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Sammanfattning  

 

Titel: Avskaffad revisionsplikt 2010 - Vilka är faktorerna till att revision fortsätter att 

efterfrågas bland småföretag?  

 

Författare: Nathalie Barhebréus & Gulbahar Cetin  

 

Handledare: Cecilia Gullberg  

 

Bakgrund: År 2010 avskaffades revisionsplikten för småbolag i Sverige. Detta medförde att 

mindre bolag frivilligt kunde välja att anlita revision eller inte. I dagsläget väljer 25 % av 

bolagen att anlita revisor.  

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka varför småföretag väljer att anlita en revisor trots 

avskaffandet av revisionsplikten. Studien kommer att undersöka faktorerna som bidrar till att 

revision efterfrågas.  

  

Metod: Primärdata har samlats in genom kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Den 

kvalitativa ansatsen består av intervjuer med småföretagare inom tjänstesektorn och 

handelsbranschen. För att få mer djupgående information om huvudämnet har intervjuer även 

skett med en auktoriserad revisor och en jurist som suttit med som representant för 

Företagarna i den statliga utredningen som föreslog avskaffandet av revisionsplikten. Den 

kvantitativa metoden utgörs av en enkätundersökning som besvarats av 130 småföretag. 

 

Slutsats: Vår slutsats är att efterfrågan på revision beror på flera faktorer och de faktorerna 

som har konstaterats ha en inverkan på att mindre bolag efterfrågar revision är intressenter, 

internnytta, rådgivning, företagsstorlek, outsourcing och branschtillhörighet. 

 

Nyckelord: Revisor, revisionspliktens avskaffande, efterfrågan på revision, frivillig revision, 

outsourcing, branschtillhörighet.  

  

 

 

 



 
 

Abstract  

 

Title: The abolishment of mandatory audit 2010 – What are the factors that audit continues to 

be requested?  

 

Authors: Nathalie Barhebréus & Gulbahar Cetin  

  

Advisor: Cecilia Gullberg  

 

Background: The abolishment of mandatory audit in Sweden was in 2010. This caused that 

smaller companies could voluntarly choose between to be audited or not. Today, 25 % of the 

smaller companies voluntarly choose to be audited.  

 

Purpose: The pupose with this study is to examine why smaller companies choose to hire an 

accountant although the abolishment of mandatory audit. The study will investigate which  

factors that causes demand of audit.  

 

Method: Primary data has been collected through a qualitative and a quantitative research 

method.The qualitative method has been collected through interviews with small companies 

in the service and trade sector. To get more detailed  information about the main subject, 

interviews has conducted with a certified accountant and with a lawyer who as a delegate on 

the behalf of the business association (Företagarna) in the state investigation that suggested 

abolition of mandatory audit on smaller companies. The quantitative method consists of a 

survey answered by 130 small businesses. 

 

Conclusion: The conclusion is that the demand on auditing depends on several factors and 

the factors that have been identified as having an impact on smaller companies requesting the 

audit is stakeholders, internal benefits, consulting, company size outsourcing and 

industry affiliation.  

 

Keywords: Auditor, abolishment of mandatory audit, demand on audit, voluntary audit, audit 

exemption, outsourcing, industry affiliation. 
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1. Bakgrund 
 
Det inledande kapitlet för denna studie kommer att beröra hur man kom fram till ett 

avskaffande av revisionsplikten för mindre bolag. En historisk bild ska presenteras och tidvis 

ska läsaren kunna följa vägen från att allmän revision blev tvingande till att den kom att 

avskaffas för små bolag. Här skall även problemformuleringen introduceras och därefter 

presenteras syftet samt avgränsningarna för denna studie.  

 

1.1 Inledning    

 
En lagändring trädde i kraft år 2010 med syfte att avskaffa revisionsplikten för mindre 

bolag. Innan lagändringen hade alla aktiebolag, oavsett storlek, skyldighet att ha minst en 

kvalificerad revisor som granskar bolaget (Regeringen, 2008). Under 60-talet ansågs Sverige 

vara bland världens ledande ekonomier med en snabbt växande ekonomi. Under den senare 

delen av 70-talet kom emellertid denna expansion dock att stagnera. Man möttes av ett 

budgetunderskott med hastiga skattehöjningar. Med ständig fluktuerande skattenivå under 70-

talet med oupphörligt svängande skatter och ett budgetunderskott som fanns på den tiden 

ökade incitamentet för skatteflykt, det blev mer lönsamt för företagen att ägna sig åt 

skatteplanering. I kölvattnen med skatteplanering kom kriminaliteten att öka på skatteområdet 

genom skatteflykt. För att förhindra skatteflykt och kriminalitet kom förslaget om att införa 

en allmän revisionsplikt (Rydberg, 2011). Den allmänna revisionsplikten var tänkt att öka den 

statliga insynen i bolagen så att kontrollen blev mer strikt genom en kontinuerlig rapportering 

till myndigheterna, som därigenom förstärkte statens kontroll över företagen. Idén om allmän 

revisionsplikt för aktiebolag fick politiskt stöd och utmynnade i en ny lagstiftning i början av 

80-talet. Från och med den 1 januari 1983 började ett nytt kapitel i svenskt näringsliv då alla 

nystartade aktiebolag var tvungna att utse en revisor. År 1988 gällde även regeln för de redan 

stadgade aktiebolagen. Då blev alla svenska aktiebolag tvungna att utse en auktoriserad eller 

godkänd revisor (Larsson, 2005).     
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1.2 Avskaffandet av revisionsplikten   

 
Med utgångspunkt i ett EU-direktiv om undantag av revisionsplikt för mindre bolag föreslog 

regeringen, i en proposition om en lagförändring, att små privata aktiebolag skulle få välja om 

bolaget ska ha en revisor eller inte. Enligt regeringens utredning av avskaffandet av 

revisionsplikten var motivet att ta bort kostnadsbelastningen för de mindre aktiebolagen som 

omfattas av revisionsplikt. Lagkravet som fanns medförde att företag som inte var i behov av 

revision ändå var tvungna att betala onödiga kostnader. Exempelvis fanns det 70 000 vilande 

aktiebolag som på grund av lagkrav var tvungna att bekosta en revisor. Lagstiftningen om 

revisionsplikten tog inte hänsyn till de mindre bolagen som inte var i behov av revision. 

Därför föreslog regeringen ett avskaffande av revisionsplikten för mindre bolag så att dessa 

småbolag själva fick välja när de vill köpa revisionstjänster (Regeringen, 2008). Riksdagen 

stiftade en lag år 2010, då man avskaffade revisionsplikten för små aktiebolag (Riksdagen, 

2010). Sverige var det näst sista landet i EU med att införa ett avskaffande av revisionsplikten 

för mindre bolag. Det var endast Sverige och Malta som inte hade infört det bolagsrättsliga 

direktivet om undantagen revisionsplikt för mindre aktiebolag (Regeringen, 

2008). Anledningen till att Riksdagen beslutade om ett avskaffande av revisionsplikten var 

dels för att harmonisera reglerna med de andra EU länderna, dels för att minska den 

ekonomiska bördan för de mindre bolagen (Carrington, 2014).   
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1.3 I dagsläget   

 
Huvudregeln för aktiebolag är att de ska anlita minst en revisor. Bolag som måste anlita 

revisorer är följande:   

·      Publika aktiebolag   

·      Aktiebolag som måste ha revisor enligt särlagstiftning, exempelvis banker eller 

finansieringsrörelser   

·      Aktiebolag som har en bestämd begränsning vid vinstutdelning  

 

En revisor har i uppdrag att gå igenom företagets räkenskaper och kritiskt granska styrelsens 

arbete och den verkställande direktörens förvaltning av verksamheten. Granskningen ska ske i 

enlighet med god revisionssed. Revisorn har i uppdrag att säkerställa att den ekonomiska 

informationen som ges ut är tillförlitlig. Som revisor har man även ett ansvar att rapportera 

brott som påträffas under kontrollen av räkenskaperna (Bolagsverket, 2014). 

