 

men jag tycker att tidsbesparingarna är värda mer.” 

(Ekonomichef, Företag E) 

4.3&Sammanställning&av&empiri&

Tabell 3 – Revisorns roll 

 

 Företag A Företag B Företag C Företag D Företag E 

Syftet med 
revision 

Säker- 
ställande 
av siffror 

Kontroll och 
kvalitets- 
stämpel 

Genomgång 
av intern 

kontroll och 
extern 

rapportering 

Säkerställande 
och kvalitets- 

stämpel 

Kontroll och 
kvalitets- 
stämpel 

Förväntningar 
på revision 

Uppdatera
d och ge 

tips 

Granska 
dom tyngre 
bitarna och 

se till att 
man gör rätt 

Rådgivande 
funktion, 

intern 
kontroll och 
bra extern 

rapportering 

Eventuellt 
hitta fel, 

komma med 
tips och en bra 

granskning 

Rådgivande 
funktion och 
tidssparande 

Är 
förväntningarna 

uppfyllda 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Kontakttillfällen 
per år med 

revisorn 

6 gånger 2 gånger 5-6 gånger 3-4 gånger 4-6 gånger 

Används 
revisorn som 

rådgivare 

Ja Nej Ja Ja Ja 
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Tabell 4 – Internt värde av revision  

 Företag A Företag B Företag C  Företag D Företag E 

Revision medför 
ökad kvalitet 

Ja Ja Ja Nja, är nog av 
hög kvalitet 

ändå 

Ja 

Revision medför 
ett bättre 

beslutsunderlag 

Nej Nej Nej Nej Ja 

Revision ökar 
effektiviteten 

Nej Nej Nej Nej Nej 

 

 

 

Tabell 5 – Externt värde av revision 

 Företag A Företag B Företag C Företag D Företag E 

Revision bidrar 
till att 

uppmärksamma 
väsentliga 

felaktigheter 

Ja, men dom 
hittade inget 
fel för 2017 

Ja, definitivt Ja Har bra 
erfarenhet, 

men ja det är 
en bra extra 

koll 

Har tidigare 
erfarenhet så 
har koll, men 
det är en bra 

kontroll 

Revision kan ses 
som en slags 

försäkran 

Ja Ja Ja Ja Nej 

Revisionen utgör 
en trygghet för 

ledningen 

Ja Nja, 
företaget 
har ändå 

stort ansvar 

Ja Ja Ja 

Intressenter 
känner en 

trygghet vid 
användandet av 

revision 

Ja, både 
ledningen och 
intressenterna 

Ja, definitivt Ja Ja Borde vara 
det 
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Tabell 6 – Nytta kontra kostnad 

 Företag A Företag B Företag C Företag D Företag E 

Påverkar 
företagets 

storlek, 
behovet av 

revision 

Ja, absolut Ja Ja, det hänger 
nog ihop 

Ja Ja, det tror 
jag 

Risker med 
att inte ha 
revision 

Fler misstag 
kan göras 

Misstag 
som kan bli 
kostsamma 

Skulle kunna 
ske misstag 

med den 
interna 

kontrollen 

Lätt att det 
blir misstag 

Misstag som 
blir 

kostsamma 

Nyttan 
överstiger 
kostnaden 

Ägarfråga. 
Tror det är 

en trygghet, 
men 

behöver inte 
revision för 

min del 

Ja, nyttan 
överstiger 
kostnaden 

Ja, i vissa 
skeden 

Den är dyr, 
men det finns 

såklart 
fördelar 

Ja 

Om revision 
var frivilligt 

Ägarna 
skulle nog 
föredra att 
ha revision 

ändå 

Skulle ha 
revision 

ändå 

Skulle ha 
revision ändå 

Skulle ha 
revision ändå 

Skulle ha 
revision ändå 

Generella 
uppfattningar 

om revision 

Gammal 
revisor själv 

och är 
positivt 

inställd men 
man ska inte 
förvänta sig 

att allt är 
100% för att 
revisorn har 

granskat 

Tycker 
revision är 
positivt. 
Tror att 
företag i 

expansionss
keden, stora 
bolag och 

små i 
uppstarten 
har störst 
behov av 
revisor 

Positiv till 
revision och 
det fungerar 

bra 

Tror att små 
bolag är i 

stort behov av 
revisor i 

uppstarten 
men sen ju 
större man 
blir desto 

större och fler 
frågor dyker 
upp så som i 

expanderings- 
faser 

Tidsbesparan
de att 

använda 
revision som 
rådgivning 

 

& &
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5.&ANALYS&

Nedanstående avsnitt syftar till att analysera insamlad empiri från kvalitativa intervjuer med 

hjälp av en framtagen teoretisk referensram.  

