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Förord 

”Revision och mikroföretag – en studie om mikroföretagens orsaker att anlita revisor.” är en 

kandidatuppsats på 15 hp som är skriven av Malin Andersson och Sandra Jansson. Vi är studenter på 

Södertörns Högskola där vi studerar ekonomikandidatprogrammet med inriktning redovisning och 

revision. 

   Vi vill tacka våra handledare Bengt Lindström och Jurek Millak för handledning och vägledning i vår 

studie som har resulterat i en kandidatuppsats.  

   Ett stort tack riktas till alla mikroföretag som varit med i studien och bidragit till studiens resultat, ni 

har givit oss en positiv syn på Sveriges mikroföretagare. Vi kunde aldrig tro att vi skulle få prata med så 

många härliga, öppna och hjälpsamma företagare och det har varit ett nöje att få ta del av era tankar, 

funderingar och er vardag. 

 

Malin Andersson & Sandra Jansson  

Januari 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning  

Den första november 2010 trädde ett nytt regelverk ikraft, en frivillig revision, ett regelverk som berör 

aktiebolag och deras valfrihet att välja fri revision. Aktiebolag som har möjlighet att välja fri revision 

benämns mikroföretag, dem verkar inom ramen för regelverkets gränsvärden. Ambitionen med studien 

är att undersöka vilka faktorer som gör att mikroföretag i Sverige väljer att anlita revisor, fastän de 

enligt lag inte behöver. Studien är en surveyundersökning som bygger på kvalitativ data från intervjuer 

med 30 stycken mikroföretagare. Studien resulterade i att mikroföretagarna som väljer att anlita revisor 

gör det på grund av olika orsaker, det som förekom mest frekvent hos mikroföretagarna är att de gör det; 

för sin egen skull, för sitt eget välbefinnande, förändring tar tid, informationsasymmetri, skatteverket 

och behov av rådgivning. 

   För att kunna säga att dessa anledningar till att anlita revisor är signifikanta för mikroföretag i Sverige 

föreslås en framtida studie, exempelvis en surveyundersökning med kvantitativ data. 

 

Nyckelord: mikroföretag, revision och fri revision. 
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1 Inledning 

I inledningen beskrivs en bakgrund till ämnet och därefter formuleras problemet som studien önskar 

belysa och så småningom besvara. Inledningen avslutas med uppsatsens syfte, avgränsningar och 

förklaring av begrepp.  

 

1.1 Bakgrund  

År 2006 tillsatte regeringen en utredning gällande avskaffandet av små aktiebolags revision, 

utredningens uppdrag var att granska regler och ge förslag på regeländringar. Sverige var nästintill 

ensam inom EU att ha revisionsplikt för små aktiebolag eftersom EUs regler om revision gör det 

möjlighet för medlemsstater att befria mindre aktiebolag från revision. Enligt EUs gränsvärden för fri 

revision får inte aktiebolagen på balansdagen överskrida två av följande tre gränsvärden; 

 

 Medelantal anställda 50. 

 Balansomslutning 4,4 miljoner euro. 

 Nettoomsättning 8,8 miljoner euro. 

 

Om Sverige skulle följa EU direktivets gränsvärden innebär det att 97 % av alla aktiebolag i Sverige 

skulle undantas från revisionsplikt. Flera remissinstanser bland annat Skatteverket och FAR 

(Branschorganisationen för revisorer och rådgivare) ansåg att en ändring till EUs gränsvärden skulle 

leda till en alltför stor förändring med konsekvenser svåra att överblicka. 

   I propositionen som utkom i april 2010 valde regeringen att följa remissinstansernas förslag på 

gränsvärden, vilket ledde till att 70 % av alla aktiebolag fick avskaffad revisionsplikt. Regelverket som 

trädde ikraft 1 november 2010 innebär att om två av dessa tre kriterier är uppfyllda får aktiebolagen 

välja fri revision. Överträdelse får endast ske för ett enstaka år, dock ej två år i rad. 

 

 Högst 3 miljoner kronor i nettoomsättning. 

 Högst 1,5 miljoner kronor i balansomslutning. 

 Högst 3 anställda. 
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Enligt propositionen finns det en möjlighet för svenska aktiebolag att spara 2,9 miljarder kronor i 

minskad revisionskostnad.
1
  

   FARs generalsekreterare Dan Brännström skriver på sin hemsida att det i juli 2012 var 353 000 

aktiebolag som hade fri revisionsplikt i Sverige och av dessa var det ca 31 % eller 108 000 aktiebolag 

som valt bort sin revisor, uppgifterna har Brännström fått från Bolagsverket. Enligt Brännström innebär 

det att ca 70 % valt att behålla sin revisor fastän det är frivillig revisionsplikt. Utav de aktiebolag som 

fanns före lagändringen 1 november 2010 hade 79 % valt att behålla sin revisor.
2
  

 

För att försöka förstå varför många aktiebolag valt att behålla sin revisor har tidigare forskning 

studerats. Författaren Chee W Chow påstår att moderna aktiebolag karaktäriseras av att aktiebolagets 

ägare och dess ledning är separerade och revisorer används för att förhindra konflikter. Stora aktiebolag 

har större behov av revisorer eftersom sannolikheten är högre att ledningen i aktiebolaget äger en 

mindre eller ingen del av aktiebolaget. Det kan leda till att de övriga ägarna kan misstänka att ledningen 

försöker lura till sig deras pengar. Liknande typ av konflikt som finns mellan ägare och ledning återfinns 

mellan aktiebolag och deras andra finansiärer t.ex. banker och kreditinstitut. Högt belånade aktiebolag är 

mer benägna att anlita revisorer.
3
 Chows studie bekräftar teorin revision som försäkran som beskrivs i 

Thomas Carringtons bok ”Revision”. Informationsasymmetrin som förekommer mellan olika 

intressenter i aktiebolag skapar en bristande tillit och revision är ett sätt att öka tilliten mellan parterna.
4
    

   Professor Jean-Lin Seow har i sin studie kommit fram till att 33 % av småföretagarna som valde att 

anlita revisor gjorde det för att långivaren efterfrågade det.
5
 Även de som i dagsläget inte har befintliga 

lån men kanske vill ansöka om i framtiden kan ha en anledning att anlita revisor, då det visat sig att 

välja bort revisorn ger aktiebolag en avsevärd försämring i kreditbetyg.
6
 Detta verkar även gälla för 

Sverige, då Dagens Nyheter publicerade en artikel där det framkommit att 300 småföretagare fått sänkt 

kreditbedömning av kreditvärderingsföretaget Soliditet efter att de valt bort sin revisor.
7
 

                                                 
1
 Proposition 2009/10:204, En frivillig revision, Stockholm, Justitiedepartementet, www.regeringen.se/sb/d/12165/a/144317 

(Hämtad 2012-12-20)  
2
 D Brännström, Sänkt kreditbetyg utan revisor, 2012-07-04, www.danbrannstrom.se/sankt-kreditbetyg-utan-revisor (Hämtad 

2012-10-19). 
3
 CW Chow, ‘The demand for external auditing: Size, debt and ownership influences’, The Accounting Review, vol. LVII, no. 

2, 1982, pp. 272-291. 
4
 T Carrington, Revision, uppl.1:1, Liber AB, Malmö, 2010, s. 16-21. 

5
 J-L Seow, ‘The demand for the UK small company audit – an agency perspective’, International Small Business Journal, 

vol.19, no. 2, 2001, pp. 61-79. 
6
 DW Blackwell, ‘The value of auditor assurance: Evidence from loan pricing’, Journal of Accounting Research, vol. 36, no. 

1, 1998, pp. 57-70. 
7
 Spängs, T, ’Företagare utan revisor riskerar få dyrare lån’, Dagens Nyheter, Ekonomi, 2012-07-06, 

www.dn.se/ekonomi/foretagare-utan-revisor-riskerar-fa-dyrare-lan (Hämtad 2012-12-20). 

http://www.regeringen.se/sb/d/12165/a/144317
http://danbrannstrom.se/sankt-kreditbetyg-utan-revisor?%20Öppna%20dokument
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1.2 Problemformulering 

Sammanfattningsvis anser vi att aktiebolagets storlek har betydelse för benägenheten att anlita revisor. 

Revisorer behövs för att försäkra samt styrka aktiebolagets redovisning gentemot ägare och långivare 

samt ge aktiebolagen trovärdighet gentemot banker och kreditgivare. Vår åsikt är att detta inte kan vara 

de enda anledningarna till att anlita revisor med tanke på hur mikroföretagen i Sverige ser ut enligt 

regeringens proposition (2009/10:204): 

 

”I många små och medelstora aktiebolag är bolagets ägare och dess ledande befattningshavare samma 

personer. Revisionens betydelse som skydd för ägarnas intressen är där mindre än i större bolag. 

Många små aktiebolag har inte heller några externa finansiärer eller långfristiga kreditgivare, varför 

revisionen av sådana bolag saknar betydelse även för den kategorin intressenter”.
8
 

 

Ändå upplever mindre aktiebolag ett värde i att anlita revisor enligt artikelförfattaren S Chung,
9
 vad 

värdet består av framgår dock inte av artikeln. En finsk studie som enbart studerat små aktiebolag fann 

slutsatsen, såsom flera författare före dem, att aktiebolagets storlek, utomstående finansiering, kontroll 

av interna kontrollen samt förbättring av de finansiella rapporterna är välkända orsaker till att välja 

revision. Studien resulterade även i att outsourcing av redovisningen leder till samma typ av 

informationsasymmetri som revisionsteorin behandlar, vilket kan öka behovet av revisor. Men om 

aktiebolagets externa bokföringskonsult även är behjälplig med skatterådgivning minskar behovet av 

revisor. Studien visar att aktiebolag som tidigare erhållit orena revisionsberättelser är mindre benägna att 

anlita revisor. Aktiebolag som är i finansiell knipa är mer benägna att anlita revisor och det beror på 

förhållandet mellan bank och aktiebolag samt att professionella råd från revisorer är användbara för 

aktiebolaget.
10

 Vi författare har uppmärksammat att skatteverket i inkomstdeklarationen för aktiebolag 

ber företagaren att fylla i om aktiebolagets årsredovisning har varit föremål för revision genom att 

markera i en ja eller nej ruta.
11

 Därför ifrågasätter vi ifall skatteverket kan vara en orsak till att 

aktiebolagen väljer att anlita revisor. Kan dessa orsaker vara anledning till att svenska mikroföretag 

behåller sin revisor?  

                                                 
8
 Proposition 2009/10:204. 

9
 S Chung, ‘Perceived value of mandatory audits of small companies’, Managerial Auditing Journal, vol. 16, no. 3, 2001, p. 

123. 
10

 L Niemi, ‘Drivers of voluntary audit in Finland: to be or not to be audited?’, Accounting & Business Research, vol. 42, no. 

2, 2012, pp. 169-196. 
11

 Skatteverket, Inkomstdeklaration 2, (Skattemässiga justeringar INK2S), 

www.skatteverket.se/download/18.2b543913a42158acf800022091/2002S22.pdf (Hämtad 2012-12-20). 

  

   

http://www.skatteverket.se/download/18.2b543913a42158acf800022091/2002S22.pdf
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Fenomenet vi vill belysa är att mikroföretag i Sverige, alltså de som enligt lagen har fri revisionsplikt 

oftast inte har några externa intressenter. För dem aktiebolagen finns ingen vedertagen teori om varför 

de väljer att anlita revisor, viss forskning finns inom området men inte specifikt om svenska 

förhållanden.  

Kärnfrågan är: Vilka är orsakerna till att mikroföretag i Sverige väljer att anlita revisor? 

 

1.3 Syfte 

Att undersöka vilka faktorer som gör att mikroföretag i Sverige väljer att anlita revisor. 

 

1.4 Avgränsning 

Studien baseras på hur små aktiebolag presenteras i regeringens proposition (2009/10:204) och därför 

väljs aktiebolag med långfristiga skulder som är större än 1000 kkr. bort. Aktiebolag som ingår i en 

koncern undersöks inte i studien eftersom de kan vara tvingade att anlita revisor på grund av sitt 

koncernförhållande. Studien undersöker inte branscher som redovisning och revisionsbyråer och detta 

för att undvika eventuella jävsituationer. Advokater avgränsas bort i och med att de är tvingade av 

advokatsamfundet att anlita revisor. 