Avskaffandet av revisionsplikten för mindre bolag är ett undantag av huvudregeln. De bolag 

som inte omfattas av revisionsplikten är bolag som uppfyller minst två av följande tre villkor 

(gränsvärden), för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren: 

· Mindre än 1,5 Mkr i balansomslutning 

· Mindre än 3 Mkr i Nettoomsättning 

·  Max 3 anställda  

Bolag som ligger över gränsvärdena och inte uppfyller två av kriterierna under två år i rad 

omfattas av revisionsplikt (Bolagsverket, 2014). 
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1.4 Problemdiskussion  

 
Sveriges riksdag beslutade att avskaffa revisionsplikten för de företag som understiger 

gränsvärdena för revisionsplikt (Prop. 2009/10:204). I regeringens utredning spekulerades i 

att man räknade med att den stora delen av småföretagen kommer att välja bort revision men 

att det även framöver skulle finnas småföretag som ändå behåller revisorerna i sina företag.  

 

I dagsläget väljer tre av fyra bolag att inte anlita en revisor. Man menar att en förklaring till 

detta är att de flesta bolag inte längre ser mervärdet med att anlita en revisor och att det blir 

mindre kostnader för de om de väljer bort revisorn. Enligt statistik från FAR (2016) valde 

cirka 25 % av bolagen som inte omfattas av revisionsplikt ändå att självmant anlita en 

revisor. I denna studie kommer författarna att fokusera på olika faktorer som gör att dessa 

25 % efterfrågar revision trots ett avskaffande av revisionsplikten. 

 

I tidigare studier har huvudområdet varit att undersöka mindre bolags efterfrågan på revision. 

Studierna har visat på olika faktorer som har avgörande betydelse vid anlitande av revision. 

Faktorer som har konstaterats ha en påverkan på efterfrågan på revision i tidigare studier och 

som ska undersökas vidare i denna studie är internnyttan, intressenter, företagsstorleken, 

outsourcing och branschtillhörighet. I tidigare studier har dessa undersökts genom att man 

ställt en enskild faktor, av ovan nämnda, mot variabeln ”efterfrågan på revision”. Samtliga 

faktorer som är utvalda för denna studie återspeglar efterfrågan på revision. Den här studien 

har för avsikt att studera faktorerna dels med nya infallsvinklar och dels genom att kartlägga 

vilka fördelar mindre bolag ser med revision. Nedan sker en redogörelse kring hur och varför 

dessa faktorer ska studeras. 

 

Faktorerna internnytta och rådgivning beskriver bland annat nyttan som revisorn bistår med i 

sin granskning. En fördel som konstaterats i tidigare studier är internnyttan som innebär att 

bolagets interna delar förbättras när de granskas av revisorn, exempelvis genom att revisorn 

förbättrar kvaliteten på de finansiella rapporterna, vilket minskar risken för väsentliga fel 

(Carrington, 2014). Småföretag efterfrågar inte enbart revision för granskningens skull utan 

även för den rådgivning som tillhandahålls av revisorn. Rådgivningen som revisorn bistår 

med har sagts efterfrågas bland småföretagare då mindre bolags ägare efterfrågar revisorers 

ekonomiska kompetens (Elisabeth et al., 2014). Den här studien ska på ett tydligt sätt 

kartlägga vilka fördelar som tillkommer småföretagare när de anlitar revision. Genom att 

undersöka samtliga faktorer (internnytta, rådgivning, företagsstorlek, outsourcing och 
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branschtillhörighet) via enkät och intervjuer är syftet att ta reda på hur småföretagare gynnas 

av att anlita en revisor. Vad gäller faktorerna outsourcing och branschtillhörighet är dessa 

faktorer relativt outforskade, därför blir det intressant att se om det går att presentera nya 

fördelar utifrån de faktorerna.  

 

Collis (2010) har i en vetenskaplig artikel gjort en jämförande studie där hon närmare 

undersökt länderna Danmark och England och hur dessa länder har påverkats av att avskaffa 

revisionsplikten. I sin studie visar hon att en bidragande faktor till att småföretagare 

anlitar/behåller revision är att intressenter efterfrågar revision. Hon menar att intressenters 

inställning till företaget blir bättre när de vet att företaget har reviderats. Hon konstaterar att 

skattemyndigheter, banker och kreditgivare är intressenter som efterfrågar revision. Det finns 

även annan forskning, vilket kommer framgå nedan, som undersökt sambandet mellan olika 

intressenter och efterfrågan på revision. Denna studie vill därför ta reda på om det kan finnas 

fler intressenter, utöver de som redan fastställts, som ställer krav på revision även i Sverige. 

För att ge studien en ny infallsvinkel kommer därför studien att analysera sambandet mellan 

intressenter och företagens branschtillhörighet. Det ska göras genom att ta reda på vilka 

intressenter som ställer krav på revision beroende på bransch. Anledningen till den valda 

infallsvinkeln är att undersöka om utbytesrelationerna mellan intressenter och företag kan 

skilja sig utifrån branschtillhörighet.  

 

Outsourcing och branschtillhörighet är faktorer som inte har studerats i lika hög utsträckning 

som de ovan nämnda faktorerna. Det finns få tidigare studier som studerat de faktorerna i 

samband med revision. Därför kommer denna studie att lägga mer fokus på outsourcing och 

bransch och utifrån dessa faktorer försöka finna andra perspektiv på varför mindre bolag 

efterfrågar revision.  

 

Med outsourcing avses att företaget anlitar en utomstående part för att sköta bolagets 

redovisning. Niemi et al. (2012) studie har undersökt om outsourcing kan leda till 

informationsasymmetri och slutsatsen i studien är bl. a att företag som outsourcar löper större 

risk att drabbas av informationsasymmetri mellan företagets ägare och den externa parten. I 

denna studie kommer faktorn outsourcing därför att ha en central roll. Denna variabel 

kommer att undersökas vidare med en ny infallsvinkel för att få svar på om outsourcing kan 

vara ett skäl till att anlita revision. Anledningen till att författarna har valt att fokusera mer på 

denna faktor är för att Niemi et al. (2012) nämner att outsourcing kopplad till revision är en 
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outredd infallsvinkel. Om denna studie finner någon koppling till att outsourcing kan vara ett 

skäl till att anlita revision kommer denna studie att bidra med ny kunskap inom detta område.  

 

I Svanströms (2008) avhandling framgår det att ett samband mellan bransch och efterfrågan 

på revision finns, att efterfrågan är branschkaraktäristisk och att sambandet var tydligast hos 

tillverkandeföretag. Svanström (2008) kom bland annat fram till att tillverkande företag 

efterfrågar mer revision än tjänsteföretag. Detta ska undersökas vidare genom att se hur 

tjänsteföretag, handelsföretag och tillverkande företag resonerar när de väljer att anlita 

revision. Den här studien kommer främst att fokusera på handelsföretag och tjänsteföretag 

eftersom det finns få studier som har undersökt dessa branscher i samband med revision. Att 

Svanström fann ett samband hos tillverkande företag väckte ett intresse att studera vidare för 

att ta reda på hur det ser ut i de andra branscherna, framförallt om det finns likheter och 

skillnader i hur dessa branscher resonerar när de anlitar revision. 
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1.5 Problemformulering   

Avskaffad revisionsplikt 2010   

– vilka är faktorerna till att revision fortsätter att efterfrågas bland småföretag?  

1.6  Forskningsfrågor  

För att besvara problemformuleringen ställs tre underfrågeställningar.   

 Vilka fördelar ser småföretag med revision?  

 Ökar behovet av revision om företag använder sig av outsourcing?    

 Finns det likheter/skillnader mellan hur tjänsteföretag, tillverkandeföretag och 

handelsföretag resonerar kring anlitande av revision?  

 

1.7 Syfte  

Syftet med studien är att ge läsaren en övergripande förståelse till varför mindre bolag väljer 

att anlita revision och vilka fördelar de ser med revision trots ett avskaffande 

av revisionsplikten. Uppsatsen vill belysa de faktorer som redan har tagits upp i tidigare 

studier (intressenter, intern nytta, rådgivning, företagsstorlek) och undersöka närmre de 

faktorer som inte har analyserats i lika stor utsträckning (outsourcing och branschtillhörighet). 

Detta ska göras genom att jämföra tidigare studiers resultat mot studiens empiri och därefter 

fördjupa kunskapen kring faktorerna ytterligare, genom att testa samma variabler med andra 

infallsvinklar. Förhoppningsvis kommer denna studie att berika läsaren genom att presentera 

ett bredare perspektiv kring faktorer till att revision efterfrågas bland småföretag. 
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1.8 Avgränsningar   

 
Studien har avgränsats till att enbart undersöka mindre aktiebolag i Sverige som inte omfattas 

av revisionsplikt men som ändå väljer revision. Anledningen till att bolag som ligger över 

gränsvärdena inte inkluderas i studien är för att de frivilligt inte kan välja bort revision. 