5.1&Revisorns&främsta&uppgift&

Öhman (2007) anser att en av revisorns främsta uppgifter är att kvalitetssäkra den finansiella 

informationen för att på så sätt ge intressenterna en trygghet. Detta bekräftas av företag B, D 

och E, där företag B förklarar revisionen som årets tenta, att det är en kontrollfunktion som 

ger en kvalitetsstämpel på företaget. I och med att räkenskaperna blir granskade av en extern 

part med bättre ekonomisk kompetens menar företag D att detta leder till en kvalitetssäkring 

av den finansiella informationen. Företag E anser att revisionen medför en kontroll över att en 

korrekt redovisning är genomförd som i sin tur genererar en kvalitetsstämpel på företaget. 

 

Riksrevisionen (2017) menar i sin granskningsrapport att rollen som revisor även innebär 

granskning av företagets årsredovisning och bokföring samt ledningens beslut. Företagen B, 

C och E anser att revisorns främsta uppgift är att kontrollera siffrorna vilket styrker 

revisionens roll som granskare.  

 

Ett annat sätt att se på revisorn som granskare är att den medför att intressenterna får en 

tillförlitlig finansiell information. Det anser Watts och Zimmerman (1986) är viktigt för att 

misstänkta skattebrott ska upptäckas och rapporteras. Annars kan företagsledningen lätt 

försköna den finansiella informationen och på så sätt vilseleda företagets intressenter i syfte 

att maximera den egna nyttan. Företag A anser att revisorns främsta uppgift är att säkerställa 

den finansiella rapporteringen. Företag D anser utöver att revisorns roll är att kvalitetssäkra 

den finansiella informationen att rollen även är att säkerställa rapporteringen. Detta medför att 

Watts och Zimmerman (1986) verifieras för två av företagen.  

5.2&Revisorn&som&rådgivare&

Svanström (2013) betonar att företag efterfrågar inte enbart revision av sina anlitade 

revisionsbyråer, utan även rådgivningstjänster. De tjänster som revisorn utför utöver den 

traditionella revisionen benämns som NAS. Resultatet av studien visar att majoriteten av 

respondenterna utöver den granskande delen även använder revisorn för rådgivning och 
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kringtjänster. Detta resultat är i enighet med Svanström och Sundgrens (2011) studie som 

visar på statistik att revisionsföretag spelar en viktig roll som den primära rådgivaren för små 

och medelstora företag.  

 

Svanström (2008) menar att rådgivning av revisionsbyrån är kostnadseffektivt då de kan 

använda sig av samma information för både rådgivningen och för revisionsuppdraget. Det 

krävs mindre tid att sätta sig in företagets ekonomiska situation i då kunskapen om företaget 

ekonomiska situation redan finns som en del av revisionsuppdraget. Samtidigt som företaget 

kan dra nytta av revisionsbyråns kunskap och kompetens. Detta bekräftas av respondenterna 

som betonar att revisorn kan användas som ett bollplank och att en tidsbesparing kan göras 

genom att rådfråga revisorn istället för att söka information på annat håll för frågor som berör 

skatt och moms.  

5.2.1$Företagsstorlek$

Större företag har ett större behov av rådgivning. I och med expandering är företaget i behov 

av fler resurser, vilket ökar komplexiteten i företaget. Revisorn får då en mer omfattande roll i 

och med att företaget generellt även efterfrågar rådgivning. Företagen ser därmed ett större 

värde i revision. (Knechel et al. 2008). Studien finner ingen skillnad i värdet sett till 

företagsstorlek vilket kan bero på att alla respondenter generellt efterfrågar rådgivning. Att 

alla företag efterfrågar rådgivning skulle kunna vara anledningen till att studien inte finner 

någon tydlig koppling mellan företagsstorlek och medfört värde av revision. Anledningen 

skulle även kunna vara att företagen inte befinner sig i någon expansionsfas.  