 

1.5 Begrepp  

Mikroföretag är ett aktiebolag som uppfyller max två av dessa kriterier;  

 Högst 3 miljoner kronor i nettoomsättning. 

 Högst 1,5 miljoner kronor i balansomslutning. 

 Högst 3 anställda. 
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2 Teori och tidigare studier 

Här följer en fördjupning av vedertagna teorierna och perspektiv om revision samt tidigare studier och 

deras slutsatser. 

 

2.1 Revisionsteorier 

Carrington, Thomas redogör om tre teorier i boken ”Revision”, revision som försäkran, förbättring och 

försäkring. 

 

2.1.1 Revision som försäkran 

Revision som försäkran är sprunget ur den agent-teoretiska förklaringen av revision som visar på 

svårigheten för företagsledaren (agenten) och ägaren eller externa finansiären (principalen) att sluta ett 

kontrakt som är optimalt för båda. Agenten har på grund av sin nära kontroll över verksamheten alltid 

ett informationsövertag gentemot principalen, fenomenet kallas informationsasymmetri. Principalen vill 

kunna försäkra sig om att agenten styr verksamheten så effektivt som möjligt, alltså i riktning med 

principalens intresse.  När separeringen av ägandet och ledningen sker kan det leda till att ägarna får en 

ökad distans till hur verksamheten styrs av ledningen. Ägarnas tillit till ledningen kan vara bristande 

eftersom både ledningen och ägarna vill nyttomaximera. Revisionen kan råda bot på den bristande 

tilliten genom att försäkra att ledningen sköter verksamheten korrekt och följer de mål som ägarna har. 

Ledningen i sin tur kan använda sig av revision som försäkran, alltså att de styr verksamheten i samma 

riktning som ägarna önskat. Eftersom revisionen utfärdas av tredje part är därmed ledningen berättigad 

till ersättning för det arbete som utförts utan tvivel från ägarna. Revisorn inger trovärdighet då denne 

granskar och godkänner finansiella rapporter som ledningen publicerat och därmed minimeras 

problemet med moral hazard, dvs. att en företagsledning som är separerad från ägandet är oförsiktig 

eftersom de inte står för risken och det är inte deras kapital som går förlorat. Det minimerar även 

problemet med adverse selection, dvs. att marknaden inte blir nationalekonomiskt optimal på grund av 

den minskade tillit som uppkommer av informationsasymmetrin. Exempelvis att ägarna inte ger 

ledningen marknadsmässig lön eftersom ägarna förutsätter att de blir lurade av ledningen. 
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2.1.2 Revision som förbättring  

Den andra teorin om revision som förbättring bygger på informationens kvalitet, där revisorns roll är att 

förmedla information mellan faktiska och potentiella intressenter samt mellan ledning och ägare, 

parterna har olika behov av information och det är revisorns roll att medla mellan parterna. Om 

informationen är otillräcklig kan det leda till samhällsekonomiska effekter och därmed påverka 

effektiviteten på kapitalmarknaden. 

 

2.1.3 Revision som försäkring 

Den tredje teorin som Carrington beskriver är revision som försäkring, en marknadslösning där risken 

flyttas från ledningen till revisorn. För intressenterna betyder det att det finns ytterligare en aktör som är 

intresserad av att de finansiella rapporterna inte är vilseledande. Revisorns roll i revision som försäkring 

är att ge en garanti till intressenterna och för revisorn innebär det att minimera försäkringsrisken. De två 

tidigare nämnda teorierna, revision som försäkran och förbättring är konsekvenser av revision som 

försäkring.
12

 

 

2.2 Perspektiv 

Carrington beskriver två perspektiv inom revision, komfortperspektivet och revision som legitimering. 

Komfortperspektivet vilket är att erfara revision ur ett sociologiskt synsätt. Användarna av revision ska 

känna komfort (trygghet) och om det råder brist på komfort kommer användarna inte att vilja investera. 

En bra och framgångsrik revision är när användarna vet om att revisionen finns men de vill inte höra 

något om revisionen. Det som företaget behöver förbättra enligt revisorn ska ske utan att användarna får 

kännedom om det, vilket anses nödvändigt för att bevara användarnas komfort med revisionen. 

 

Carrington förklarar revision som legitimering att revisorn är den som legitimerar revisionen och 

därmed är den som sänder budskapet att företagets redovisning följer samhällets etiska koder och 

normer. Om revisorn uppmärksammar oegentligheter med redovisningen kommer revisorn kräva att de 

ändrar redovisningen så att revisorn kan revidera företaget. De oegentligheter som revisorn 

uppmärksammar måste revisorn ”sälja in till företaget”, alltså att revisorns syn är det korrekta synsättet 

och att företaget borde anamma dennes syn. Revisorn förhandlar med företaget och vid en lyckad 

                                                 
12

 Carrington, s. 16-24. 
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förhandling kommer revisorns syn delas av båda parterna och revisorn kan därmed lämna sin 

revisionsberättelse.
13

 

 

2.3 Revision i Sverige 

Carrington menar att beslutsfattarna i Sverige har i uppgift att välja hur revision ska användas. Vad är 

god revision och vad är inte det? De svenska normgivarna framförallt revisorsnämnden och FAR 

(branschorganisationen för revisorer och rådgivare) har varit tvungna att ta ställning till syftet med 

revision. I Sverige föreskrivs revision att utövas främst som försäkran och förbättring. Revisorn ska 

bestyrka de finansiella rapporterna (IAS 200 punkt 3) alltså försäkra mottagarna att det som står i 

rapporten är riktigt. Revision som förbättring för att redovisningen i Sverige framställs som ett 

samhällsintresse där revisionen ses som en del i förmedlingen av informationen. Att erfara revision som 

försäkring tar normgivarna avstånd från. Det är alltid företagsledningen som ansvarar för redovisningen, 

även om den godkänns av en revisor.
 14

  

 

2.4 Motstånd vid förändring 

W. Warner Burke förklarar i boken ”Organization change: theory and practice” att motstånd uppstår 

vid förändring. Att förlora det kända och välbeprövade för att sedan ”kastas” in i det okända och 

obeprövade. Ängsligheten vid en sådan förändring är helt normalt. Burke beskriver olika typer av 

motstånd; blint motstånd, politiskt motstånd och ideologiskt motstånd.  

Blint motstånd är personer som är rädda och intoleranta mot alla typer av förändringar och många 

personer i denna kategori behöver tid på sig för att acklimatisera sig. Det politiska motståndet består av 

personer som är rädda att förlora något värdefullt om förändring sker, till exempel status, makt, inkomst 

eller liknande. Personerna behöver hitta fördelarna med förändringen och därför se de långsiktiga 

vinsterna istället för de kortsiktiga förlusterna. Det ideologiska motståndet består av personer som 

genuint tror att förändringen är dömd att misslyckas och har argument för att så är fallet.
15

 

 

                                                 
13

  Carrington, s. 26-31. 
14

 Ibid., s. 33-36. 
15

 W Warner Burke, Organization change: theory and practice, 3rd ed., SAGE Publications, Thousand Oaks, 2011, pp. 108-

110. 
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2.5 Tidigare studier 

Det har endast gått drygt två år sedan revisionsplikten avskaffades i Sverige därför är forskningen på 

området i Sverige mycket begränsad. Troligtvis kommer omfattande forskning uppenbara sig om några 

år. Såsom konsekvenser av avskaffandet och skillnader i aktiebolags handlande före mot efter. På grund 

av det magra utbudet i Sverige har författarna valt att studera utländska artiklar som berör 

forskningsfrågan: orsaker till att små företag väljer att anlita revisor.  

 

”The demand for the UK small company audit – an agency perspective” är en explorativ studie om 

efterfrågan på revision av små företag i Storbritannien (UK) efter avskaffandet av revisionsplikten år 

1994. Studien är gjord av Jean-Lin Seow är professor i redovisning på Singapore Management 

University.
16

 Avskaffandet av revisionsplikt för små företag ger författaren en möjlighet att undersöka 

företagarnas behov av revision. Studie försöker få kunskap om varför revision förekommer trots 

frånvaro av ett lagstadgat krav samt sprida lite ljus över den potentiella efterfrågan på revision inför 

avregleringen. Studien ger även insikt i hur efterfrågan för revison i små företag kan lämnas till 

marknadskrafter, samt vad konsekvenserna skulle bli av att ge företag frihet att investera i 

revisionstjänster som de faktiskt behöver, istället för att tvinga på dem något som är lagstadgat.  

   Revision som kvalitetssäkring i finansiella rapporterna kan ha mindre betydelse för små företag då 

ägarstrukturen är liten/närmre/koncentrerad i företaget. De tjänster som revisorn mest frekvent 

tillhandahöll var relaterat till skatter och redovisning, annars var det förberedelserna av skatteåterbäring 

samt redovisning. Ingen märkbar skillnad i val av revision kunde påvisas mellan de företag som hade en 

stor andel skulder i kapitalstrukturen och de som inte hade det. Däremot visade det sig att själva 

skuldbeloppet i sig påverkade, skuldbeloppet var högre hos företag som valde att revideras. Studien 

resulterade i att majoriteten cirka 69 % av ägarna gjorde valet att anlita eller inte anlita revisor 

tillsammans med revisorn, främst för att reviderade räkenskaper var användbara. Cirka 33 % av ägarna 

valde revision därför att långivaren efterfrågade det. Studien fann några bevis som tyder på att 

kostnaden med förberedelserna inför en revision, både pengamässigt och tidsmässigt är viktiga faktorer 

när företaget väljer om de ska ha revision eller inte.
17

 

 

Lasse Niemi, Juha Kinnunen, Hannu Ojala och Pontus Troberg har i sin studie ”Drivers of voluntary 

audit in Finland: to be or not to be audited?” undersökt vilka faktorer som påverkar ägare i små 

finländska företag att frivilligt välja att anlita revisor. Dem undersöker företag där ägarna även är dem 

                                                 
16

 Singapore management university, Profile, www.smu.edu.sg/directory/jean-seow (Hämtad 2012-12-05). 
17

 Seow, pp. 61-79. 

http://smu.edu.sg/directory/jean-seow
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som leder företaget. Vid studiens genomförande hade inte företagen möjlighet till fri revision men det 

skulle komma inom en snar framtid. Författarna i studien utgick från hypoteser som de testade. Det 

författarna kom fram till, liksom flera författare före dem, var att bolagets storlek, utomstående 

finansiering (banker), kontroll av den interna kontrollen samt förbättring av de finansiella rapporterna 

är välkända orsaker till att välja revision. Det studien ytterligare fick fram var att outsourcing av 

redovisningen leder till samma typ av informationsasymmetri som revisionsteorin behandlar, och som 

härleds från agentteorin vilket kan öka behovet av revisor. Men om den externa bokföringskonsulten 

även hjälper till med skatterådgivning minskar behovet av revisor. Studien har även upplevt att företag 

som tidigare erhållit orena revisionsberättelser är mindre villiga att anlita revisor igen. Enligt studiens 

slutsats är det mer troligt att företag som är i finansiell knipa anlitar en revisor, och det beror på 

förhållandet mellan bank och företag men även professionella råd från revisor är användbara för 

företaget.
18

 

 

2.5.1 Studierna ur ett teoretiskt perspektiv 

De två studierna som här beskrivits mer ingående är de studier som enbart berör små aktiebolag. 

Forskningen sammanfattas här utifrån de teorier och perspektiv som Carrington beskriver för att kunna 

visa var forskningsfronten befinner sig i nuläget.  

   I båda studierna konstateras att de externa intressenter som finns i små aktiebolag främst är långivare. 

Enligt Carringtons teori revision som försäkran behövs revisorn för att förebygga den 

informationsasymmetri som uppstår mellan företaget och dess externa intressenter. En annan typ av 

informationsasymmetri som den ena studien lyfter fram är den som uppkommer mellan företaget och 

dess bokföringshjälp. Vi författare till denna uppsatts tolkar kontroll av de interna kontrollerna som att 

företagsledningen vill kontrollera de interna kontrollerna, även det en typ av informationsasymmetri. 