Vidare avgränsas studien till att endast innefatta aktiva aktiebolag. Även mindre aktiebolag 

som ingår i koncerner har uteslutits då de under vissa förhållanden kan vara tvungna att anlita 

revisor.  
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1.9 Disposition 

                                 

      

     I detta kapitel presenteras relevanta teorier och modeller som berör 

ämnet revision. Vidare görs en genomgång av tidigare forskning 

och faktorer som påverkar efterfrågan på revision. Kapitlet avslutas 

med en sammanställande tabell av faktorerna med koppling till 

tidigare forskning och hur detta ska undersökas i studien. 

 

 

        

           

  I detta kapitel redogörs det för de forskningsmetoder som använts i 

studien. Vidare beskrivs tillvägagångssätten för hur insamling av 

empiri gått till. I kapitlet har en sammanställning gjorts av 

enkätfrågornas koppling till tidigare forskning och befintliga teorier 

och modeller. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion. 

 

              

 

I detta kapitel presenteras empirin som samlats in genom intervjuer 

och enkäter. 

              

 

 

 

 

   

I detta kapitel analyseras empirin utifrån teorierna och modellerna i 

teoriavsnittet. Kapitlet avslutas med en sammanfattande tabell som 

förtydligar vad studien kommit fram till utifrån teorier, tidigare 

forskning och insamlad data. 

 

 

I detta kapitel dras slutsatser utifrån resultatet från empirin och 

analysen. Studiens problemformulering besvaras och 

avslutningsvis ges förslag till vidare forskning.  

 

 

     

Teoretisk 

referensram 

 

Metod 

 

Empiri 

 

Analys 

 

Diskussion/

Slutsats 
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2. Teoretisk referensram  

  
Teoristycket inleds med teorier och begrepp, vidare presenteras tidigare studier som 

berör uppsatsens problemformulering och syfte. Uppsatsens syfte är att ge läsaren en 

övergripande förståelse till varför småbolag väljer att anlita revision. Avsnittet börjar med en 

redogörelse av agentteorin som ger en förklaring till varför småbolag är i behov av revision. 

Vidare i avsnittet beskrivs intressentmodellen som behandlar intressenternas roll i  

revisionsefterfrågan. Vidare förklaras begreppen försäkran och försäkring som berör nyttan 

som revisorn bistår med och även begreppet förväntningsgap som har kopplats till 

förväntningarna småföretagare har gällande rådgivning från revisorn. 

Under rubriken ”faktorer som påverkar efterfrågan på revision” görs en sammanställning av 

de faktorer som har tagits upp i tidigare studier där författarna redogör för de mest relevanta 

delarna ur studierna, samt hur faktorerna kommer att undersökas. Slutligen sammanfattas 

teoriavsnittet i en tabell. 

 

2.1 Agentteorin   

 
I många studier som syftar till att undersöka revisionsrelaterade ämnen används oftast 

agentteorin för att förklara förhållandet mellan ägare, företagsledning och revisor. I 

agentteorin kallas dessa aktörer för principal och agent. Agentteorin och intressentmodellen 

ger en förklaring till varför företag efterfrågar revision. Agentteorin används för att förstå 

relationen mellan två aktörer, där den ene är principal (ägare) som vill få ett arbete utfört och 

den andra är agent som är bredd att utföra arbetet (Bruzelius & Skärvad, 2004). När revision 

hänförs till agentteorin klassificeras aktörerna oftast som företagsledning, revisor och 

aktieägare. I denna studie vars syfte är att undersöka små aktiebolag har de oftast ingen 

företagsledning. För småbolag innebär det att företagsledning och ägare är desamma. Detta 

hindrar dock inte från att tillämpa agentteorin i studien då principal -agent relationen kan 

återspegla relationen mellan en ägare och en annan extern part, exempelvis en 

redovisningsfirma om ett bolag använder sig av outsourcing. Tillämpningen av teorin i denna 

studie har gjorts utifrån följande aktörer: redovisningsfirma (agent), ägare (principal) och 

revisor (tredje aktör). Teorin förklarar informationsasymmetrin som uppstår genom 

outsourcing och hur revision reducerar denna informationsasymmetri. 

 

Jensen & Meckling (1976) definierar agentteorin som ett kontrakt där en eller flera aktörer är 

involverade. Principalen ger i uppdrag till agenten att utföra vissa tjänster i principalens 
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räkning. Vilket innebär i detta fall att principalen överlåter utförandet av bolagets redovisning 

till agenten. Informationsasymmetri är när principalen befinner sig i ett informationsunderläge 

mot agenten som oftast besitter mer information än principalen (Bruzelius & Skärvad, 2004). 

Detta kan uppstå i samband med att företag outsourcar sin redovisningsfunktion till en extern 

redovisningsfirma. Här kan man se principalen som ägaren av bolaget som köper 

redovisningstjänster från den andra aktören (redovisningsfirman) d.v.s. agenten. När bolag 

outsourcar sin redovisningsfunktion har redovisningsfirman oftast en bättre inblick i bolagets 

ekonomi än vad bolagets ägare har. Detta gör att ägaren hamnar i ett underläge gentemot 

redovisningsfirman. För att motverka en sådan situation kan principalen anlita en tredje aktör 

(revisor) som övervakar och granskar agenten åt principalen (Jensen & Meckling, 1976). 

Revisorn kan på så sätt förebygga informationsasymmetrin och fungerar som en medlare 

mellan ägaren och redovisningsfirman. Så länge den ekonomiska nyttan överstiger 

kostnaderna för revisionsarvodet kommer principalen att anlita en revisor som tar tillvara på 

principalens intressen (Artsberg, 2005).    

  

 

 

 

Figur 1. Egen konstruerad modell som förklarar agentteorin inspirerad av Artsberg (2005).  
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2.2 Intressentmodellen 

    

Intressenter kan ha stor påverkan på ett företag vilket intressentmodellen ska förklara. Då 

ämnet för studien är revisionspliktens avskaffande kommer modellen behandlas ur det 

perspektivet. Med intressenter avses de individer, grupper och organisationer som har 

betydande utbytesrelation med företaget. De har ett beroendeförhållande till varandra där 

företaget är beroende av intressenternas medverkan i företagets verksamhet medan 

intressenterna är i behov av företaget. De som faller in i intressentkategorin är bland annat: 

ägarna, kunderna, anställda, leverantörerna, långivarna, stat och kommun. Intressentsynsättet 

gör det möjligt att beskriva och analysera ett företag utifrån dess intressenter och med det 

förstå företagets förutsättningar för att fungera och utvecklas (Bruzelius & Skärvad, 2004).  

 

Anställda   

De anställdas intresse för företagets ekonomi kan kopplas till anställningstrygghet. De vill ha 

rimlig lön för sin arbetsinsats, känna trygghet, ha en god arbetsmiljö och meningsfulla 

arbetsuppgifter (Bruzelius & Skärvad, 2011). De anställda är även intresserade av företagets 

framtida ställning, för om företaget har god ekonomi kommer de känna sig trygga i sin 

anställning men om det börjar gå dåligt och lönsamheten försämras kommer även risken för 

att bli av med anställningen bli ett faktum (Smith, 2006). De anställdas intresse till revision 

är tryggheten den ger av att företaget visar en korrekt bild av den finansiella ställningen som 

kan vara avgörande för deras anställningar.  

 

Leverantörer   

Leverantörerna bidrar till företagets verksamhet genom att tillhandahålla de varor och tjänster 

företaget behöver för att fortskrida (Bruzelius & Skärvad, 2011). Leverantörens intresse är att 

bedöma företagets betalningsförmåga för de varor/tjänster som köpts in av företaget från 

leverantören (Smith, 2006). Leverantören behöver därför vara säker på att företaget är stabilt 

nog för att göra en återbetalning av de köpta varorna/tjänsterna. Av den anledningen är det av 

stor vikt att uppgifterna företaget lämnar ut stämmer med verkligheten. Därför kan granskning 

av en oberoende tredje part (revisor) öka leverantörens tillit gentemot företag (Svanström, 

2008).  
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Långivare   

Långivarnas, d.v.s. banker och kreditinstitut intresse av företagets redovisning grundar sig i 

kreditrisken. Alltså att företaget kan betala tillbaka belånade medel. De har också intresse att 

bedöma företagets betalningsförmåga. Risken bedöms utifrån företagets likviditet, soliditet 

och dess lönsamhet (Smith, 2006). Beroendeförhållandet mellan företaget och långivaren är 

särskild viktig när bolaget är beroende av extern finansiering. Långivarna ser till att företaget 

får det kapital som behövs för att driva verksamheten. I utbyte mot det lånade kapitalet vill de 

erhålla ränta och amorteringar (Bruzelius & Skärvad, 2011). Långivare å andra sidan vill 

känna tillit mot företaget de belånar pengar till för att säkerställa att återbetalning på lånet 

sker. En sådan tillit kan vara revisorns granskning av företagets finansiella rapporter. Att ett 

företag anlitat revision ger långivaren tillförlitlig ekonomisk information om företaget, vilket 

kan vara väsentligt för små företag som finansierar sin verksamhet huvudsakligen med lån. I 

Danmark har banker och andra kreditinstitut uttryckt att företag som väljer revision kommer 

att påverkas positivt när det gäller kreditbeslut, ränta och andra lånevillkor (Svanström, 

2008).  