5.3&Förväntningsgapet&

Liggio (1974, refererad i Carrington, 2014) förklarar att förväntningsgapet är det gapet som 

uppstår mellan vad allmänheten förväntar sig och vad de faktiskt får. De förväntningar 

företagen har på revision visar att majoriteten av alla respondenter (alla utom företag B) har 

förväntningar att revisionen, förutom granskning, även ska bidra med rådgivning. Företag B 

ansågs inte vara i behov av revision i form av rådgivning och hade därför bara förväntning på 

den granskande delen, med ett fokus på de tyngre bitarna i redovisningen. Alla företagen 

ansåg att revisionen levde upp till deras förväntningar, vilket medför att det inte kan bekräftas 

att det finns något förväntningsgap.  
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Branschorganisationen FAR (2006) menar att förväntningsgap är något som kan motverkas 

genom att tydligt informera om vad som är styrelsen och ledningens ansvar i förhållande till 

vad som är revisorns ansvar. Porter (1993) menar att det finns ett rimlighetsgap som är 

skillnaden mellan vad revisorn rimligtvis kan åstadkomma och vad allmänheten förväntar sig 

att revisorn ska göra. Detta gap liknas med FAR’s definition av hur ett förväntningsgap kan 

minimeras. Att företagen inte lägger allt ansvar på revisorn, utan är medvetna om att styrelsen 

och ledningen har det slutgiltliga ansvaret kan också ses som en bidragande faktor till att ett 

förväntningsgap inte framgår. 

 

Bailey et al. 1983 (refererad i Koh och Woo, 1998) förespråkar att kunniga intressenter inte 

ställer lika omfattande krav som de med lägre kunskap och därför uppstår inte ett heller ett 

lika stort förväntningsgap. Epstein och Geiger (1994) och Boon Seng (2015) anser att 

utbildning ger en ökad medvetenhet om att revisionen inte ger en fullständig försäkran om att 

inga väsentliga felaktigheter förekommer. Även Monroe och Woodliff (1993) anser att 

utbildning är en viktig faktor till att minska förväntningsgapet. I sin studie har de undersökt 

huruvida förväntningsgapet kan minskas med hjälp av utbildning. Dessa teorier om att ett 

förväntningsgap minimeras genom kunskapsbildning är något som denna studie bekräftar. Att 

ett förväntningsgap inte upptäckts kan ha att göra med att respondenterna är tillräckligt 

kunniga. Majoriteten anser att deras erfarenhet bidrar till kunskap om vad som krävs för att 

både upprätta korrekt finansiell information och vad som är revisorns och ledningens olika 

ansvarsområden.  

5.4&Revisionens&interna&värden!

Revisorns uppdrag är att föra vidare den ekonomiska informationen till intressenter som 

önskar så god information som möjligt. För att tillgodose intressenternas behov är det därför 

av stor vikt att revisorn förbättrar kvaliteten på redovisningen samt den ekonomiska 

informationen (Carrington, 2014). Hayes (2005) anser likaså att kvaliteten på redovisningen 

förbättras vid användning av revision. Collis (2003) anser att företagsledningen med en 

kvalitetssäkrad redovisning utgår ifrån ett bättre beslutsunderlag vilket bidrar till att 

effektivisera ledningen av företaget. Detta antyder att företagsledare kan se ett internt värde i 

en bättre redovisning till följd av revision (Svanström, 2008). Alla företag var eniga om att 

revision medför förbättring i form av ökad kvalitet på redovisningen. Vad det gäller 

förbättring av de interna besluten var det bara ett företag som ansåg att revision medför bättre 
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interna beslut. Svaret skulle kunna ha att göra med att respondenten i det företaget även är 

delägare och på så sätt ingår i ledningen medan de andra respondenterna inte ingår i ledningen 

och svaren kan därför inte ses som tillförlitliga.  