Sammanfattningsvis kan sägas att de tidigare studierna bekräftar revision som försäkran, att olika typer 

av informationsasymmetri är en orsak att anlita revisor.  

   Den ena studien pratar om förbättring av de finansiella rapporterna, vi författare tolkar detta som att 

företagarna vill förbättra sina rapporter för att sträva efter trygghet och ordning i de finansiella 

rapporterna, vilket bekräftar komfortperspektivet.  Studierna lyfter också fram att revisorn används som 

rådgivare där de främsta råden handlar om skatter och deklarationer. Detta är ingenting som beskrivs 

teoretiskt utan kan ses som en ”annan” orsak till att anlita revisor.  

 

 

                                                 
18

 Niemi, pp. 169-196.  
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2.5.2 Sammanfattning av forskningsfronten, “orsaker till att mikroföretag anlitar 

revisor”.  

 

 

 
Figur 1: Sammanfattning av forskningsfronten. 
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3 Metod 

I metodkapitlet redogörs det för tillvägagångssätten som har använts för att besvara studiens 

forskningsfråga.  

 

3.1 Datainsamling 

Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka faktorer som gör att mikroföretag väljer revision, och 

eftersom tidigare forskning i Sverige saknas var empirisk forskning att föredra. 

   Studien baserades på en surveyundersökning som kännetecknas av att den har bred täckning, sker vid 

en bestämd tidpunkt och att den bygger på empirisk forskning.
19

 Många olika metoder kan användas vid 

sociala surveyundersökningar de flesta bygger på kvantitativ data.
20

 Men i denna studie användes 

kvalitativ data och detta eftersom författarna upplevde vissa svårigheter med att samla in relevant 

kvantitativ data för att kunna besvara forskningsfrågan. Av författarnas egna erfarenheter antogs det att 

en del företagare inte alltid vet vilka ekonomitjänster de köpt, tror att de anlitat revisor när de egentligen 

anlitat bokföringshjälp och att de inte vet skillnad mellan redovisning och revision. Det är samtidigt 

mänskligt att inte vilja blotta sina okunskaper och därför finns risken att företagarna ”låtsas” veta vad 

det frågas efter. För att försäkra att svar ges på det som frågades och inte det företagarna trodde, var 

intervjuer den mest lämpade metoden i denna studie. Utmaning var att ställa frågor som kontrollerar att 

företagarnas påståenden var relevanta för forskningsfrågan utan att de skulle känna sig inkompetenta. 

Samtidigt ville studien finna så många orsaker som möjligt och inte endast det som tidigare studier har 

kommit fram till, därför baserades studien på kvalitativ data med intervju som metod.  

 

3.2 Intervjuer 

Första idén var att göra personliga intervjuer (ansikte mot ansikte) med småföretagare i författarnas 

närområde, Stockholm. Men på grund av författarnas egna erfarenheter samt det som framkommit i 

tidigare studie lever småföretagarna i en mycket stressad vardag, där brist på tid är ett faktum.
 21

 För att 

komma runt problemet bestämdes det att telefonintervjuer skulle genomföras istället för personliga 

intervjuer, enligt Denscombe behöver det inte betyda att man får sämre och mindre exakt data.
22

 En 

                                                 
19

 M Denscombe, Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, uppl. 2:1, 

Studentlitteratur AB, Lund, 2009, s. 25. 
20

 Ibid., s. 55. 
21

 Seow, p. 70. 
22

 M Denscombe, s. 29. 
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fördel med telefonintervjuer var att urvalet inte behövde avgränsas till Stockholm som de första tio 

intervjuerna gjorde, utan att undersökningen fortsättningsvis kom att omfatta hela Sverige (intervju 11-

30). En annan fördel var att telefonintervjuerna lyckades fånga upp intervjuer från personer som först sa 

– ”nej jag har inte tid, men jag har min revisor för att…” och trots att intervjuaren erbjöd sig att 

återkomma en annan tid pratade intervjupersonen på och det blev en intervju trots allt. 

Telefonintervjuerna var semi-strukturerade eftersom de bestod av färdiga frågor som skulle besvaras. 

Samtidigt gavs intervjupersonen möjlighet att utveckla svaren eller komma med andra infallsvinklar.
23

 

Till hjälp användes en intervjuguide. Merparten av intervjupersonerna kontaktades med hjälp av 

högtalartelefon samt att det var två personer närvarande under intervjutillfällena. Det var alltid samma 

person som höll i intervjuerna, vilket ökar kvalitén i intervjuerna enligt Dalen
24

 och dokumentationen av 

intervjuerna gick tillväga så att den ena personen både höll i intervjun samt gjorde skriftliga 

anteckningar medan den andre förde anteckningar på dator under hela intervjutillfället. Direkt efter 

intervjun jämfördes anteckningarna och intervjun sammanfattades. 

 

3.3 Utformning av intervjuguide 

Utmaningen med intervjuguiden har varit att ställa frågor som kontrollerar eller undersöker om 

intervjupersonernas påståenden var relevanta för forskningsfrågan, alltså att intervjupersonerna svarade 

på frågor gällande revison och inte redovisning. Frågorna har därmed gett uppsatsen högre validitet 

eftersom eventuell begreppsförvirring har utretts. Frågorna har formulerats på ett sätt som inte skulle 

förlöjliga de intervjupersoner som har bristande kunskap om ekonomiska termer och begrepp inom 

revision. Frågor och förväntade svar i intervjuguiden presenteras för att ge bättre förståelse för varför 

just dessa frågor ställdes. Intervjuerna började med frågan i ruta ett och beroende på svar fortsatte 

intervjun till ruta två eller sju. Till att börja med kommer frågan i ruta ett att presenteras och därefter 

ruta två till sex och tillsist ruta sju till elva. Intervjuerna har inletts med en presentation om vilka 

författarna var och varför de ringde. 

 

 ”Hej, jag heter (....) och är student på Södertörns högskola. Jag håller på med en uppsats om ”varför 

små företag väljer att anlita en revisor?” Tänkte höra om jag kan ställa några frågor till dig?”  

 

                                                 
23

 Ibid., s. 234-235. 
24

 M Dalen, Intervju som metod, uppl. 1:3, Gleerups Utbildning AB, Malmö, 2011, s. 118.  
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Figur 2: Intervjuguide. 

 

1. Sköter ni er redovisning eller outsourcar ni den? Frågan ställs för att kunna separera 

aktiebolagen som sköter redovisningen internt eller extern, separeringen görs för att kunna ställa 

mer riktade frågor.  
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2. Vi sköter redovisningen internt. Vi tror att intern hantering ger intervjupersonen större insikt i 

begrepp och termer inom revision, eftersom intern hantering tvingar intervjupersonen att sätta 

sig in i redovisningen. Men för att bli övertygade ställer vi även frågorna som finns i ruta tre och 

fyra. 

 

3. Sköter ni personligen redovisningen eller är det någon annan i företaget som gör det? 

Även om en person i företaget sköter redovisningen behöver inte det betyda att intervjupersonen 

kan de begrepp och termer som finns i revision.  

 

4. Upprättar ni årsbokslut själva? Vi vill veta om det finns en direktkontakt mellan 

intervjupersonen och revisorn eller om det trots allt finns en outsourcing.  

 

5. Ja. Om intervjupersonen gör årsbokslutet vet vi att denne har kontakt med revisorn eftersom 

årsbokslutet måste lämnas alternativt skickas till revisorn. Direktkontakten med revisorn 

indikerar att intervjupersonen vet vad revisorns arbete innebär. Detta leder till att vi direkt kan 

ställa nästa fråga i ruta sex. 

 

6. Varför har ni valt att anlita revisor? Här vill vi få svar på vår kärnfråga och i och med ovan 

ställda frågor kommer vi veta att intervjupersonen menar revisor och inte bokföringshjälp i sitt 

svar. För att få intervjupersonen att berätta mer om varför de valt att anlita revisor ställer vi dessa 

underfrågor; 

 Vad upplever ni för nytta med revision? 

 Tycker ni att kostnaden för revision är rimlig? 

 Får ni ekonomisk rådgivning? 

 Får ni hjälp med deklarationen? 

 Vilka konsekvenser tror ni det får om ni väljer bort er revisor? 

 Vet ni om att ni inte behöver anlita revisor? 

 

7.   Företaget outsourcar redovisningen. Om intervjupersonen inte är delaktig i redovisningen finns 

en risk att denna inte har kunskap om begrepp och termer. Vi ser ett behov av att ställa 

följdfrågor innan vi kan komma till kärnfrågan. 
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8.   Hur går ni tillväga med verifikationer och fakturor? Vi får kunskap om den ekonomiska 

processen i företaget samt hur intervjupersonen benämner bokföringshjälpen, revisorn och 

revisionen för att vi ska kunna använda ett språk som intervjupersonen är bekant med. Vi 

stämmer av mot uppgifter i retriever business för att få reda på om intervjupersonen vet namnet 

på revisorn. 

 

9.  Okunskap om revision. Om personen inte förstår vad revisorn gör eller vem den är, finns det 

ingen mening med att ställa fler frågor eftersom validiteten därmed skulle bli för låg. Det är 

intressant att se om personer har en okunskap och detta i sig skulle kunna vara en orsak därför 

räknas inte detta som ett bortfall.   

 

10. Förståelse för revision. Vi anser att personen har tillräckliga kunskaper om revisorns arbete för 

att ställa nästa fråga. 

 

11. Varför har ni valt att anlita revisor? Här vill vi få svar på vår kärnfråga och i och med ovan 

ställda frågor kommer vi veta att intervjupersonen menar revisor och inte bokföringshjälp i sitt 

svar. För att få intervjupersonen att berätta mer om varför de valt att anlita revisor ställer vi dessa 

underfrågor; 

 Vad upplever ni för nytta med revision? 

 Tycker ni att kostnaden för revision är rimlig? 

 Får ni ekonomisk rådgivning? 

 Får ni hjälp med deklarationen? 

 Vilka konsekvenser tror ni det får om ni väljer bort er revisor? 

 Vet ni om att ni inte behöver anlita revisor? 

 Vem har kontakt med revisorn, ni eller bokföringshjälpen? 

 Är det ni som velat anlita revisor eller är det någon som föreslagit det? 

 Samarbetar bokföringshjälpen med er revisor? 

 

3.4 Urval 

Urvalet var från början en form av bekvämlighetsurval i och med tanken att intervjuerna skulle ske 

ansikte mot ansikte. Efter de första 10 telefonintervjuerna gjordes urvalet om till att innefatta hela 

Sverige för att få ett mer representativt urval och för att det inte längre fanns någon anledningen till ett 
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bekvämlighetsurval. Det nya urvalet (intervju 11-30) innebar en typ av klusterurval där tre kluster 

utifrån omsättning valdes, 1000 kkr., 1500 kkr. och 2000 kkr. Vid införskaffandet av relevanta 

intervjuobjekt har Retriever Business använts, det är en databas som innehåller information om svenska 

aktiebolag och som gav studien en urvalsram att arbeta med. Författarna valde fliken ”utökad sök” för 

att få så relevanta träffar som möjligt och för att kunna arbeta med de specifika klusterna, detta gjordes 

under fliken ”om bolaget”. Utökade sökningen var fortfarande inom ramen för vad som krävs för att 

aktiebolag ska ha möjlighet att välja fri revision.  

   Genom den utökade sökningen avgränsades de 10 första intervjuerna till Stockholms kommun och 

aktiebolag med en omsättning från 500 kkr. till 9 999 kkr.  När författarna efter några samtal inte kom 

fram till aktiebolagen valdes istället omsättningen 1 000 kkr. till 9 999 kkr., vilket genererade 17 393 

träffar. I de resterande 20 intervjuerna togs avgränsningen Stockholms kommun bort vilket genererade 

112 585 träffar i Sverige. Omsättningen sorterades i stigande nivå med start från 1000 kkr. till 9 999 

kkr.
25

 Författarna gick igenom aktiebolag efter aktiebolag tills de uppnått 30 intervjuer. För respektive 

aktiebolag undersöktes om nedanstående information framgick; 

 Om aktiebolaget var passivt eller om likvidation hade påbörjats, dessa aktiebolag uteslöts. 