  

Stat och kommun   

Statens, dvs. skatteverkets intresse i företagets redovisning är för att bedöma om det håller 

hög kvalitet och om det skattepliktiga resultatet beräknats i enlighet med "god 

redovisningssed". Kan även tilläggas att statens enda uppgift inte är att kontrollera att 

företaget beräknat sin skatt rätt utan staten har även ett intresse av företagets ekonomi för 

underlag till statistik (Smith, 2006). Enligt Svanström (2008) är skatteverket en viktig 

intressent för företag. Statens intresse av att företag har revision är för att det ger en noggrann 

kontroll av att företaget betalar in skatt och andra avgifter (Svanström, 2008). Med revision 

minskar även bedrägerier och andra ekonomiska brott.    
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2.3 Teori om försäkran och försäkring  

 
Carrington (2014) beskriver två olika teorier om revision, dessa är försäkran och 

försäkring. En revisor kan ses som en kvalitetssäkring, en mellanhand och en part som tar till 

sig en del av ansvaret i de finansiella rapporterna som upprättas av bolaget och dessa faktorer 

är essentiella till varför revision efterfrågas i bolag (Carrington, 2014). Teorin förklarar 

nämligen nyttan som revisorn bidrar med internt i bolaget, därför är teorin essentiell att ta upp 

i denna studie. 

 

Revision som försäkran   

Det går att dra en koppling mellan revision som försäkran och agentteorin. Det blir återigen 

ett förtydligande på att man ser på revision som en lösning mellan minst två parter där ägarna 

och ledningen ses som olika parter och är avskilda. Här kan en oro uppstå hos ägarna 

angående hur de kan försäkra sig om att verksamheten sköts i enlighet med uppsatta mål. Man 

utgår från att det finns en så kallad informationsasymmetri mellan ägare och företagsledning. 

Det innebär att ägaren vet mer än styrelsen vilket skapar oro hos styrelsen då det bildas ett 

gap mellan dem. När information mellan parter i ett företag inte överensstämmer med 

varandra blir det svårare att kommunicera och nå uppsatta mål. Dessa informationsklyftor har 

hanterats genom att ta in en tredje part som i detta fall blir revisorn. Genom att denne granskar 

bolagets redovisning och interna kontroll kommer dessa problem bli mindre. Revisorns roll 

som försäkran bygger på att en utomstående part granskar företagets redovisning vilket ger en 

försäkran på att redovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter, detta görs genom att 

revisorn följer de lagar och regler som finns. Det ligger oftast i företagsledarens intresse att 

anlita en revisor, då revisorn kan försäkra att redovisningen är korrekt och att ägare och 

företagsledning informationsmässigt hamnar på samma nivå, vilket i sin tur leder till 

att informationsasymmetrin minskar (Carrington, 2014).  

 

Revision som försäkring   

Syftet med revision som försäkring är att revisorn ska se till att den finansiella rapporten inte 

innehåller några väsentliga fel så att utomstående parter och intressenter inte fattar felaktiga 

beslut på grund av en felaktig finansiell rapport. Teorin handlar om att när revisorn granskar 

ett bolags räkenskaper förflyttas risken från företagsledningen till revisorn. Det vill säga att 

revisorn åtar sig att granska en årsredovisning och genom en påskriven revisionsberättelse tar 

revisorn på sig en del av ansvaret för att redovisningen inte innehåller väsentliga fel. På så sätt 
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kan den påskrivna revisionsberättelsen ses som en försäkring från revisorn till företaget om att 

den finansiella rapporten är korrekt (Carrington, 2014).    

2.4 Förväntningsgap   

 

Det finns parter såsom ägare och företagsledning som förväntar att revisorer ska utföra sina 

granskningsåtgärder på ett annorlunda sätt än vad som står i revisors- och revisionslagen. 

Aktörer inom branschen brukar exempelvis förvänta sig att revisorer ska involvera sig i 

styrelsens arbete genom att ge riktlinjer i hur dem bör arbeta. Dessa förväntningar skapar ett 

gap mellan revisorer och aktörer inom branschen (Innes et al., 1997). Teorin om 

förväntningsgap går att koppla till rådgivningen som förväntas av revisorn. Därför blir teorin 

relevant med hänsyn till problemformuleringen då rådgivning är en tänkbar faktor till att 

revision efterfrågas.  

    

Begreppet förväntningsgap är något som har diskuterats under en längre tid och är ett 

fenomen som kan uppfattas som problematiskt inom revisionsbranschen. Innes et al. (1997) 

väljer att beskriva förväntningsgapet genom att skilja mellan begreppet via en deskriptiv och 

en normativ utgångspunkt. Hon beskriver det deskriptiva som vad revisorer gör och det 

normativa som förväntningar på vad revisorer borde göra.  Man har på olika sätt försökt 

förfina begreppet genom att formulera en gemensam definition av begreppet förväntningsgap. 

Definitionerna kan skilja sig åt men det finns en förenad mening i begreppet, det är att 

styrelsens uppfattning om revision skiljer sig från de uppfattningar som revisorerna har på sitt 

eget arbete och det är där kärnan i problematiken finns (Öhman, 2007).   

  

Företagsledningen förväntar sig mer än enbart granskning av revisorn. Collis et al. (2004) och 

Elisabeth et al. (2014) menar att man mer vill använda sig av revisorn som rådgivare och att 

revisorn upplevs som en säkring för utomstående parter vilket kan öka förtroendet för 

företaget. Både Collis (2010) och Elisabeth et al. (2014) menar att företagsledningen lyssnar 

och tar till sig väldigt mycket av den rådgivning som revisorn ger och ser det som en stor och 

viktig del av anlitandet. Därför kan en besvikelse uppstå efter anlitandet då förväntningen som 

företagsledningen hade från början inte följs av revisorn. Med andra ord det förväntas mycket 

mer av en revisor än vad en revisor egentligen får göra utifrån sin yrkesetik och revisorsregler. 

Revisorer ser detta förväntningsgap som ett problem som grundar sig på branschen, de menar 

att man bör vara mer tydlig i att beskriva en revisors arbetssysslor så att det inte uppstår ett 

gap mellan revisorn och företagsledningen (Carrington, 2014).  
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2.5 De påverkande faktorerna    

2.5.1 Beskrivande faktorer 

- dessa faktorer används för att beskriva varför revision efterfrågas  

2.5.1.1 Intressenter  

   

Collis (2010) nämner skattemyndigheter, banker och kreditgivare som intressenter till 

revision och att deras inställning till företaget blir bättre om de känner till att bolaget revideras. 

Undersökningen visade att om bolagen hade revisorer ökade förtroendet till bolaget från 

bankerna och tillitsnivån ökade mellan dessa parter. Skattemyndigheterna var också en av 

intressenterna som tog i beaktande om bolag använde sig av revisorer eller inte. 

Skattemyndigheten uppskattades vara en intressent som var viktig i både England och 

Danmark. I England var dock kreditgivarna de viktigaste intressenterna då revisionen 

användes för beslutsunderlag vid beviljande av lån. Revisorn ansågs vara en säkrande part 

som såg till att bolaget var förmögen att betala tillbaka lånen de fick av kreditgivarna (Collis, 

2010). Enligt Blackwell et al. (1998) anlitar mindre bolag revision för att signalera kvalitet på 

lånemarknaden.   

   

Collis et al. (2004) menar att intressenters krav på revision är av stor betydelse till varför 

mindre bolag efterfrågar revision. Studien tar upp långivare, banker och andra intressenter 

som kan ha en avgörande roll för om ett bolag väljer att anlita revisor eller inte.   