 

Kinney och Martin (1994) har kommit fram till att användning av revision minskar 

felaktigheter i redovisningen. Revision minskar risken för vilseledande finansiell information 

och upprätthåller en god kvalitet som annars förväntas sjunka (ibid.). Denna teori kan studien 

bekräfta då alla respondenter är eniga om att väsentliga felaktigheter minskas genom 

användning av revision.  

 

Chow (1982), Knechel (2008) och Riksrevisionen (2017:35) menar att en revisor kan bidra 

med råd och synpunkter som är till fördel för företagets effektivitet och som kan gynna 

företagets tillväxt på lång sikt. Resultatet visar att samtliga företag har kontakt med revisorn 

vid fler tillfällen än vid det årliga bokslutet. Företagen tar emot anvisningar, råd och förslag i 

samband med revisionen men ser ändå en ökad effektivitet i den interna processen. En 

förklaring skulle kunna vara att företagen inte använder revisorn till mer omfattande frågor då 

de är etablerade bolag som inte befinner sig i en expansionsfas samt att respondenterna 

besitter hög kompetens.  

 

Det framgår tydligt av studiens resultat att alla de undersökta företagen anser att revision 

medför en förbättrad kvalitet av redovisningen. Detta bekräftar Collis (2003) teori om att 

revision förbättrar företagens redovisning. Företagen är inte lika eniga om att revisionen 

förbättrar effektiviteten i de interna processerna vilket strider mot Knechel et al. (2008) som 

hävdar att revisionen förbättrar effektiviteten i företagen. 

5.5&Revisionens&externa&värden&

Carrington (2014) och Wallace (1980) menar att revision medför ett externt värde i form av 

försäkring då ansvaret delas med revisorn. Menon och David (1994) anser även de att revision 

medför ett värde i form av en försäkring för företagen och dess ägare. Om det uppdagas att 

revisorn inte har upptäckt väsentliga felaktigheter, som i sin tur medför förlust för företaget, 

har företaget rätt att kräva skadestånd för att redovisningen inte är korrekt reviderad. Kunskap 

bidrar till att företagen vet att det finns möjlighet att utnyttja revisorns ansvarsförsäkring för 

fel som borde ha upptäckts. Därmed ser företagen revision som en försäkring som garanterar 
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att bokslutet är korrekt. (ibid.). Alla respondenter är medvetna om vad som är styrelsens och 

ledningens ansvar i förhållande till vad som är revisorns ansvar. Dock ser företag B att 

ledningen ändå har det slutgiltiga ansvaret och har därmed svårt att se det som en försäkring 

utan ser det hellre som en kvalitetsstämpel. Företag C är tydlig och uttrycker att revision 

liknar en försäkring man aldrig får utdelning på men som ändå är en trygghet för företaget.  

 

Carrington (2014), Riksrevisionen (Riksrevisionen 2017:35) och Svanström (2008) menar att 

revision även bidrar till att uppmärksamma väsentliga felaktigheter och kan därför ses som en 

försäkran. En tidigare studie visade att majoriteten av små företag fortfarande efterfrågade 

revision trots att den var frivillig. Den huvudsakliga anledningen är den försäkran revisionen 

ger företaget, det ses som en förmån och efterfrågan på revision är oberoende av företagets 

storlek eller revisionsplikt (Seow, 2001). 

 

Majoriteten av företagen ser revision som en försäkran då väsentliga felaktigheter kan 

upptäckas vid revision. Företag A uttrycker att revisionen ses som en försäkran då den kan 

upptäcka väsentliga felaktigheter. Företag B ser en tydlig koppling mellan revision och 

försäkran då revision utöver att upptäcka väsentliga felaktigheter kan ses som ett bra 

instrument för att se om ett företag arbetar på fel sätt. En revision kan således informera om 

och åtgärda detta för att förhindra att eventuella fel görs. Företag C anser att 

årsredovisningarna innehåller en stor mängd material och det är därmed svårt för företaget att 

själva kvalitetssäkra allting. Därför är det av stor betydelse att få en kvalitetssäkring på de 

väsentliga delarna. Företag D och E ser inte revision som försäkran i lika hög grad som de 