 Om telefonnummer fanns i företagsinformationen, för enkelheten att ringa. 

 Om aktiebolaget hade revisor och namnet på denna, aktiebolag utan revisor uteslöts. 

 Om aktiebolaget ingick i en koncern, aktiebolag i koncerner uteslöts. 

 Undersökte aktiebolagets senaste årsredovisning för att ta reda på att de höll sig inom ramen för 

att klassas som ett mikroföretag. 

 Om aktiebolaget hade några långfristiga skulder som överskred 1 000 kkr. Om så var fallet valde 

författarna att inte ta med aktiebolaget. 

 Sökte upp namnet på personerna i styrelsen, för att kontrollera att den som svarade medverkade i 

styrelsen. 

 

  

1.1.1 Urvalets storlek 

Urvalsstorleken för studien bestämdes till 30 stycken småföretagare. Denscombe menar att urvalet 

måste ha en lämplig storlek och att det inte är avgörande för resultatet hur stor andel av populationen 

som ingår i urvalet, utan den absoluta storleken. Absoluta storleken beror på populationens komplexitet 

och frågan som undersöks. Den absoluta storleken bör i en småskalig forskning omfatta mellan 30-250 

                                                 
25

 Retriever AB, www.retriever.se/tjaenster/business.html 
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fall. Eftersom studien består av 30 intervjuer måste hänsyn tas till hur representativt urvalet är, samt 

försiktighet vid generalisering av resultaten. Om författarna tar hänsyn och erkänner begränsningarna 

med urvalsstorleken, behöver det inte göra resultatet ogiltigt. Hänsyn bör även tas till att det sannolika 

antal klassifikationer av data måste bli tillräckligt tillgodosedda vid analysen, och därför ska 

urvalsstorleken konstrueras så det finns plats för bortfall. Det finns en tendens att välja minsta möjliga 

urvalsstorleken mot bakgrund av det resultat man vill uppnå och de tillgängliga resurser man har.
26

  

   Denscombe menar att hänsyn bör tas till att det sannolika antal klassifikationer av data måste bli 

tillräckligt tillgodosedda vid analysen. I studien har inte företagarna klassificerats utifrån deras olikheter 

utan studien har valt att se alla företagare som en grupp. Denscombe menar även att urvalsstorleken ska 

konstrueras så det finns plats för bortfall. Tillvägagångssättet har i detta fall varit av principen att 

författarna har fortsatt med intervjuer tills urvalsstorleken blivit uppfylld.  

 

3.5 Från rådata till forskningsfynd 

Den 13 november 2012 kontaktades 23 aktiebolag med omsättning 1000 kkr. varav fem medverkade i 

intervjuer. Den 14 november 2012 ringde författarna 24 aktiebolag och fem valde att medverka i 

intervjuer. Den 7 december 2012 valdes aktiebolag med omsättningen 2000 kkr. i hela Sverige och 32 

aktiebolag kontaktades varav 11 medverkade i studien. Den 11 december 2012 kontaktades 33 

aktiebolag med omsättning 1500 kkr.  i hela Sverige och det var nio företagare som valde att medverka i 

studien. Under fyra dagar kontaktades totalt 112 aktiebolag och av dessa var det 30 som medverkade i 

studien.  

 

När kvalitativ data ska analysera och rapporteras finns en logisk ordningsföljd bestående av fem steg; 

förberedelse av data, förtrogenhet med data, tolkning av data, verifiering av data och presentation av 

data.
27

 Analysen i uppsatsen har baserats på fem steg;  

1. Förberedelse av data. Här innebar det att skapa en ordning så att materialet skulle bli lätt att 

arbeta med, numrera intervjuerna och lägga in alla intervjuer i samma dokument.  

2. Förtrogenhet med data. Data lästes, diskuterades och lästes igen för att få en känsla av hur 

kodningen senare skulle kunna ta form. 

3. Tolkning av data alltså att utveckla koder, kategorier och begrepp. Den första delen, kodning, 

började med att markera specifika ord och uttryck i data. I hela kodningsprocessen var 

forskningsfrågan i fokus för att det presenterade materialet inte skulle få allt för stor omfattning. 

                                                 
26

 Denscombe, s. 47-51.  
27

 Ibid., s. 367-402. 
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När markeringen av data var klar grupperades orden och uttrycken, och de som påminner om 

varandra hamnade i samma grupp som sedan fick en kod utifrån vad som sagts. Koderna och de 

specifika uttrycken presenteras i empiriavsnittet.  Nästa steg var att i analysen gruppera koderna 

till kategorier. Att försöka se vilka koder som i stort sett uttryckte samma eller liknande saker.  

Kategorierna kunde därefter härledas till begrepp, tidigare forskning, teorier eller generera vissa 

generella uttalanden. 

4. Verifiering av data samt steg fem som är presentation av data kommer författarna inte gå in på 

här. 

 

3.6 Metodkritik 

Gällande bearbetning av data hade vi föredragit att spela in intervjuerna vilket enligt Dalen hade bidragit 

med högre validitet i studien.
28

 Våra sammanfattningar av intervjuerna kan ha föranlett tolkningsfel och 

även minnesfel. Vi inser även att urvalet inte är representativt till populationen av mikroföretag som 

finns i Sverige, för att vi inte har gjort ett slumpmässigt urval.  

                                                 
28

 Dalen, s. 118. 
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4 Empiri 

I empiriavsnittet presenteras en sammanställning av kvalitativ data från 30 telefonintervjuer. 

Intervjupersonernas uttryck tolkas till en gruppering som vidare kodas och placeras i den kategori som 

sedan utgör rubriken.  

 

4.1 För sin egen skull och välbefinnande 

I nio intervjuer uttryckte intervjupersonerna att en av anledningarna till att anlita revisor var för att få en 

känsla av ordning. I nedanstående utdrag ur intervjuerna uttrycks detta;  

 

 Intervju Kod: Få en känsla av ordning  

1 Allt är iordning. 

 6 Intervjupersonen har lätt för att slarva bort kvitton med mera. 

7 Att ha en person som har insyn och kontroll i hennes ekonomi. 

9 Viktigt att följa lagen, man ska ju inte köra för fort heller säger intervjupersonen. 

10 Korrekt med kvalité. 

12 Bokföringen är bra och att den är ok, att det är rätt. 

14 Allt ska bli rätt och riktigt. 

25 Ordning i finanserna. 

26 Ger oss en garanti för att det ska gå rätt till. 

 

   I sex intervjuer (1, 2, 7, 9, 10, 26) uttryckte intervjupersonerna att en av anledningarna till att anlita 

revisor var att de får en känsla av trygghet. Ett exempel är intervju 26 där personen tar upp att det är för 

att få sova lugnt om natten. 

 

   Intervjupersonerna 1 och 26 har tidigare haft hjälp som missköt sig. I intervju 1 tar intervjupersonen 

upp att denne haft hjälp med ekonomin av personer som klantat till det. I intervju 26 berättar 

intervjupersonen att bolaget blev likviderat på grund av en felaktighet som dåvarande revisorn gjorde. 

Efter den händelsen anser personen att det är viktigt med revisor samt att det ska gå rätt till juridiskt 

och numera anlitar de revisorn från en känd byrå som en garanti att det ska gå rätt till. 
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   I sju intervjuer uttryckte intervjupersonerna att en av anledningarna till att anlita revisor var att allt 

finansiellt blir kollat två gånger. I nedanstående utdrag ur intervjuerna uttrycks detta; 

 

Intervju Kod: Allt finansiellt bli kollat två gånger 

1 Kollat och godkänt två gånger. 

2 Bra med ”två led”. 

10 Kontroll på flera nivåer. 

11 Fyra ögon istället för två. 

20 Revisorn fungerar som en ovan eller extern kontrollfunktion i företaget. Policyn i 

företaget är att vi ska ha revision då det ger en extern kontrollfunktion. 

22 Bra att veta att utomstående (revisorn) har godkänt allt. 

27 Extra kontroll. 

 

4.1.1 Sammanfattning   

Intervjupersoner som anlitat revisor för att få en känsla av ordning är nära sammankopplat med de som 

vill ha en känsla av trygghet. Det handlar om att intervjupersonerna vill att allt ska gå rätt till och inga 

misstag ska ske, de anlitar inte revisor för någon annans skull utan för sin egen skull och för sitt eget 

välbefinnande. Att anlita revisor får dessa personer att må bra. Koden intervjupersonen har tidigare haft 

hjälp som ”misskött” sig hamnar i samma kategori eftersom behovet av trygghet ökar när man tidigare 

blivit utsatt för t.ex. en konkurs på grund av dålig rådgivning. Att allt finansiellt blir kollat två gånger 

tolkas också som en extra ”försäkring” för att säkerställa att allt är i ordning. Koderna sammankopplas 

till kategorin: företagarna anlitar revisor för sin egen skull och för sitt eget välbefinnande.  

 

 

 
Figur 3: Företagarna anlita revisor för sin egen skull och för sitt eget välbefinnande. 
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4.2 Revisorn som rådgivare 

I sex intervjuer uttryckte intervjupersonerna att en av anledningarna till att anlita revisor var att revisorn 

har den kompetens behövs. I nedanstående utdrag ur intervjuerna uttrycks detta; 

 

Intervju Kod: Revisorn har den kompetens som behövs   

8 Ekonomisk rådgivning såsom vinster, utdelning, skatter mm. 

14 Har yttersta ansvaret om jag gör något fel och jag tror mer på revisorns ekonomiska 

kunskaper än mina egna och bokföringshjälpens kunskaper. 

21 Svåra momsfrågor i bolaget.  

24 Bokföringsmänniskorna har inte samma kunskap som revisorn. 

28 Revisorn tar vara på mina intressen eftersom bokföringsbyrån endast sköter pappren. Värt 

att ha revisor rent skattetekniskt. (Revisorn finner sätt som gynnar intervjupersonen 

ekonomiskt). 

29 Behöll revisorn istället för redovisningskonsulten på grund av revisorns kompetens och om 

aktiebolaget ska växa så måste vi ha revisor. 

 

   I tre intervjuer (5, 11, 24) uttryckte intervjupersonerna att en av anledningarna till att anlita revisor var 

att de behöver någon att bolla idéer med.  

 

4.2.1 Sammanfattning 

Att revisorn har den kompetens som behövs och att intervjupersonen behöver någon att bolla idéer med 

sammankopplas till kategorin att företagarna anlitar revisor för att denne fungerar som rådgivare. 

Intervjupersonerna menar att deras egen eller bokföringshjälpens kompetens inte räcker till framförallt i 

frågor om skatter och deklaration och därför behövs revisorn för att ge råd och hjälp.  

 

 
Figur 4: Företagarna anlitar revisor för att denna fungerar som rådgivare. 
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4.3 Anlitar revisor för att själva slippa fokusera på ekonomin 

I sju intervjuer uttryckte intervjupersonerna att en av anledningarna till att anlita revisor var på grund av 

tidsbrist, behov av att fokusera på verksamheten istället för på pappersarbete eller att de hade dålig 

koll på ekonomi. Här har en extra kontroll gjorts så att det verkligen är på grund av revisorn som 

intervjupersonen inte behöver tänka på ekonomin och inte på grund av bokföringshjälpen. I 

nedanstående utdrag ur intervjuerna uttrycks detta; 

 

Intervju Kod: Anlitar revisor för att själva slippa fokusera på ekonomin 

2 Behöver inte tänka på papper. Fokusera på att utföra sitt jobb. 

6 Kan sin verksamhet men har ingen koll på ekonomi. 

7 Inte är roligt med ekonomi. Intervjupersonen blir på dåligt humör bara denne tänker på 

ekonomi, hur kan man vilja bli ekonom när man kan vara terapeut?! 

11 Jag är helt väck på bokföring och jag ska göra det jag kan och är bra på. 

21 Jämför kostnaden för revision mot att man gör något fel. Värdera sin egen tid. Revisorn är 

som en anställd. 