   

Faktorn intressenter kommer att studeras för att ta reda på vilken/vilka intressenter som 

ställer krav på revision. Tidigare studier i England och Danmark har visat att 

skattemyndigheter, banker och kreditgivare efterfrågar revision. Denna studie har för avsikt 

att undersöka om det finns fler intressenter än de redan nämnda, som ställer krav på revision 

i Sverige. Studien kommer även att använda denna faktor för att se om det finns ett samband 

mellan bolagets branschtillhörighet och intressenters krav på revision. Detta kommer att 

studeras utifrån enkätsvaren på ställda enkätfrågorna "vilken bransch tillhör ert företag" och 

"vilken/vilka intressenter ställer krav på revision".  
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2.5.1.2 Internnytta  

 
I samtliga studier som har undersökts nämns internnyttan som en viktig faktor till att företag 

efterfrågar revision. Med internnytta åsyftas att revision används som ett kontrollverktyg för 

att förbättra kvaliteten på de finansiella rapporterna så att de inte innehåller några väsentliga 

fel (Collis et al., 2010)   

   

I Collis (2010) undersökning som gjordes på totalt 790 bolag i England framgick det att 43 % 

av bolagen hade en positiv inställning till att frivilligt anlita en revisor trots ett avskaffande av 

revisionsplikten. I Danmark låg denna siffra på 41 % av totalt 553 undersökta småbolag. 

Följaktligen visade studien att mer än 40 % av bolagen som inkluderades i undersökningen 

frivilligt skulle välja revision. Den största bidragande faktorn till att bolagen hade en positiv 

inställning till att frivilligt välja revision var att de ansåg att nyttan som revisorn bidrog med 

översteg revisionskostnaderna. Studien nämner som exempel på hur nyttan överstiger 

kostnaderna, nämligen att revisorn bidrog till en högre kvalitet på de finansiella rapporterna 

och att det gynnade företagen på lång sikt genom att utomstående parter kunde ta korrekta 

beslut utifrån en finansiell rapport som var verklighetstrogen och utan väsentliga fel (Collis, 

2010). Företagsledningen i bolagen hade också den uppfattningen att revisorer förbättrar 

kvaliteten på informationen av de finansiella rapporterna och ger en försäkran på att inga 

större felaktigheter förekom genom granskning av den interna kontrollen i bolaget (Collis et 

al., 2004).  

 

Knechel et al. (2008) studie konstaterade att mindre bolag värdesatte internnyttan som 

revisorn bidrar med i högre utsträckning än större bolag. Anledningen till detta var att mindre 

bolag inte har lika utvecklad och hög kompetens inom redovisning internt som större bolag 

har och därför blir efterfrågan på revision högre då mindre bolag är i behov av den interna 

kontrollen som revisorn bidrar med. Samtidigt menar Knechel et al. (2008) att när företagen 

växer blir det svårare för ledningen att hålla koll på den interna verksamheten via direkt 

övervakning och möjligheten till insyn blir sämre vilket i sin tur gör att växande företags 

behov av revision av den interna kontrollen också ökar (Knechel et al., 2008).   

 

I internnyttan ingår även rådgivningen. Collis et al. (2004) och Elisabeth et al. (2014) menar 

att rådgivningen som revisorn ger i samband med arbetet som denne utför är av betydelse för 

företagsledningen och därmed ser man också revisorn som en viktig rådgivare. 
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Faktorerna internnytta och rådgivning kommer att studeras mer ingående för att kartlägga 

vilka fördelar företag ser med revision. För att kartlägga dessa fördelar ska frågor i form av 

enkät och intervjuer ställas till småföretagare där de får svara på hur de förhåller sig till 

revision utifrån nämnda faktorer som konstaterats i tidigare studier. Detta görs i syfte för att 

ta reda på vilket sätt småföretagare gynnas av att anlita revision.   

2.5.2 Förklarande faktorer 
- dessa faktorer kommer att kopplas på som förklarande variabler  

2.5.2.1 Outsourcing   

   

Niemi et al. (2012)  har undersökt bland annat faktorn outsourcing som inverkar på ägarnas 

beslut att frivilligt anlita revision i småföretag. Studien baseras på en enkätundersökning där 

ett slumpmässigt urval gjorts på 412 småföretag i Finland. En slutsats som forskarna kom 

fram till var att småföretag som outsourcar sin redovisningsfunktion till utomstående part, 

exempelvis en redovisningsbyrå, löper större risk att drabbas av informationsasymmetri 

mellan företagets ägare och den externa parten.    

 

Detta konstaterande har väckt ett intresse att undersöka vidare om det finns en koppling 

mellan outsourcing och företagsstorlek. Alltså om benägenheten för att outsourca ökar i takt 

med att företag växer. Därför ska outsourcing ställas mot faktorn företagsstorlek. Denna 

studie ska undersöka om det finns ett samband mellan outsourcing av företags 

redovisningsfunktion och storleken på bolaget och om det i sin tur är skäl till att anlita en 

revisor.  

2.5.2.2 Företagsstorlek  

 

Att storleken på företaget har en avgörande roll vid anlitande av revision är ett allmänt 

accepterat argument som de flesta forskare är eniga om. Bolag som ligger nära gränsvärdena 

är mer benägna att anlita revisor. Detta för att växande bolag kräver övervakningsfunktioner i 

större utsträckning och när bolaget blir större ökar också behovet av kontroll (Collis et al., 

2004).   

 

I en jämförande studie av Collis (2010), som undersökt mindre bolags uppfattning av 

revisionspliktens avskaffande i Danmark och England, framgår att storleken och 

omsättningen på ett företag kan vara avgörande vid anlitande av revision. Ju mer ett företag 

närmade sig gränsvärdena desto högre blev benägenhet att anlita revisor. En förklaring kan 
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vara att bolagen så småningom kommer att överstiga gränsvärdena och bli revisionspliktiga. 

Enligt Collis (2010) finns det ett samband mellan företagets storlek och bolagets inställning 

till frivillig revision. När antalet transaktioner ökar i företag ökar även behovet av kontroll 

och granskning av räkenskaperna. 

   

Collis et al. (2004) presenterade fyra olika faktorer som de viktigaste till varför mindre 

företag efterfrågar revision, där en av dessa var storleken på bolaget (omsättningen). Det 

konstaterades att bolag som strävar efter att växa är bolag som väljer att blir reviderade och att 

revision stimulerar tillväxt i företag (Collis et al, 2004).   

   

I Elisabeth et al. (2014) studie presenteras också olika faktorer som indikerar på benägenheten 

att anlita en revisor. En faktor för studien var om bolaget har höga förmedlingskostnader, dvs. 

är ett större företag och kräver mer övervakningsfunktioner och kontroll. De slutsatser som 

presenteras i Elisabeth et al. (2014) studie är att företag med högre förmedlingskostnader 

(kostnader för övervakning och kontroll) oftare anlitar revisorer, det argumentet stöds genom 

att man fann ett positivt samband mellan höga förmedlingskostnader och företagets storlek. 

Studien visar att bolag med högre nivåer av förmedlingskostnader är mer benägna att anlita 

revisorer. En annan aspekt som nämns i studien är att ju mer välstånd ett företag har, d.v.s. ju 

mer företaget expanderar och blir större desto högre blir riskerna, vilket i sin tur även höjer 

förmedlingskostnaderna eftersom övervakningsfunktioner blir mer tillämpliga. Detta gör att 

ju närmre ett företag når gränsvärdena desto mer benägna blir de att anlita revisorer (Elisabeth 

et al., 2014).   

    

En annan studie gjord av Jensen och Meckling (1976) kom fram till ett liknande resultat som 

indikerar på att förmedlingskostnaderna ökar i takt med företagets storlek. Antydandet är 

baserat på att det är troligt att övervakningsfunktionerna i företaget ökar när bolaget växer och 

blir större. Detta gör det svårt för bolagen att kontrollera att verksamheten sköts på korrekt 

sätt och därmed menar författarna att även sannolikheten att bolag väljer att anlita en revisor 

blir högre (Jensen & Meckling, 1976). Argumentet stöds av Knechel et al. (2008) som också  

menar att övervakningskostnader ökar i takt med att företaget expanderar, detta ökar i sin tur 

efterfrågan på revision. När företaget växer kommer informationsklyftorna att öka mellan 

företagsledningen och styrelsen, vilket försvagar ledningens kontroll över verksamheten, 

vilket i sin tur ökar efterfrågan på revision.     
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Faktorn företagsstorlek och efterfrågan på revision har redan studerats i tidigare studier. 