övriga företagen. Företagen menar på att deras erfarenhet gör att de har koll på de väsentliga 

felaktigheterna men att revisorn ändå ses som en extra kontroll. Företagen blir försäkrade om 

att deras företag är ekonomiskt stabila vilket ses som en garanti. Hayes et al. (2005) och 

Knechel et al. (2008) tar upp att revision minimerar informationsasymmetrin mellan 

företagsledningen och intressenterna. Detta bekräftas genom att respondenterna anser att 

företagens intressenter, i form av kunder och leverantörer blir försäkrade om att företagen 

bedriver en seriös verksamhet. Det blir en försäkran om att företaget kan hålla avtalen med 

leverantörerna i form av kreditbetalning och kunderna i form av genomförande av uppdrag.  

 

Det framgår tydligt av studiens resultat att alla de undersökta företagen ser de externa 

värderna som det främsta värdet en revision medför. De undersökta företagen ser framförallt 
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försäkran och en kvalitetsstämpel som det främsta värdet. Anledningen till detta kan bero på 

att respondenterna besitter tillräckligt hög kompetens för att själva kunna kontrollera den 

finansiella informationen. Trots att företagens ekonomiansvariga är kunniga och kan leverera 

en bra redovisning utan revision, anser de ändå att det finns ett betydande värde i den 

kvalitetssäkring som revision medför. 

5.6&Kostnad&kontra&nytta&&

En studie av Collis (2004) menar att 63% av företagen trots revisionsplikt ändå självmant 

hade valt revision, detta grundar sig i huruvida nyttan av revision överstiger kostnaden. 

Resultatet av studien visar att alla företag ser värdefulla fördelar med revision. Trots att de 

påpekar att det är dyrt ser de att nyttan överstiger kostnaden. Främst i den rådgivande delen 

men även i den kvalitetsstämpel revision medför. Till skillnad från ovanstående företag ser 

företag A inte samma värde i revisionen men menar ändå att nyttan överstiger kostnaden. 

Redovisningskonsulten menar att det främst är en ägarfråga och betonar sin tidigare 

arbetserfarenhet som revisor och anser sig ha en bra förståelse för vad som krävs för att 

generera bra finansiell information. Att ekonomiansvarige i företag A är konsult och inte 

anställd är någonting som skulle kunna vara en förklaring till att nyttan med revisionen inte 

upplevs lika hög grad som övriga respondenter där alla är verksamma i företaget. En fördel 

med revision som alla respondenter är eniga om är att det minimerar risken för misstag som 

kan bli kostsamma för företaget.  

 

Resultatet av studien visar att alla företag i denna studie skulle använda, eller rekommendera 

att använda i de fall den intervjuade personen inte är beslutsfattare i frågan om revision, 

revision även om det inte skulle finnas någon plikt. Alla de intervjuade företagen anser att 

revisionen medför ett värde i form av en värdefull kvalitetsstämpel. Skulle det inte finnas en 

lagstadgad skyldighet för revision skulle det kunna ses som en konkurrensfördel att trots 

frivilligheten ändå använda revision. Även detta är i enighet med Collis (2004) och är ett 

tecken på att nyttan med revision överstiger dess kostnad. Företagen i studien anser därmed 

att värdet med revision överstiger dess kostnader. 
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6.&SLUTSATSER& &

Nedanstående avsnitt syftar till att besvara den framtagna frågeställningen samt dra 

slutsatser från insamlad empiri.  

 

Vilka värden medför en revision i medelstora företag? 

 

I de undersökta företagen existerar inget förväntningsgap mellan företagen och revisorerna. 

Detta förklaras genom att de undersökta företagens ekonomiansvariga är väl medvetna om att 

styrelsen och ledningen har det slutgiltiga ansvaret. Företagen är även medvetna om att 

revisorns roll inte omfattar granskning av hela redovisningen utan enbart de väsentliga 

delarna, vilket medför att kraven på revisorn sänks. Dessa två aspekter leder till att inget 

förväntningsgap har upptäckts. Vår studie har därför i enlighet med Bailey et al. 1983 

(refererad i Koh och Woo, 1998) funnit bevis för att tron om att intressenternas kunskap 

påverkar förväntningsgapet.  