24 Har inte tid med pappersarbete. Blir dåliga timpengar om pappren sköts internt. 

29 Det är dyrt, är så illa tvungen att ha hjälp med bokslutet eftersom jag inte kan göra allting 

själv, nu får det vara slut på administration för min del. 

 

4.3.1 Sammanfattning 

Koden företagarna anlitar revisor för att själva slippa fokusera på ekonomin är en kod utan samband 

med andra koder och därför blir den en egen kategori. Kategorin är troligtvis en vanlig orsak då 7 av 30 

intervjupersoner angav tidsbrist eller ointresse som anledning till att anlita revisor. En del av koderna 

som innefattar tidsbrist menar att de primärt behöver hjälp av en bokföringskonsult för att hinna med 

och att de sedan anlitar revisor som granskar. Därför blir denna orsak i vissa fall en sekundär anledning 

att anlita revisor. 

 

 

Figur 5: Företagarna anlitar revisor för att själva slippa fokusera på ekonomin. 
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4.4 Anlitar revisor på grund av att förändring tar tid 

Nio intervjupersoner (4, 8, 9, 11, 15, 23, 25, 27, 29) förklarade för intervjuaren att de tidigare var 

tvungna att anlita revisor. I intervju 27 förklarar personen att de alltid anlitat revisor. 

 

   Fem intervjupersoner (1, 2, 17, 18, 20) förklarade för intervjuaren att de inte vill ändra det som 

fungerar eller att det beror på gammal vana. I intervju 17 tar personen upp att det är en kvarleva från 

då man var tvungen att anlita revisor, lever kvar på grund av slentrian och man gör på ett visst sätt utan 

att det är rationellt, ligger i naturen och det är bundet till ett vanemönster.  

 

4.4.1 Sammanfattning 

Att intervjupersonerna inleder med -förut var man tvungen att anlita revisor anger de inte som en direkt 

orsak till att de anlitat revisor men det är intressant att så många faktiskt tar upp det. Vi tolkar uttalandet 

som att intervjupersonernas tidigare erfarenhet av revisor ändå spelar in i deras beslut att ha kvar 

revisorn också för att vi vet att den största andelen av de aktiebolag som anlitat revisor i dag, hade 

revisor även innan lagändringen. Detta tycker vi hör ihop med koden vill inte ändra det som fungerar, 

vilket anges som en direkt orsak. 

 

 
Figur 6: Företagarna anlitar revisor på grund av att förändring tar tid. 

 

4.5 Anlitar revisor på grund av bokföringshjälpen 

I intervju (4, 8, 16) har de anlitat revisor på inrådan från bokföringsbyrån. I intervju sex förklarar 

intervjupersonen att bokföraren inte vill utföra arbetet utan revisor. 
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4.5.1 Sammanfattning 

Kategorin företagarna anlitar revisor på grund av sin bokföringshjälp, beror antingen på inrådan från 

bokföringsbyrån eller som i ett fall, att bokföraren inte ville utföra arbetet utan revisor. 

 

 
Figur 7: Företagarna anlitar revisor på grund av sin bokföringshjälp. 

 

4.6 Anlitar revisor på grund av informationsasymmetri 

Fyra intervjupersoner menar att de vill vara säkra på att bokföringshjälpen gör det den ska. I 

nedanstående utdrag ur intervjuerna uttrycks detta; 

 

Intervju Kod: Bokföringshjälpen gör det den ska 

8 Litar inte på bokföringshjälpen. 

10 Att ekonomen gör sitt jobb. 

11 Revisorn kontrollerar så att bokföraren gör rätt. 

22 Då behöver inte delägarna sitta och undra om ledningen och bokföraren har gjort något 

för att tjäna på det själva. 

 

   I intervju 14 och 22 har aktiebolaget flera delägare. Personen i intervju 22 förklarar att revisor behövs 

för att inte delägarna ska sitta och undra om ledningen har gjort något för att tjäna på det själva. 

 

   Fem intervjupersoner anger lån och krediter som en av orsakerna till att anlita revisor. I nedanstående 

utdrag ur intervjuerna uttrycks detta; 

 

Intervju Kod: Lån och krediter  

5 Det ser seriösare ut mot kunder och leverantörer och även vid ansökan av kontokrediter. 
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15 Har hört att bankerna är stenhårda med att man ska ha revisor om man söker lån eller 

krediter, ifall det skulle bli aktuellt någon gång i framtiden. 

27 Extra kvalitetsstämpel gentemot banker och investerare. 

28 Banken är gladare om man har revisor (revisorn antyder att banken föredrar att man har 

revisor).  

30 Det är bra att ha det ser bra ut, banken sa att det är bra att ha för banklån. 

 

4.6.1 Sammanfattning 

Bokföringshjälpen kan ge upphov till informationsasymmetri och företagaren vill försäkra sig om att 

inte blir lurad av sin bokföringshjälp. Flera delägare är den mest omnämnda källan till 

informationsasymmetri, företagarna vill hålla koll på varandra, framförallt de som sköter verksamheten 

kontra de som endast äger aktiebolaget. Informationsasymmetrin kan även slå åt ”andra hållet” som i 

koden lån och krediter är det istället bankerna som ”misstror” företagarna och därför vill försäkra sig 

om att deras pengar är en trygg investering.  

 

 
Figur 8: Företagarna anlitar revisor på grund av informationsasymmetri. 

 

 

4.7 Anlitar revisor för de månar om allmänhetens intryck av 

aktiebolaget 

Intervjuperson 20 vill anlita revisor då denne tror att bolaget kan komma att bli extra granskat av 

myndigheter och ekonomijournalister. Detta för att bolaget idkar forskning och ligger i framkant. 

 

   Att ha revisor ger ett seriöst intryck, det ser helt enkelt bra ut menar fyra av intervjupersonerna. I 

nedanstående utdrag ur intervjuerna uttrycks detta; 
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Intervju Kod: Revisorn ger ett seriöst intryck 

5 Det ser seriösare ut mot kunder och leverantörer och även vid ansökan av kontokrediter. 

11 Allt är beroende av att det ser bra ut nuförtiden. 

24 Seriöst. Jag motiverar min högre timpenning med att jag har revisor och bokföring som 

kostar pengar, då vet kunderna att jag gör rätt för mig. 

30 Det är bra att ha, det ser bra ut. 

  

   Intervjupersonerna 11 och 24 nämner hemsidan Alla bolag som anledning att anlita revisor, eftersom 

vem som helst kan gå in och undersöka om aktiebolaget har revisor vilket kan ge ett seriösare intryck. 

 

4.7.1 Sammanfattning 

Koden övriga som ska granska bolaget har en intervjuperson angett, koden handlar om att bolaget 

kommer utsättas för en granskning av allmänheten och då ska allt vara korrekt. Alla bolag är också en 

form av granskning från allmänheten och vi ser koderna som en vilja att ge ett seriöst intryck gentemot 

allmänheten.  

 

 
Figur 9: Företagarna anlitar revisor för de månar om allmänhetens intryck av aktiebolaget. 

 

4.8 Okunskap om begreppen redovisning och revision 

Intervjupersonerna 3 och 13 svar på intervjufrågorna var så pass otydliga att vi insåg att personerna 

faktiskt inte förstod vad revision innebär. De påvisar därmed okunskap om begreppen redovisning och 

revision vilket gjorde deras svar irrelevanta för studien.  
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Figur 10: Okunskap om begreppen redovisning och revision. 

 

4.9 Företagaren tror att de måste anlita revisor 

Intervjupersonerna (4, 14, 16, 19) trodde att de fortfarande var tvungna att anlita revisor, de var inte 

medvetna om lagändringen. Intervjuperson 14 menar att denne ändå vill anlita revisor och räknar upp 

ett antal anledningar varför. Medan intervjuperson 16 tänker ta upp frågan med sin bokförare då 

anledningen att anlita revisor endast har varit för att man måste. 

 

 
Figur 11: Företagaren tror att de måste anlita revisor. 

 

4.10   Skattemyndigheten 

I nio intervjuer nämns skattemyndigheten av intervjupersonerna. I intervjuerna ställdes inga direkta 

frågor om skattemyndigheterna utan det ansågs viktigt att intervjupersonen var den som först nämnde 

skattemyndigheten för att undvika ledande frågor. I nedanstående utdrag ur intervjuerna uttrycks detta; 

 

Intervju Kod: Skattemyndigheten 

1 Ska vara iordning ifall skattemyndigheten kontaktar intervjupersonen. 

6 Har det för att inte åka dit för några ekonomiska problem, endast skattemyndigheten. 

7 Vill att det ska vara bra och korrekt inför skattemyndigheten. 

11 Gör rätt till skatteverket. Intervjuaren frågar -Är det viktigt att det är rätt gentemot 

skatteverket? Ja, revisorn är instansen innan skatteverket (Upplevelsen hos intervjuaren 

var att intervjupersonen tyckte frågan var korkad och att det såklart är skatteverket man 

upprättar pappren för). 

15 Tror att val av revisorn kan påverka hans relation med skattemyndigheten. Det kan vara 

värt 10 000 kronor om året för att hålla undan skattemyndigheten från dörren. Alla 

förfrågningar därifrån kostar tid. 
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21 Som till exempel kan ta en revision från skattemyndigheten så att man inte behöver lägga 

sin egen tid på det. 

25 Vi slipper tjafs med skattemyndigheten. Intervjuaren frågar - Vad menar du med det? Om 

man har en riktig revision så kan man styra upp saker i tid annars kan vissa saker falla 

mellan stolarna och då kan man råka illa ut om skattemyndigheten kommer. 

26 Skattemyndigheten kan komma och ha invändningar om vi har missat något då är det bra 

att ha någon som granskat pappren. 

27 Man vill inte göra sig ovän med skattemyndigheten. Inga fel gentemot skatteverket. 

 

   Tre intervjupersoner utvecklar sitt påstående om skattemyndigheten i samma riktning, de tror att 

avsaknaden av revisor kan göra att de blir extra granskade av skattemyndigheten. I nedanstående 

utdrag ur intervjuerna uttrycks detta;  

 

Intervju Kod: Extra granskade av skattemyndigheten 

6 Bokföraren tror att de som inte har revisor kommer bli extra granskade av 

skattemyndigheten. 

24 Men intervjupersonen tror att skatteverket kollar de bolagen extra noga, - aha, här är det 

någon som inte har revisor, vad beror det på, den ska vi kolla! 

28 Bokföringsbyrån antyder att skattemyndigheten granskar bolag som inte har revisor 

hårdare. 

 

4.10.1  Sammanfattning 

Som vi antog har skatteverket betydelse när företagare väljer att anlita revisor. Vissa antar eller får höra 

av sin bokföringshjälp att de kan bli extra granskade om de väljer att inte anlita revisor. Andra vill mest 

att kontakten med skatteverket ska gå så smidigt som möjligt och det upplevs som att revisorn gör 

kontakten smidigare.  

 

Figur 12: Skattemyndigheten.
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5 Analys 

I avsnittet analyseras empirin med hjälp av teorier och tidigare studier. 

 

5.1 Revision som försäkran 

 
Figur 13: Företagarna anlitar revisor på grund av informationsasymmetri. 

 

Att intervjupersonen vill vara säker på att bokföringshjälpen gör det den ska bekräftar den finska 

studiens resultat. Att bokföringshjälpen kan ge upphov till informationsasymmetri och företagaren vill 

försäkra sig om att inte blir lurad av sin bokföringshjälp. Flera delägare är den mest omnämnda källan 

till informationsasymmetri, företagarna vill hålla koll på varandra, framförallt de som sköter 

verksamheten kontra de som endast äger aktiebolaget. Informationsasymmetrin kan även slå åt ”andra 

hållet” som i koden lån och krediter är det istället bankerna som ”misstror” företagarna och därför vill 

försäkra sig om att deras pengar är en trygg investering. Att banker kräver revisor finns bekräftat i 

tidigare studier “The demand for the UK small company audit – an agency perspective”, där 33 % 

anlitade revisor på grund av bankens efterfrågan på revision. I vår studie har ingen angett att banken 

kräver revisor, utan det finns mest en antydan om att revisor kan vara bra vid kontakt med banker. Även 

i studien ”Drivers of voluntary audit in Finland: to be or not to be audited?” anges banker och 

kreditinstitut som en vanlig förekommande anledning att anlita revisor. Den finska studien resultat 

bekräftar även att bokföringshjälpen kan ge upphov till informationsasymmetri och företagaren vill 

försäkra sig om att inte blir lurad av sin bokföringskonsult. Sammantaget handlar koderna om 

informationsasymmetri som kan härledas till teorin revision som försäkran, att revisorn används för att 

försäkra intressenter om att företaget finanser är vad de påstås vara.  
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Figur 14: Försäkran 

5.2 Komfortperspektivet 

 

 
Figur 15: Företagarna anlitar revisor för sin egen skull och för sitt eget välbefinnande. 