Därför är det inte intressant att i denna studie studera den faktorn igen i samma kontext. 

Istället ska företagsstorleken kopplas till faktorn outsourcing på samma sätt som det har 

beskrivits i faktorn ovan (outsourcing). 

2.5.2.3 Bransch   

   

Chow (1982) som studerat faktorn bransch menar att det finns en koppling mellan bransch 

och efterfrågan på revison. Han hävdar att det skiljer sig mellan olika branscher och att 

efterfrågan på revision är branschkaraktäristisk. Med det menar han att priset för att anlita 

revision kan skilja sig mellan olika branscher d.v.s. nyttan som uppnås i vissa branscher vid 

anlitande av revision kan vara högre än hos andra. I branscher där det förekommer mycket 

komplexitet är revision dyrare (Chow 1982). Ett exempel på komplexitet är när ett bolag har 

komplexa affärer och riskfyllda poster som har värderats på ett osäkert sätt. Pong & 

Whittington (1994) benämner tillverkande företag som mer komplexa då de har tillgångar 

som är omfattande och svåra att värdera, därför ökar även efterfrågan på revision inom den 

branschen. Här kommer forskarna fram till motsatsvisa slutsatser. Chow (1982) å sin sida 

menar att i och med att revisionskostnaderna blir så pass höga i tillverkningsbranschen så 

minskar efterfrågan på revision. Medan Pong & Whittington (1994) å andra sidan menar att 

revision genererar ett högre värde och nytta i tillverkningsbranschen att efterfrågan på 

revision ökar. 

 

Branschfaktorn har tidigare ställts mot efterfrågan på revision i Svanström (2008), där 

sambandet visade sig vara tydligast hos tillverkandeföretag. Svanström (2008) hävdar att 

tjänsteföretag efterfrågar revision i mindre utsträckning än vad tillverkandeföretag gör. Han 

menar att detta bland annat kan bero på att tjänsteföretag har mindre materiella tillgångar som 

behöver värderas och inget lager samt få tillgångar. Därför blir behovet av revision i 

tjänsteföretag inte lika stort eftersom redovisningen i dessa företag blir mindre problematisk 

(Svanström 2008).   

 

Branschfaktorn är av större betydelse för studien då den kommer att undersökas 

med nya infallsvinklar som inte studerats tidigare. Studien ska undersöka hur 

branscherna resonerar kring anlitande av revision och hur revision är till nytta vid värdering 

av tillgångar. Framförallt hur handelsföretag och tjänsteföretag resonerar då efterfrågan på 

revision i dessa branscher inte har konstaterats i lika hög utsträckning som i 
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tillverkandeföretag. Den andra nya infallsvinkeln är att se om det finns ett samband 

mellan branschtillhörighet och intressenters krav på revision där enkätfrågorna "vilken 

bransch tillhör ert företag" och "vilken/vilka intressenter ställer krav på revision" ska ställas 

mot varandra.   

 

2.6 Sammanfattning av teoretisk referensram 

 
I den teoretiska referensramen behandlas de essentiella delarna som berör faktorer till att 

revision efterfrågas och som är relevanta för studiens syfte och problemformulering. I tabellen 

nedan redogörs en sammanfattning av hur alla delar i den teoretiska referensramen hänger 

ihop och hur de ska användas i denna studie. 

 

 

Faktorer Tidigare forskning 
Hur faktorerna ska 
undersökas Teorier 

Intressenter Skattemyndigheter, 
banker & kreditgivare 
efterfrågar mest 
revision och deras 
inställning till företag 
blir bättre om de 
känner till att bolag 
revideras. Det kan vara 
en avgörande faktor till 
att småföretag väljer 
att bli reviderade 
(Collis, 2010 och Collis 
et al. 2004) 

Faktorn kommer att 
studeras för att ta reda på 
vilken/vilka intressenter 
som ställer krav på revision. 
Och om det finns ett 
samband mellan 
branschtillhörighet och 
intressenters krav på 
revision.  

Intressentmodellen 
beskriver revisionens 
värde för företagets 
olika intressenter. De 
intressenter som 
identifierats vara 
relevanta för studien är 
kreditgivare, stat och 
kommun, anställda och 
leverantörer.  

Intern Nytta & 

Rådgivning 

Revision förbättrar 
kvaliteten på de 
finansiella rapporterna. 
Revisorn fungerar som 
en rådgivare till 
företagsledningen. 
Företagsledningen tar 
till sig av den 
rådgivningen och ser 
det som en viktig del i 
anlitandet. (Collis, 2010 
& Elisabet et al. 2014) 

Internnytta & rådgivning 
kommer att studeras för att 
kartlägga vilka fördelar 
företag ser med revision. 

Teorierna om revision 
som försäkran och 
försäkring beskriver 
nyttan och tryggheten 
som revisorn bidrar 
med som en 
kvalitetssäkring. Teorin 
om förväntningsgap 
går att koppla till 
rådgivning eftersom 
småföretagare 
efterfrågar revision 
bland annat pga. 
rådgivning.  

Tabell 1. Sammanfattning av teoretisk referensram 
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Outsourcing De företag som 
outsourcar sin 
redovisningsfunktion 
löper större risk att 
drabbas av 
informationsasymmetri.  
(Niemi et al. 2012) 

Studien ska undersöka om 
det finns en koppling 
mellan outsourcing av 
företagets redovisning 
funktion och storleken på 
bolaget och om det i sin tur 
är skäl till att anlita en 
revisor. 

Agentteorin förklarar 
relationen mellan 
aktörerna principal, 
agent och revisor. 
Denna teori hänger 
ihop med företag som 
outsourcar sin 
redovisningsfunktion. 
Behov av kontroll 
uppstår när principalen 
(företaget) upplever 
informationsasymmetri 
gentemot 
redovisningsfirman.  

Företagsstorlek Företag som växer och 
blir större är mer 
benägna att anlita 
revisor. 
Övervakningskostnader
na ökar i takt med att 
företaget expanderar 
vilket i sin tur ökar 
efterfrågan på revision 
(Elisabet et al. 2014) 

Företagsstorlek ska ställas 
mot faktorn outsourcing för 
att undersöka om det finns 
en koppling mellan 
variablerna. För att vidare 
kunna se om det är skäl till 
att anlita revisor. (Dvs. i 
samma kontext som ovan) 

Agentteorin går även 
att koppla till faktorn 
företagsstorlek. När 
företag växer ökar 
övervakningsfunktione
rna då finns revisorn 
som mellanhand som 
minskar 
informationsasymmetri
n i bolaget   

Bransch Det finns ett samband 
mellan bransch och 
efterfrågan på revision. 
Tillverkande företag är 
mer komplexa då de 
har tillgångar som är 
omfattande och svåra 
att värdera. 
(Svanström, 2008 & 
Pong & Whittington). 
 

Studien ska undersöka hur 
branscherna resonerar 
kring anlitande av revision 
och om revision är till nytta 
vid värdering av tillgångar. 
Framförallt hur 
handelsföretag och 
tjänsteföretag resonerar. 
Studien ska även undersöka 
om det finns ett samband 
mellan branschtillhörighet 
och intressenters krav på 
revision. 

Intressentmodellen ska 
användas som 
analysverktyg när 
studien undersöker 
branschtillhörighet och 
intressenters krav på 
revision. 

 

Förtydligande av hur alla delar i teoriavsnittet ska användas i denna studie:   

 Samtliga teorier och faktorer kommer att användas vid utformning av studiens enkät 

och intervjufrågor.  

 Faktorerna som har presenterats utifrån tidigare studier kommer att ställas mot 

varandra för att finna nya samband och för att ge läsaren en tydlig förståelse kring 

vilka fördelar småföretagare ser med revision.  

 Vidare kommer teorierna att användas som analysverktyg i analysdelen tillsammans 

med studiens empiri för att styrka det som sägs.  
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3. Metod  
 
I detta avsnitt presenteras och motiveras de metodval som gjort. Vidare beskrivs 

tillvägagångssätten för insamling av empiri och kapitlet avslutas med reliabilitet, validitet 

och en metoddiskussion. 