 

Inte heller har storleken på företagen påvisat någon skillnad i synen på revision. Anledningen 

till detta, vilket två respondenter ansåg, kan vara att det istället för företagets storlek är 

företagets expansionsfas som påverkar hur de ser på värdet av revision vilket även Knechel et 

al. (2008) belyser. En annan anledning till att studien inte upptäckt någon skillnad i det 

medförda värdet sett till företagsstorlek kan bero på att alla företag efterfrågar rådgivning.  

 

Studien visar att de undersökta företagen ser de externa värderna som det främsta värdet en 

revision medför. Majoriteten av de undersökta företagen anser att revision kan ses som en 

försäkring då det utgör en trygghet att en utomstående granskar redovisningen samt att 

företagen har möjlighet att utnyttja revisorns ansvarsförsäkring om fel borde ha upptäckts 

vilket även Wallace (1980) belyser.  

 

I enlighet med Carrington (2014) och Riksrevisionen (2017:35) finner vi att samtliga företag 

ser revisionen som en försäkran på så sätt att väsentliga felaktigheter kan upptäckas vid 

revision och har stor betydelse för att få en kvalitetssäkring på de väsentliga delarna. Trots att 

respondenterna är kunniga och kan leverera en bra redovisning utan revision ser de ändå ett 

stort värde i den kvalitetssäkring som revisionen medför. Försäkring, försäkran och 

kvalitetsstämpel är de värdekomponenter som de undersökta företagen ser som de främsta i 
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värdet av en revision. En orsak till att företagen inte ser ett lika högt värde i de interna 

värdena kan bero på att de besitter tillräckligt hög kompetens för att själva kunna kontrollera 

den finansiella informationen.  

 

De undersökta företagen skulle använda, eller rekommendera att använda revision även om 

det inte skulle finnas någon lagstadgad skyldighet. Alla intervjuade respondenter upplever en 

värdefull kvalitetsstämpel som ett värde i revisionen. De undersökta företagen anser därmed 

att värdet med revision överstiger dess kostnader. 

 &
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7.&SLUTDISKUSSION&

Nedanstående avsnitt syftar till att diskutera resultatet samt ta upp egna reflektioner som 

uppkommit under arbetets gång. Till sist presenteras förslag till fortsatt forskning inom 

ämnet. 

7.1&Egen&och&kritisk&reflektion&&

Det framtagna resultatet visar att inget förväntningsgap existerar mellan företagen och 

revisorerna. Studiens resultat kan förklaras genom att respondenterna är kunniga och väl 

medvetna om vad som är företagens och revisorns ansvar. Efter insamlingen av empirin 

upptäckte vi att vi hade kunnat utöka våra frågor för att undersöka om respondenternas 

kunnighet kan kopplas till utbildning. Detta för att komma fram till ett mer tillförlitligt 

resultat av att inget förväntningsgap upptäckts och vad det kan bero på.  

 

Under insamlingen av empirin har vi fått en ökad kunskap om det studerade ämnet. Vi har lärt 

oss vad som är viktigt vid utförandet av en kvalitativ undersökning vilket är vikten av hög 

transparens i ett utfört arbete. Studien genomfördes med semistrukturerade intervjuer men 

hade med fördel kunnat använda sig utav enkäter och observationer. I kombination med 

intervjuer hade en djupare och mer heltäckande bild av värdet av revision uppnåtts. 

 

För att få ut ett mer tillförlitligt resultat gällande företagens skillnader i det medförda värdet 

av revision, sett till företagsstorlek hade vi kunnat haft ett större spann på företagen. Till 

exempel att undersöka små och stora företag istället för medelstora företag. I början av 

studien hade vi en uppfattning om att revisionens medförda värde kunde vara beroende av 

omsättningen men under studiens gång har detta förändrats. Studiens resultat visar 

indikationer på att det istället kan handla om om vilken fas företaget befinner sig i snarare är 

omsättningen. Hade vi både haft respondenter i en expansionsfas och etablerade företag för att 

sedan jämföra dessa hade troligtvis en tydligare skillnad påvisats.  