 

Kategorin företagarna anlitar revisor för sin egen skull och för sitt eget välbefinnande beskriver tydligt 

komfortperspektivet, den komfort företagarna får av revisionen ger dem en känsla av ordning och 

trygghet, att allt är korrekt. Även teorin revision som försäkring passar in då revisionen flyttar risken för 

eventuella felaktigheter från företagsledningen till revisorn. Normgivarna inom svensk revision tar 

avstånd från revision som försäkring genom att tydliggöra att det alltid är företagsledningen som 

ansvarar för redovisningen,
 
det verkar inte göra någon skillnad i företagarnas upplevda trygghet av att 

anlita revisor. 

 

 
Figur 16: Företagarna anlitar revisor för att själva slippa fokusera på ekonomin. 

 

Att själva vilja fokusera på ekonomin kan ses som en typ av komfort. Ekonomin ska finnas där och helst 

sköta sig själv, ju mindre företagaren måste bry sig desto bättre. 
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Figur 17: Komfort. 

5.3 Revision som legitimering 

 

Figur 18: Företagarna anlitar revisor för de månar om allmänhetens intryck av aktiebolaget. 

 

Denna kategori företagarna anlitar revisor för de månar om allmänhetens intryck av aktiebolaget 

härleds till ett av de sociologiska perspektiven på revision, revision som legitimering, som Carrington 

beskriver i boken ”Revision”. Det är tydligt att företagarna vill att utomstående ska se att aktiebolaget 

handlar korrekt och följer samhällets etiska koder och normer. Revisionen ger aktiebolaget legitimitet. 

 

 

 

Figur 19: Skattemyndigheten. 

 

Kategorin skattemyndigheten kan delvis kopplas ihop med perspektivet legitimering eftersom 

skatteverket är en av de myndigheter som upprätthåller samhällets normer och revisionen är tecken på 

att företaget har följt normerna.  
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Figur 20: Legitimering 

5.4 Annat 

 

Figur 21: Företagarna anlitar revisor för att denne fungerar som rådgivare. 

 

Kategorin företagarna anlitar revisor för att denne fungerar som rådgivare härleds till “Drivers of 

voluntary audit in Finland: to be or not to be audited?”, där studien resulterade i om bokföringshjälpen 

hjälper till med skatterådgivning minskar behovet av att anlita revisor. Alltså om bokföringshjälpen 

skulle ha den kompetens som företagarna i denna kategori uppenbarligen tycker att dem saknar skulle 

företagarna inte behöva anlita revisor. 

 

 

Figur 22: Företagarna anlitar revisor på grund av att förändring tar tid. 

 

Koderna placeras i kategorin företagarna anlitar revisor på grund av att förändring tar tid eftersom vi 

kopplar ihop koderna med det som Burke förklarar i boken ”Organization change”. Vi ser det som ett 
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uttryck för att intervjupersonerna inte har tagit till sig förändringen fullt ut, att det finns ett visst 

motstånd och att tiden kan spela en roll för hur företagarna väljer att göra i framtiden. Det politiska 

motståndet innebär att personerna behöver hitta fördelarna med förändringen och därför se de 

långsiktiga vinsterna istället för de kortsiktiga förlusterna. Ett exempel är att det tar kraft och energi att 

byta bort sin revisor mot en bokföringshjälp i dagsläget, men i det långa loppet kommer de uppleva 

vinsterna med förändringen. 

 

 

Figur 23: Intervjupersonen tror att de måste anlita revisor. 

 

Att intervjupersonen tror att den måste anlita revisor är en bakomliggande orsak som troligtvis beror på 

att lagändringen är relativt ny och den bakomliggande orsaken kommer troligtvis inte förekomma om ett 

antal år. 

 

Figur 24: Företagarna anlitar revisor på grund av sin bokföringshjälp. 

 

Kategorin företagarna anlitar revisor på grund av sin bokföringshjälp går inte att koppla till tidigare 

studier. Det kan vara så att bokföringshjälpen har samma behov av försäkring eller komfort som 

revisionen i vissa fall ger företagarna. Men då vi inte talat direkt med bokförarna kan vi konstatera att en 

del bokföringskonsulter vill ha en revisor som granskar deras arbete och det påverkar företagaren att 

anlita revisor. 

 

 

Figur 25: Okunskap om begreppen redovisning och revision. 

 



34 

Två intervjupersoner har hamnat i kategorin okunskap om begreppen redovisning och revision, deras 

svar på intervjufrågorna var så pass otydliga att vi insåg att personerna faktiskt inte förstod vad revision 

innebär. Ren okunskap skulle kunna vara en bakomliggande orsak. Men för att kunna säkerställa att så 

är fallet krävs det en betydligt djupare intervju med berörd person och eventuellt andra personer som är 

kopplade till den ekonomiska verksamheten i företaget. 

 

 

 

Figur 26: Annat. 
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6 Slutsats och diskussion   

I slutsatsen summerar vi resultatet och presenterar de mönster vi lagt märke till, därefter kommer vi med 

förslag på framtida forskning inom ämnet. 

 

Det vi försöker uppnå med vår icke generaliserbara undersökning är att utreda: om studien kan påvisa 

mönster av orsaker. Utifrån detta kan vi utröna om tidigare forskning har uppmärksammat liknande 

mönster eller inte.  

 

6.1 Slutsats 

Vi kan konstatera att vi har funnit en mängd orsaker till att mikroföretagare i Sverige väljer att anlita 

revisor, mer eller mindre förväntade. Här presenteras kategori för kategori med den mest förekommande 

högst upp och sedan i fallande ordning till den minst förekommande längst ner. Därefter presenteras en 

sammanfattning där vi fyller på den nuvarande forskningsfronten genom att dels bekräfta rådande teori 

och perspektiv och dels genom att visa vilka ytterligare anledningar som kan vara orsaker till att 

mikroföretagare anlitar revisor. Vi ska poängtera att flera företagare har angett flera orsaker. 

 

 En av den mest förekommande orsaken är ” för sin egen skull, för sitt eget välbefinnande”. Hela 

13 av 30 företagare placerades i denna kategori som gör att vi kan konstatera att även 

mikroföretag följer de vedertagna revisionsteorier och perspektiv som finns. 

 

 Den andra mest förekommande anledningen där det också återfanns 13 av 30 företagare var i 

kategorin ”förändring tar tid”. Här vill vi återigen påpeka att få företagare angav detta som en 

direkt anledning till att anlita revisor men vi tolkar deras förklaringar om ”att förr var man 

tvungen att anlita revisor” som att det ändå är något som spelar in. Och då vi kan stödja oss på 

Burkes resonemang om motstånd vid organisationsförändring påstår vi att detta är en fullt rimlig 

tolkning. 

 

 11 av 30 företagare angav olika former av ”informationsasymmetri” som orsak. Trots den 

vedertagna teorin, revision som försäkran, blev vi överraskade att så många angav det som orsak, 

vi trodde att den teorin främst berörde större aktiebolag. Vi kan även konstatera precis som 

studien ”Drivers of voluntary audit in Finland: to be or not to be audited?” att outsourcing av 

redovisningen kan orsaka informationsasymmetri. 



36 

 

 Lika många, 11 av 30 angav “skatteverket” som orsak. Det hade vi väntat oss och vi tror att om 

vi hade ställt frågan om skatteverket, utan att vänta på att företagarna själva nämnde det, hade 

ännu fler hamnat i denna kategori. Då vi kopplar denna orsak till perspektivet legitimering så 

stärks vår tro på att mönstret kan vara en slutsats. 

 

 8 av 30 företagare ”anlitar revisor för att de behöver rådgivning”, framförallt med skatter och 

deklarationer. Slutsatsen stärks även i ”Drivers of voluntary audit in Finland: to be or not to be 

audited?” som kom fram till att om bokföringshjälpen är behjälplig med rådgivning blir behovet 

av revisor inte lika stort. Många diskussioner pågår nu om revisorns roll som rådgivare, alltså 

hur mycket eller lite rådgivning som ska få förekomma inom revisionsyrket. En spännande 

debatt med tanke på detta resultat.  

 

  7 av 30 företagare ”vill slippa fokusera på ekonomin”. För att råda bot på det här problemet 

skulle det kanske räcka med en riktigt bra bokföringskonsult, en som företagaren kan lita på. Här 

inser vi att vi skulle ha fördjupat intervjun, försökt reda ut på vilket sätt revisorn gör att 

företagaren slipper fokusera på ekonomin för att eventuellt kunna härleda denna orsak till en 

teori. 

 

 5 av 30 företagare ”månar om allmänhetens intryck”. Ett mönster som stärks av det sociologiska 

perspektiv revision som legitimering. Här är det intressant att reflektera över samhällets ökade 

transparens, två företagare nämner ”alla bolag”, om man tänker vidare på facebook, twitter och 

andra sociala medier, kan man fundera över om företag kommer bli mer granskade av 

allmänheten i framtiden. 

 

 4 av 30 har blivit ”påverkade av sin bokföringshjälp att anlita revisor”, det är inte många men 

vi anser ändå att det kan vara ett mönster som skulle kunna vara värt att titta närmare på trots 

avsaknad av teorier och tidigare forskning. Det kan vara så att revisorn får bokförarna att känna 

samma typ av komfort som företagarna känner med revision, men för att konstatera det skulle vi 

behövt tala med bokförarna. 

 

 Att 2 stycken ”trodde att de måste anlita revisor” ger en indikation på att i framtiden, vart 

eftersom lagen blir mer implementerad kommer troligtvis några fler välja att inte anlita revisor. 
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 Att 2 stycken hamnade i kategorin ”okunskap”, gör det svårt att dra några direkta slutsatser från. 

Dels för att det var så få och dels för att det behövs mer information för att kunna konstatera att 

det skulle vara en direkt orsak. Men möjligheten finns att så är fallet. 

 

6.1.1 Slutsats av forskningsfronten, “orsaker till att mikroföretag anlitar revisor”. 

Dock med reservation för att orsakerna inte är statistiskt signifikanta. Det kursiva är de tidigare 

studiernas koppling till teorierna och perspektiven. 

 

 
Figur 27: Slutsats av forskningsfronten. 
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6.2 Framtida forskning  

Vi vill nu ge förslag på vidare forskning dels för att kunna säga om anledningarna till att anlita revisor är 

signifikanta för mikroföretag i Sverige och dels för att flera av delarna i resultatet skulle kunna 

fördjupas. Frågor vi har funderat över som skulle kunna vara ett eget forskningsområde är; 

 Är de orsaker som uppsatsen funnit, signifikanta för mikroföretagare i Sverige? 

 Granskas aktiebolag som inte anlitat revisor hårdare av skatteverket än aktiebolag med revisor? 

 Varför vill bokföringshjälpen att aktiebolagen anlitar revisor, och vill alla bokförare ha revisor 

eller spelar bokföringsbyråns storlek in? 

 Hur påverkar samhällets ökade transparens företagarna i sina beslut kring verksamheten? 

 Hur fattas besluten i aktiebolag där företagsledaren inte har tillräcklig kompetens, till exempel 

ekonomiska beslut om företagsledaren inte kan någonting om ekonomi? 

 

6.3 Reflektion 

Nu när detta uppsatsarbete är till ända kan det passa bra med några kloka ord från oss författare  

där vi reflekterar kring frågan, om vi skulle göra om vårt arbete skulle vi gjort någonting annorlunda?  