  

3.1 Deskriptivt syfte    

 
Studien har ett deskriptivt syfte eftersom empirin ska analyseras utifrån befintliga teorier för 

att belysa vilka faktorerna är till att revision efterfrågas bland småföretag. Detta ska göras 

genom att granska faktorerna som återspeglar efterfrågan på revision. Ett deskriptivt syfte 

beskriver och förklarar hur något är jämfört med ett normativt syfte som säger hur något bör 

vara (Artsberg, 2005). I denna studie kommer empirin som samlats in genom enkäter och 

intervjuer att kopplas till befintliga teorier. Teorierna som har använts i denna studie är 

agentteorin, intressentmodellen, teorin om försäkran och försäkring samt teorin om 

förväntningsgap. En stor del av empirin kommer även att jämföras med avsnittet i teorin om 

tidigare forskning. Genom att studiens empiriska data analyseras och kopplas till teorierna 

kommer det gå att se om studiens resultat är i likhet med eller skiljer sig från vad tidigare 

forskning kommit fram till. Studien tar sikte på de små aktiebolag som väljer att anlita en 

revisor efter revisionspliktens avskaffande.    

3.2 Forskningsmetod    

 
I uppsatsen har både en kvalitativ och en kvantitativ forskningsmetod använts för insamling 

av empiri. Mer specifikt har studiens empiri samlats in via enkäter och intervjuer. De valda 

metoderna, en kvalitativ och kvantitativ metod, gynnar studien genom att man får en mer 

fulländad bild av undersökningen. Genom att använda olika metodval har studiens 

undersökning fått ett bredare perspektiv vilket gör att det sammanfattande intrycket av studien 

blir tydligare. Den kvalitativa och kvantitativa ansatsen kompletterar varandra (Denscombe, 

2016). Då enkätsvaren inte ger ett uttömmande svar på de undersökta faktorerna har empirin 

kompletterats med intervjuer för att ta reda på mer närliggande förståelse och förklaringar 

kring faktorerna. Syftet med studien är att ge läsaren en övergripande förståelse till varför 

mindre bolag väljer att anlita revision och vilka fördelar de ser med revision trots ett 

avskaffande av revisionsplikten. Därför har ovan nämnda forskningsmetoder varit ett 

passande val för denna studie. Enligt Jacobsen (2002) är ingen av metoderna bättre än den 

andra utan den metod som är mest fördelaktig för studien beror på forskningsfrågan och syftet. 
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I detta fall har det följaktligen varit mest fördelaktigt att använda båda metoderna 

kompletterande i studien. 

 

Båda ansatserna ger riktig och viktig information men skiljer sig innehållsmässigt. Emellertid 

kan både kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod användas i en och samma undersökning 

(Patton, 1994). Genom intervjuerna har en bättre förståelse för intervjupersonernas 

(småföretagare, auktoriserad revisor och sakkunnig person) tankar, åsikter och uppfattningar 

kring orsakerna till anlitande av revision inhämtats. Genom att använda intervju som metod 

kan det antas öka förståelsen för andra människors uppfattning av ämnet (Jacobsen, 2002). 

Att förstå småföretagares uppfattning avseende val av revision är en väsentlig del av denna 

undersökning. Intervjuerna har berikat studiens empiri på så sätt att respondenterna fritt har 

fått svara på frågorna som ställts, i vissa fall förekom oväntade svar, vilket väckte nya 

följdfrågor som ledde till nya diskussioner och har gett studien ett bredare perspektiv.  Som 

exempel härpå kan nämnas intervjun med den auktoriserade revisorn, som skedde innan 

enkätutskicket, där inspiration från den intervjun ledde till att nya frågeställningar om 

branschtillhörighet uppkom. 

   

Genom den kvantitativa metoden analyseras exempelvis relationer mellan variabler i en enkät 

(Trost, 2010). Därför har den kvantitativa ansatsen i studien konstruerats via en 

enkätundersökning där urvalet har varit småföretagare som inte omfattas av revisionsplikt. 

Syftet med enkätundersökningen är att undersöka om det föreligger samband mellan vissa 

variabler och ta reda på faktorerna till varför revision efterfrågas bland småföretag.  

     

Genom att tillämpa både en kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod, ökar reliabiliteten för 

utfallet av studiens empiri. Resultatet från intervjuerna och enkäten har jämförts för att se 

likheter och skillnader i svaren. Den kvalitativa forskningsmetoden i form av personliga 

intervjuer har varit lämplig för uppsatsen för att det skapar möjlighet för en djupare förståelse 

av småföretagarnas tankar och åsikter om revision. Dessutom ger det förklaringar till varför 

de väljer revision när möjligheten finns att inte ha kvar den. En kombination av metoderna 

gör att den kvalitativa metoden redogör för hur småföretagarna tänker kring revision medan 

den kvantitativa metoden ger en bild på hur en hel population ser ut och passar studien för att 

besvara problemformuleringen och syftet.     
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3.3 Litteratursökning  

 
Genom att använda Google Scholar och Södertörns Högskolas databaser för litteratursökning 

har flera vetenskapliga artiklar inhämtats. För att hitta relevant litteratur har sökord på både 

svenska och engelska använts. De engelska sökorden visade sig vara mer användbara då det 

dök upp flera vetenskapliga artiklar om ämnet. Dessa ord har det sökts på:  

 

Svenska sökord:                                                                    

o Revisionspliktens avskaffande för småbolag  

o Revisionsplikt i Sverige  

o Småbolags efterfrågan på revision  

o Fördelar med revision 

 Engelska sökord:  

o Audit exemption  

o Volontary audit  

o SME´s and volontary audit  

o Demand of audit  

o Value of audit  
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3.4 Population, urval och tillvägagångssätt  

 
Populationen står för helheten av samtliga enheter som ett urval görs från (Bryman & Bell 

2013). Studiens population innefattas av alla svenska aktiebolag som ligger under 

gränsvärdena för revisionsplikt och som anlitar en revisor. Antalet små aktiebolag som inte 

omfattas av revisionsplikt är i dagsläget 390 000 och av dessa är det 25 % som frivilligt 

anlitar revision (Brännström, 2016). Det är dessa bolag som utgör populationen för denna 

studie. Anledningen till att populationen för studien är så bred beror på att den valda 

studieinriktningen omfattar mindre bolag i hela landet.  

 

Att genomföra en totalundersökning av alla individer i populationen är i praktiken sällan 

möjligt. Därför har en urvalsundersökning utförts genom att dra ett stickprov från 

populationen, på så sätt kommer stickprovet vara representativt då det utgör en miniatyr av 

populationen (Ejlertsson, 2014). Urvalstekniken som har använts är ett sannolikhetsurval, där 

småbolag som utgör populationen valts ut på slumpmässiggrund och där varje bolag haft lika 

stor sannolikhet att bli vald, denna teknik kallas även obundet slumpmässigt urval (Bryman & 

Bell 2013). Valet av urval grundar sig på att erhålla tillräckligt många respondenter som 

befinner sig under gränsvärdena men som även är belägna på varierande geografiska områden 

runt om i Sverige. Detta är viktigt för att kunna dra generaliserbara slutsatser kring hur 

småföretagare i Sverige ser på faktorerna som gör att revision efterfrågas.  

 

För att samla in svar från respondenter som ingår i studiens urval har författarna använt sig 

av Retriever Business som är en databas som man får tillgång till via Södertörns högskola. I 

databasen går det att använda sig av en avancerad sökning som filtrerar bort de alternativ man 

inte vill få fram. Författarna har anpassat sin sökning efter urvalet genom att välja minst och 

max antal anställda, dock låg intervallet på 0-4 anställda, nettoomsättning gick också att välja 

där intervallet som valdes låg på 0- 9 999 tkr där studiens maxgräns låg på en 

nettoomsättning på 3000 tkr vilket gjorde att sökningen resulterade i för många bolag som 

inte ingick i urvalet. Vidare begränsades sökningen till att bara få fram aktiebolag och det 

gick även att klicka fram bolag som är undantagna från revisionsplikt som ändå väljer revisor. 

Sökningen resulterade i 8 411 träffar, dock behövde man identifiera bolagen som låg under 

gränsvärdena vilket gjorde att 2321 av företagen inte gick att använda, antalet företag som 

författarna kunde utgå ifrån blev därmed 6090 stycken. Vidare användes hitta.se för att få tag 

på bolagens mailadresser alternativt telefonnummer. Detta tidskrävande arbete resulterade i 

att 650 e-mail adresser samlades in och samtliga bolag blev tilldelade enkäten. Anledningen 
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till att 650 e-mail adresser samlades in av 6090 företag beror på att det var den andelen som 

fanns på hitta.se. Vid första utskicket den 10/4-2016 kom 63 enkätsvar in, sedan skickades 

ett påminnelsemejl den 21/4-2016 som resulterade i att 41 svar kom in, resterande 

26 svar kom in genom att författarna ringde upp företag som ställde upp på 

enkätintervju. Totala enkätsvaren blev således 130 stycken.  