 

En av utmaningarna vi stötte på under studien var även steget att komma i kontakt med 

respondenter. Studien utfördes under våren då de ekonomiansvariga ofta har mycket att göra i 

samband med just revidering. Om vi hade lyckats få tag på fler respondenter hade vi fått fram 

ett mer tillförlitligt och generaliserbart resultat.  
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Vår studie har presenterat fem intervjuer, vilket är en liten del av populationen. Därför vill vi 

understryka att denna studie är kvalitativ och har ett fokus på att öka förståelsen på en 

individuell nivå, vår intention är således inte att resultatet av vår studie ska kunna 

generaliseras. Studien bidrar med att skapa en ökad förståelse för vilket värde en revision 

medför till medelstora företag i byggbranschen. Slutsatsen av studien visade att inget 

förväntningsgap har identifierats mellan respondenterna och revisorerna. Resultatet indikerar 

på att det finns ett samband mellan kunskapen en ekonomiansvarig besitter och 

förväntningsgap. Studien visar även att de undersökta företagen ser försäkring och försäkran 

som de främsta värdena en revision medför. Med hänsyn till att det är en liten grupp som 

studerats för att få en ökad förståelse är det svårt att överföra resultatet i en annan kontext. Det 

är även svårt att uppnå delkriteriet överförbarhet då en specifik bransch valts, resultatet skulle 

kunna variera i annan bransch.  

7.2&Förslag&till&fortsatt&forskning&

Denna undersökning har baserats på etablerade företag som varit verksamma i många år. Då 

denna studie fann ett avsaknat förväntningsgap finner vi därför det intressant att inför 

framtida forskning studera förväntningsgapet ytterligare. Även att undersöka företag i 

expansionsfas för att ser hur de ser på värdet av revision och jämföra detta med etablerade 

företag. Det skulle även vara intressant att undersöka om det finns skillnader i upplevt värde 

mellan små och stora företag. Att använda ett stort spann mellan företagen skulle kunna ge 

skillnader i både förväntningsgap samt värdet en revision medför.
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BILAGA&X&INTERVJUGUIDE&

Bakgrund 

�& Vilken roll har du i företaget? 

�& Hur länge har du varit verksam i företaget? 

 

Revisorns främsta uppgift   

�& Vad innebär revision för dig? 

�& Vad har du för förväntningar på revisorn? 

�& Skulle du säga att er revisor tillför det till er verksamhet?  

�& Hur många tillfällen uppskattningsvis under det senaste året har någon på ert företag 

varit i kontakt med revisorn? En gång i kvartalet, en gång i månaden etc 

 

Revisorn som rådgivare 

�& Använder ni även revisorn för rådgivning och kringtjänster eller enbart som en 

granskande part? 

  

Förbättring av kvalitet och tillförlitlighet 

�& Anser du att revision medför ökad kvalitet i er redovisning? 

�& Anser du att revisionen ger ett bättre underlag för era interna beslut? 

 

Försäkran 

�& Anser du att revisionen bidrar till att uppmärksamma väsentliga felaktigheter i 

redovisningen?  

�& Om ja; kan då revisionen ses som en slags försäkran om att redovisningen är 

korrekt?  

 

Försäkring 

�& Anser du att revisionen utger en trygghet för ledningen då revisorn har ett delaktigt 

ansvar?  

�& Tror du att era intressenter känner en trygghet i att ni använder revision? 

 

 

 



 
 

Ökad effektivitet 

�& Anser du att revisionen ökar effektiviteten i bolaget med de tips, råd, kommentarer 

eller förslag en revisor ger? (rådgivare etc) 

 

Kostnad kontra nytta 

�& Vad anser du att det finns för risker med att inte ha revision? 

�& Anser du att fördelen/nyttan med revision i ert företag överstiger kostnaderna?  

�& Om det inte skulle finnas någon lagstadgad skyldighet för Ert företag att genomgå 

revision, skulle Ni då frivilligt låta Ert företag revideras?  

�& Sammanfattningsvis är det någonting om revision du skulle vilja tillägga? 

 