Svaret på frågan är ja. För det första hade vi ändrat metod, vi hade arbetet med en typ av grounded 

theory metod, där varje intervjupersons svar kan användas i frågorna till nästa. Detta hade gett oss en 

teoretisk mättnad som hade gjort våra svar representativa och generaliserbara. I och med att vi då också 

skulle ha använt ett slumpmässigt urval eftersom vi aldrig skulle startat med ett bekvämlighetsurval som 

vi nu gjorde. 
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8 Bilaga 1: Intervjuguide 

I denna bilaga finner ni intervjuguiden. 

 
Figur 28: Intervjuguiden. 



 

 

9 Bilaga 2: Intervjuer 

I denna bilaga finns sammandrag av intervjuerna, rådata. Det kursiva är författarnas egna frågor och 

reflektioner, det som upplevs ”mellan raderna”. 

 

 

 Intervju 1-5 genomfördes den 13 november 2012.  

 Intervju 6-10 genomfördes den 14 november 2012.  

 Intervju 11-21 genomfördes den 7 december 2012. 

 Intervju 22-30 genomfördes den 11 december 2012. 

 

Intervju 1 

Intervjupersonen lejer bort redovisningen men kollar fakturor och skickar iväg alla papper och 

verifikationer. Skickar iväg pappren till ”revisorn” (bokföraren). Vårt intryck är att intervjupersonen 

förstår tillvägagångssättet, dock inte yrkesbenämningarna. ”Revisorn” (bokföringshjälpen) har sagt att 

det är bra att ha revisor, allt är i ordning, kollat och godkänt två gånger (bokföringshjälpen och 

revisorn), det är en trygghet. Eftersom jag har haft revisor och det har funkat bra vill jag fortsätta ha det. 

Och revisorn tycker att det funkar bra. Intervjupersonen har haft hjälp med ekonomin av flera stycken 

(redovisningskonsulter) som har klantat till det. Intervjupersonen hinner inte sköta ekonomin själv. 

Intervjupersonen får hjälp med deklaration och skatterådgivningen. Bokföringshjälpen hjälper till med 

diverse konsultering vilket uppskattas. Intervjupersonen har anlitat bokföringshjälpen dels för att han 

inte vill jobba dygnet runt. Han måste vara ute på fältet och dra in pengar.  

 

- Revisionen är en kostnad men jag tycker att nyttan är större, pappren ska vara i ordning ifall 

skattemyndigheten kontaktar mig.  

 

Intervju 2 

Redovisning sköts externt.  ”Underrevisorn” (bokföringshjälpen) kollar på pappren. Intervjupersonen är 

medveten om ”under och överrevisor” tycker att det funkar bra med ”två led”, vill inte ändra på det som 

fungerar. Intervjupersonen har behållit revisor trots lagändring. Har kvar revisor för att det funkar bra, 

behöver inte tänka på papper. Får ekonomisk rådgivning och deklarationshjälp, revisorn hjälper till med 

allt, de är bra på siffror. 

Kostnaden för att ha revisor: allt kostar och det är bra/nöjd med det som fås. Intervjupersonen känner en 

trygghet i att ha revisor och kan utföra sitt jobb. 



 

 

Intervju 3 

Redovisning sköts externt intervjupersonen sköter inget själv. Pappren skickas till redovisningsbyrå, de 

anlitar sedan i sin tur en auktoriserad revisor. Intervjupersonen tror att revisor krävs för att upprätta 

årsredovisningen. (Verkar inte veta vad revisorn gör). 

 

Intervju 4 

Intervjupersonen lejer bort allt ekonomiskt, stoppar in kvitton i pärmar och lämnar sedan till bokförare. 

Bokföraren har kontakt med revisorn. Har valt revisor på inrådan från bokföraren, tror de har ett 

samarbete. När aktiebolaget startades var de tvungen att ha revisor, sedan har det flutit på och har inte 

ifrågasatt varför de har revisor. Intervjupersonen har inte tänkt på att regeln/lagen har ändrats men nu när 

denne är medveten om lagändringen kommer revisorns arbete att ifrågasättas då nyttan med revisionen 

idag är oklar. 

 

 - Revisorn ska godkänna bokslutet, och så har det alltid varit. 

 

Intervju 5 

Intervjupersonen sköter redovisningen själv och gör även årsbokslut. Behöver någon att bolla idéer med 

inför bokslutet, det är därför bra med revisor. Intervjupersonen har valt att ta den kostnaden. 

 

 - Revisorn tittar igenom mitt material, det ser seriösare ut mot kunder, leverantörer samt när man ska 

söka kontokrediter.  

 

Intervju 6 

Intervjupersonen har lätt för att slarva bort kvitton mm. därför anlitas revisor. Det kostar att ha bokförare 

och revisor men det är bra. Har det för att inte åka dit för ekonomiska problem hos skattemyndigheten, 

vill inte åka på några efterföljder. Obehagligt att bli ifrågasatt. Intervjupersonen skriver fakturor själv i 

visma och stämmer av plusgiro, kvitton och verifikationer skickas till bokföraren. Bokföraren 

rekommenderade revisorn eftersom intervjupersonen var missnöjd med sin tidigare revisor.  

 

- Kostnaden är detsamma som att ha kontor vid Birger Jarlsgatan, kostar det så smakar det.  

 

Intervjupersonen kan sin verksamhet men har ingen koll på ekonomi. 



 

 

 

Vet du om lagförändringen? Intervjupersonen sa till sin bokförare: - Ja, nu skiter vi i revisor. Men då sa 

bokföraren, - då vill inte jag vara din bokförare. 

 

Bokföraren tror att de som inte har revisor kommer bli extra granskade av skattemyndigheten. 

Numera är verksamheten så liten och revisonskostnaden är inte så stor.  

 

Intervju 7 

Intervjupersonen hanterar fakturor men lejer bort redovisningen. Kvitton och verifikationer skickas till 

redovisningskonsult. Redovisningskonsulten har kontakt med revisorn. Intervjupersonen säger att denne 

inte vet vad revisorn heter. Intervjupersonen har ansvar att ekonomin är korrekt och tycker att det är 

viktigt att ha en person som har insyn och kontroll i ekonomin. Vill att det ska vara bra och korrekt inför 

skattemyndigheten. Har fullt förtroende för sin redovisningskonsult, men vill ändå att någon kollar 

igenom eftersom det inte är roligt med ekonomi. Betalar 6000 kr och det gör att denne kan känna sig 

trygg.  

 

- Blir på dåligt humör bara jag tänker på ekonomi. Hur kan man vilja bli ekonom när man kan vara 

terapeut. 

 

Intervju 8 

Intervjupersonen gör alla betalningar själv och lämnar sedan till redovisningshjälpen som bokför, gör 

årsredovisning, håller koll på skatter och kontakt med myndigheter. Bokföringshjälpen lämnar sedan till 

revisorn. Intervjupersonen har själv valt revisorn men på rekommendation från bokföringsfirman. 

Började ha revisor när det var krav på revisor och tog inte bort revisorn vid lagändringen. 

Intervjupersonen litar inte på bokföraren då de inte kan saker gällande vinster, utdelning, skatter och det 

är skönt att ha någon (revisorn) som har koll på sådant. 

 

Intervju 9 

Intervjupersonen sköter faktureringen själv men lämnar sedan allt pappersarbete till revisorn. Revisorn 

har ett helt team med personer som hjälper till med redovisningen. Intervjupersonen har valt att ha en 

auktoriserad revisor för att det är en trygghet. Har haft revisorn i många år och denne gör rätt och är 

samvetsgrann. Det kostar att ha revisor men det är viktigt att följa lagen,  

 



 

 

- man ska ju inte köra för fort heller.  

 

Det är viktigt att skatten blir rätt och eftersom det fungerar så bra vill intervjupersonen inte byta. Är 

medveten om att man inte behöver ha revisor men vill fortsätta ha den hjälpen som finns idag. Har fått 

hjälp med ekonomisk rådgivning och deklaration. 

 

Intervju 10 

Intervjupersonen lejer bort all redovisning även fakturering och lönehantering till en ekonom. 

Aktiebolaget är nystartat och ”ledningen” valde själva att ha en revisor från början. Det känns bra att ha 

en revisor så att bokföringen blir korrekt med kvalité, en trygghet för oss i ledningen att veta att 

ekonomen gör sitt jobb. Kontroll på flera nivåer. 

 

Intervju 11 

Intervjupersonen fakturerar och betalar räkningar själv och redovisningen sköts av en bekant som har 

eget företag. Förut behövde alla ha revisorn och nu behöver inte alla ha det. Intervjupersonen tror sig 

ligga i gränslandet (intervjupersonen visste inte var gränserna låg, trodde på en omsättning runt 10 

mkr). Det ser bättre ut med revisor, det är en kvalitetsstämpel. Intervjupersonen säger att vem som helst 

kan gå in och kolla på alla bolag (hemsida där man kan kontrollera företag) och där står det om man har 

revisor. Kunder och allting kan se om man har revisor och då ser det bra ut, allt är beroende av att det ser 

bra ut nuförtiden. Kvalitetsstämpel. Bra att det är fyra ögon istället för två som har koll på pappren och 

revisorn kan ge feedback till bokföraren, bollar idéer. 

 

- Jag är helt väck på bokföring och jag ska göra det jag kan och är bra på.  

 

Revisorn kontrollerar att bokföraren gör rätt till skatteverket. Är det viktigt att det är rätt gentemot 

skatteverket? - Ja, revisorn är instansen innan skatteverket. (Intervjupersonen tyckte frågan var korkad, 

som att såklart det är skatteverket som man upprättar pappren för) 

 

Intervju 12 

Intervjupersonen sammanställer underlagen i prydlig ordning, fakturera, betalar och köper sedan in 

bokföringen som en tjänst. Bokföringsfirman ser till att skatt och moms blir rätt. Intervjupersonen sköter 

kontakten med revisorn och bokföraren lämnar underlag till revisorn vid årsbokslut. Revisorn ringer om 

denne har några idéer.  Först tvungen att ha revisor och intervjupersonen har funderat fram och tillbaka 



 

 

på om denne ska ha kvar revisorn eller inte. Känns bra att bokföringen är bra och att den är ok, att det är 

rätt. Intervjupersonen funderar fortfarande på om revisorn ska vara kvar och det är för att det kostar 

pengar.  

 

Får du hjälp med rådgivning och deklaration? 

Intervjupersonen och revisorn går igenom allting, får både rådgivning och hjälp. Det är jätteskönt. 

Nyttan är större än kostnaden. 

 

Intervju 13  

Redovisningen sköts externt av revisor, den lejs bort till ett annat företag. Men bokföring gör vi själva. 

Revisor gör årsbokslutet. (Intervjupersonen har inte koll på begreppen redovisning och revision. Därför 

placerar vi honom i rutan okunskap om revision). 

 

Intervju 14  

Intervjupersonen var övertygad om att de var tvungna att ha revisor, eftersom de har aktiebolag. Har 

alltid haft revisor. Intervjupersonen är nöjd och glad över att ha revisor. Revisorn har inte sagt något om 

lagändringen, vilket intervjupersonen tyckte var självklart. De är fem delägare och allt ska bli rätt och 

riktigt. Redovisningen lämnas bort. Ett företag gör bokföringen och sedan har vi en auktoriserad revisor. 

 

Om ni inte vara fem delägare skulle du ändå vilja ha revisor? - Jag vet att jag har yttersta ansvaret om 

jag gör något fel och jag tror mer på revisorns ekonomiska kunskaper än mina egna och 

redovisningshjälpens kunskaper.  

 

Intervju 15 

Intervjupersonen lejer bort redovisningen till en bokföringsbyrå men betalar själv sina fakturor. 

Bokföringsbyrån sköter oftast kontakten med revisorn, Intervjupersonen träffar revisorn någon gång per 

år i samband med bokslutet. Alla frågor om den dagliga ekonomin, skatter mm. svarar bokföringsbyrån 

på. Revisorn har flera kunder hos bokföringsbyrån men det är två olika företag. Från början var 

intervjupersonen tvungen att ha revisor och sedan har det bara fortsatt. Intervjupersonen är medveten om 

lagändringen och tog upp frågan första året men hann inte säga upp revisorn och andra året funderade 

intervjupersonen på att ta bort revisorn men ångrade sig eftersom det kan påverka relationen med 

skattemyndigheten. Tycker att det kan vara värt 10 000 kr om året för att hålla undan skattemyndigheten 

från dörren, eftersom alla förfrågningar därifrån kostar tid. Intervjupersonen tycker inte revisorn tillför 



 

 

jättemycket, får den hjälp som behövs från bokföringsbyrån som kan verksamheten. En annan faktor är 

att intervjupersonen har hört att bankerna är stenhårda med att man ska ha revisor om man söker lån 

eller krediter, ifall det skulle bli aktuellt någon gång i framtiden. 

 

Intervju 16  

Intervjupersonen betalar löner och fakturerar, resten av redovisningen lämnas bort. Redovisningen gör 

revisorn och revisionsbyrån gör företagsbokföringen (Intervjupersonen kallar både bokförare och 

revisorer för revisor). Den påskrivande revisorn gör slutrevisionen och är inte verksam i samma företag 

som ”revisionsbyrån” (bokföringsbyrån) som gör bokföringen. ”Revisionsbyrån” (bokföringsbyrån) 

samarbetar med revisorn som reviderar alla bokföringsbyråns kunder. Intervjupersonen har blivit 

rekommenderad från ”vanliga revisorn” (bokföraren). 

 

Är du medveten om lagändringen? – Nej, trodde man var tvungen att ha revisor och tänker därför ta upp 

det med min ”revisor” (bokföraren). 

 

Intervju 17  

Till största del sköter aktiebolaget redovisningen själva men de har en person som hjälper till lite ibland. 

Anlitar revisionsbyrån lite grann/ibland, men det är inte just nödvändigt. Revisorn skriver på papper och 

för det vill revisorn ha massa pengar. Liten verksamhet, två anställda och transaktioner är inte så många 

utan stora och det är inte så betungande pappersarbete. Kvarleva från den tiden då man var tvungen att 

ha revisor, av gammal vana/slentrian. Ibland har det uppkommit någon fråga då man haft nytta av 

revisorn. I det stora hela klarar vi oss själva, en äldre gentleman som har jobbat i branschen hjälper oss 

ibland vid t.ex. kontakter med skattemyndigheten. Saker lever kvar på grund av slentrian och då gör man 

på ett visst sätt utan att det är rationellt, ligger i naturen bundet till vanemönstret. 

 

Intervju 18  

Intervjupersonen fixar fakturor, räkningar och momsredovisning själv och lejer bort redovisningen. 

Det är nya lagar om att den som gör redovisningen inte får göra revisionen. Har ett litet aktiebolag och 

tror inte att revisor behövs, hade samma revisor innan lagändringen och det har funkat bra.  

 

Är det värt kostnaden? - Ingen aning om det är värt kostnaden. Är inte medveten om vad det kostar med 

en annan lösning. 

 



 

 

Intervju 19 

Intervjupersonen samlar ihop och skickar papper till någon form av bokföringsbyrå, lejer bort 

redovisningen eftersom de har två företag i familjen. Kontakten med revisorn görs via bokföringsbyrån 

fast vi har också kontakt, vet inte namnet på revisorn. Medveten om att det är en extra kostnad med 

revision. Intervjupersonen är inte medveten om lagändringen utan trodde att man var tvungen att ha det. 

 

Intervju 20  

Årsredovisning gör vi själva (anställd som är överkvalificerad) som sedan revideras av revisor. Revisorn 

fungerar som en ovan eller extern kontrollfunktion i företaget. Policyn i företaget är att vi ska ha 

revision då det ger en extern kontrollfunktion.  

 

Vem har tagit det beslutet att föra in det i policyn? - Jag som ägare har tagit beslutet då det är av 

gammal tradition att man alltid haft revisor i bolaget.  

 

Bra med extern granskning eftersom några av våra bolag kan/kommer att utsättas för granskning av 

journalister. Revisor behövs eftersom bolagen idkar forskning och bolaget ligger i framkant och kan då 

bli extra synad av myndigheter och ekonomijournalister. 

 

Intervju 21  

En person som är anställd på deltid sköter redovisningen, revisorn gör årsredovisningen och reviderar. 

Intervjupersonen har tagit bort revisorn i ett annat av sina bolag, men bedömer att det här bolaget 

behöver ha en revisor. Bolaget är nytt, och vill ha det reviderat eftersom verksamheten omfattar resor 

som innebär svåra momsfrågor. Vill ha så att det är riktigt och rätt. Intervjupersonen jämför kostnaden 

för revision mot att man gör något fel. Värdera sin egen tid. Revisorn är som en anställd, som t.ex. kan ta 

en revision från skattemyndigheten så att man inte behöver lägga sin egen tid på det och när det börjar 

ticka på kanske vi väljer att inte ha revisor. 

 

Intervju 22  

Redovisningen köps in via en av delägarnas bolag, bolaget har en anställd som sköter ekonomin. 

Personen som sköter bokföringen och vd:n (en av delägarna) har kontakt med revisorn. 

 



 

 

Är det ett gemensamt beslut att ha revisor? - Ett aktivt beslut i och med att det är många delägare. 

Onödigt kanske på grund av att det är en liten verksamhet, men verksamheten var större tidigare. 

 

Bra att veta att utomstående (revisorn) har okejat allt gentemot varandra (delägarna) och mot 

bokföraren, då behöver inte delägarna sitta och undra om ledningen och bokföraren har gjort något för 

att tjäna på det själva. Revisorn har en tillsynsfunktion och kan ses som delägarnas representant.  

 

Intervju 23  

Intervjupersonen har hjälp med bokföringen och det är bokföraren som har kontakt med revisorn, 

intervjupersonen träffar aldrig revisorn. Intervjupersonen har revisor för att man har varit tvungen att ha 

revisor. Det har bara blivit så, tror inte att man vinner på att inte ha revisor. Inte så stor skillnad 

ekonomiskt. Vet inte om revisorn har gjort något sedan lagändringen. Kostnaden är rimlig med revison.  

 

Intervju 24  

Redovisningen sköts av en byrå, revisorn och bokföringshjälpen har ett samarbete och de sitter i samma 

lokaler. Intervjupersonen hade först enskild firma och köpte då bokföringshjälp men när firman 

ombildades till aktiebolag anlitades revisor. 

 

- Revisorn är mitt bollplank, tycker det är jättebra, klockrent. 

 

Bokföringsmänniskorna har inte samma kunskap som revisorn och revisorn tar endast arbete som 

bokförarna har. Intervjupersonen träffar revisorn 2-3 gånger om året och diskuterar och tycker det är värt 

kostnaden med revision. När man ändrade regeln tänkte intervjupersonen först - Nu kan man ta bort 

revisorn! Men intervjupersonen tror att skatteverket kollar de bolagen extra noga, - aha, här är det någon 

som inte har revisor, vad beror det på, den ska vi kolla!  

 

Det kostar pengar i form av tid att få en revision från skatteverket. Det är skönt med revisor, seriöst, ser 

bra ut på allabolag.se. Intervjupersonen har inte tid med pappersarbete. Det blir dåliga timpengar om 

pappren sköts internt. Har höjt ersättningen (priset) för att kunna betala revisorn. Intervjupersonen 

motiverar den högre timpenning med att denne har revisor och bokföring som kostar pengar, då vet 

kunderna att företaget gör rätt för sig. 

 

 



 

 

Intervju 25  

Intervjupersonen anlitar ett företag som sköter både redovisningen och revisonen. Förut var det lag på att 

ha revisor och intervjupersonen har behållit revisorn. Det är billigt och bra, ordning i finanserna, inte så 

stor kostnad.  

 

Vi slipper tjafs med skattemyndigheten. Vad menar du med det? - Om man har en riktig revison så kan 

man styra upp saker i tid annars kan vissa saker falla mellan stolarna och då kan man råka illa ut om 

skattemyndigheten kommer.  

 

Intervjupersonen har revisor för att veta att man har kontroll på ekonomin.  

 

Intervju 26  

Intervjupersonen sköter den dagliga bokföringen själv och de har en auktoriserad revisor. Revisorn 

kommer en gång om året för boksluten. Intervjupersonen har ingen annan kontakt än den kontakten som 

sker en gång om året. Bolaget har funnits i 50 år och blev likviderat på 80-talet på grund av en 

felaktighet som dåvarande revisorn gjorde, revisorn sysslade med annat än det den skulle. Efter den 

händelsen tycker intervjupersonen att det är viktigt med en revisor och deras far sa att det ska gå rätt till 

rent juridiskt. Har numera revisor genom Ernst & Young som är en känd byrå och ger oss garanti för att 

det ska gå rätt till. Aktiebolaget skulle kunna klara sig utan revisor förvisso men det inger trovärdighet 

och gör att man kan sova lugnt om natten. Skattemyndigheten kan komma och ha invändningar och om 

vi har missat något är det bra att ha en revisor som har granskat pappren. 

 

Intervju 27 

Redovisningen sköter aktiebolaget själva och årsredovisningen gör en ekonomibyrå, alltså en annan byrå 

än revisionsbyrån. Har haft revisor hela tiden i bolaget och har valt att behålla revisorn för att det är en 

extra kvalitetsstämpel gentemot banker och investerare, extra kontroll, lite mer komplicerat upplägg i 

och med att intervjupersonen äger ett annat bolag till 50 % (dock inget koncernförhållande). 

Intervjupersonen vill inte göra sig ovän med skattemyndigheten. I det andra företaget har revisorn valts 

bort för det har låg omsättning och okomplicerade affärer. Inga fel gentemot skatteverket. Den ena 

anledningen är att det inte ska bli fel gentemot skatteverket, vi har gjort en riskbedömning och den andra 

anledningen är trovärdigheten gentemot kunder och banker. 

 



 

 

Intervju 28 

Redovisningen lejs bort till en bokföringsbyrå men intervjupersonen sorterar betalningar och skickar 

fakturor. Intervjupersonen använder inte bokföringsbyråns revisor utan hade en revisor sedan innan 

bokföringsbyrån och är mycket nöjd med den revisorn. Intervjupersonen tänkte kasta ut revisorn vid 

lagändringen för att spara 10 000 kr, men har tre anledningar till att behålla revisorn.  

1. Banken är gladare om man har revisor, revisorn antyder att banken föredrar att man har revisor.  

2. Bokföringsbyrån antyder att skattemyndigheten granskar bolag som inte har revisor hårdare. 

3. Revisorn tar vara på intervjupersonens intressen eftersom bokföringsbyrån endast sköter 

pappren. Värt att ha revisor rent skattetekniskt. (Revisorn hittar sätt som gynnar 

intervjupersonen ekonomiskt). 

 

Intervjupersonen har inte jättemycket kontakt med revisorn, men så länge intervjupersonen har råd att ha 

kvar revisorn så kommer denne ha det. 

 

Intervju 29 

Intervjupersonen sköter den dagliga ekonomin själv och lämnar till revisorn, som hjälper till med 

bokslutet. Revisorn ingår i en grupp av revisorer (de har sina egna företag). Intervjupersonen har själv 

valt att ha revisor. När aktiebolaget startade behövde man ha revisor och då hade intervjupersonen även 

en som hjälpte till med redovisningen, tog sedan bort redovisningskonsulten och hade kvar revisorn. 

Behöll revisorn istället för redovisningskonsulten på grund av revisorns kompetens och om aktiebolaget 

ska växa måste vi ha revisor.  

 

Tycker alltid att sådana saker är dyrt, har accepterat kostnaden. Det är dyrt, är så illa tvungen att ha hjälp 

med bokslutet eftersom jag inte kan göra allting själv. - Nu får det vara slut på administration för min 

del. 

 

Intervju 30 

Intervjupersonen lejer bort redovisningen, men stämmer av konton själv. Revisorn godkänner och 

skriver under det som bokföringsbyrån har gjort. 

 

Det är bra att ha revisor, det ser bra ut och banken sa att det är bra att ha för banklån.  

- Men nu när jag fick räkningen så tänker jag vad gör revisorn egentligen? Det är en hög kostnad, väldigt 

dyrt. Har inte tänkt så mycket på att ta bort eller behålla revisorn även fast kostnaden är hög. 