3.5 Enkät som datainsamlingsmetod 

 
Som framgått är studiens övergripande syfte att studera efterfrågan på revision i mindre bolag, 

där flera olika variabler har undersökts för att besvara frågeställningen. Då en av 

forskningsmetoderna bygger på en kvantitativ ansats valde författarna att använda enkät som 

datainsamlingsmetod. Anledningen till att valet föll på att genomföra en enkät istället för 

andra kvantitativa metoder var för att det fanns flera övervägande fördelar med enkätstudier. 

Fördelarna med enkätstudier är att det ger möjlighet att nå ut till en stor del av 

urvalspopulationen på ett effektivt sätt, de är billiga att administrera, ger möjlighet att ställa 

många olika frågor och är enkla att utforma. Dessutom finns det i dagsläget tillgång till 

webbenkäter som underlättar insamlingen av data och utformandet av enkäten. I denna studie 

är urvalet utspridd på många olika geografiska platser i Sverige, därför blir det mer effektivt 

att använda sig av enkäter för att nå dessa småföretag. En nackdel med enkäter är att bortfallet 

blir högt och det tar längre tid att få in svar från respondenter (Bryman & Bell, 2013).  

3.6 Utformning av enkät  

 
Studiens enkät är en webbenkät som är utformad via programmet Google formulär, det är ett 

program där det enkelt och kostnadsfritt går att skapa enkäter. Förmånerna som finns i detta 

program var anledningen till att författarna valde att utforma en webbenkät. Trots vetskapen 

om att webbenkäter generellt har en låg svarsfrekvens, för att de hamnar i människors 

maillådor (Ejlertsson, 2014), valde författarna att ändå använda sig av denna metod då 

fördelarna i webbenkäter överväger nackdelarna.  

   

Framtagandet av frågorna bygger på en omfattande planeringsfas där utgångspunkten varit det 

aktuella problemområdet. Vid framtagandet av frågorna har författarna haft detaljerade 

diskussioner som berört huvudämnet. När enkäten konstruerats har inspiration hämtats från 

vetenskaplig litteratur inom enkätmetodik. Frågekonstruktionen har bland annat biståtts 

genom användning av boken ”Enkäten i praktiken En handbok i enkätmetodik av  

Ejlertsson, 2014 ” samt ”Företagsekonomiska Forskningsmetoder av Bryman & Bell, 2013”.  
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Författarna har varit medvetna om att frågorna kan tolkas på olika sätt, därför har en 

huvudregel varit att språket ska vara så enkelt som möjligt, men ändå hålla en viss standard så 

att språket inte blir för alldagligt och mångtydigt. Författarna har strävat efter att studiens 

enkätfrågor ska vara entydiga och inte kunna tolkas på olika sätt, därför har ord som kan 

misstolkas eller som har flera betydelser undvikits, exempelvis undveks ord såsom usel då det 

har en mer negativ laddning än ordet dålig (Ejlertsson, 2014).  

 

Enkäten innehåller både slutna och öppna frågor.  I de öppna frågorna har respondenten 

kunnat svara fritt och vid slutna frågor har respondenten fått välja mellan ett antal fastställda 

svarsalternativ. Huvudanledningen till att författarna valde att ha med öppna frågor i enkäten 

är för att det ger utrymme för ovanliga eller oförutsedda svar. Detta ger upphov till att 

studieresultatet ger mer omfattande information vilket denna studie strävar efter att uppnå. 

Anledningen till att slutna frågor har använts beror på att de ökar jämförbarheten i svaren, 

detta är relevant i studien då jämförbarheten kan leda till att det blir enklare att dra slutsatser 

och finna samband mellan olika variabler. 

   

För att samla in svar från respondenterna krävs motivation från båda parter. Utgångsläget 

som författarna utgått vid utformandet av enkäten var att det ska vara en intresseväckande 

enkät som är lockande för ögat, den ska även få respondenterna att känna sig unika på det sätt 

att de är speciellt utvalda och att deras respons är av betydande för studiens resultat, sådant 

kan höja respondenternas motivation till att besvara frågorna (Bryman & Bell, 2013). Vid 

utskick av enkäten har varje person fått ett meddelande som säger "ditt svar är av stor 

betydelse för denna undersökning" vilket gör att personen känner sig unik och bidrar med 

något positivt om den svarar.  

 

Det första intrycket är viktigt, därför har enkäten designats så att layouten ger ett seriöst 

intryck. Det är viktigt att enkäten ger ett positivt helhetsintryck. Författarna har därför varit 

konsekventa genom att skriva frågor och svarsalternativ på ett enhetligt sätt, exempelvis 

kommer frågorna som mäter påståenden om revision efter varandra, sådana små beaktanden 

minskar förvirring och ger en tydligare bild av enkäten (Ejlertsson, 2014). Bryman & Bell 

(2013) rekommenderar att helhetsintrycket av enkäten ska ge en professionell bild och inte 

vara allt för lång och menar att respondenter lätt kan avskräckas av att se en tät och överfull 

enkät som kan leda till att det skrämmer bort respondenten från att besvara enkäten 

(Bryman & Bell 2013). Enkäten har därför utformats för att ge en tillfredställande helhetsbild 
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med korta och koncisa frågor med endast två öppna frågor för att undvika enkättrötthet och 

onödigt bortfall som annars kan uppstå när en enkät är lång och frågorna svårbegripliga.  

3.7 Enkätfrågornas koppling till teori och tidigare forskning  

   

Enkätfrågorna har formulerats med utgångspunkt i studiens problemformulering och syfte 

samt de teorier och vetenskapliga artiklar som använts i teoriavsnittet. Enkätfrågorna är 

formulerade för att kunna besvara studiens frågeställningar och eventuellt finna kopplingar till 

de faktorer som har undersökts i studien. Här har författarna blivit inspirerade av Svanströms 

(2008) och Collis (2004) enkätformulär, men även övriga teorier som använts i teoriavsnittet 

och tidigare forskning har varit till hjälp vid utformning av enkätfrågorna. Författarna har 

även utbytt idéer med handledaren som kommit med bra tips och råd på hur frågorna kan 

formuleras.  

   

Fråga 1 är inte kopplad till någon teori utan finns endast för att kontrollera vem det är som 

besvarar enkäten. Det är viktigt att enkäten besvaras av rätt person, alltså av den som sköter 

kontakten med revisorn och har en bra uppfattning av revision. Denna studie undersöker 

mindre företag, därför är det inte helt säkert om VD och ekonomiansvarig har någon 

kompetens inom ekonomi. Men författarna förutsätter att dessa befattningshavare med större 

sannolikhet besitter mer kompetens i jämförelse med andra personer i bolagen, därför var det 

relevant att få enkäten besvarad av dessa personer.  

 

Fråga 2 syftar till att undersöka företagets omsättning för att se om det finns ett samband 

mellan företagsstorlek och outsourcing. Collis et al. (2004) menar att storleken på företaget 

gällande omsättning har betydelse till varför företag efterfrågar frivillig revision och Niemi et 

al. (2012) menar att outsourcing ökar informationsasymmetrin. 

 

Fråga 4 är inte kopplad till någon teori utan syftet är att veta var respondenterna är belägna. 

Detta för att ta reda på om slutsatserna som tas går att generalisera på alla småbolag som 

anlitar revision i Sverige. 

 

Syftet med fråga 5 är att särskilja företagens branschtillhörighet. Svaret från fråga 5 ska bland 

annat användas som underlag för att undersöka vilka intressenter som ställer krav på revision 

utifrån bransch. Fråga 6 relateras till Pong & Whittington (1994) och Svanström (2008) som 

tar upp problematiken för företag inom tillverkningsbranschen att värdera tillgångar. I företag 
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som har många och svårvärderade tillgångar är det rimligt att revisionen upplevs ha ett högre 

värde.    

   

Syftet med fråga 7,8 9 och 10 är att undersöka om outsourcing kan vara en bidragande faktor 

till att företag blir mer villiga att välja revision på grund av informationsunderläget som ägare 

kan uppleva gentemot den externa redovisningsfirman eller bokföraren. Frågorna är relevanta 

för studien då dessa frågor kopplas till agentteorin om övervakning på grund av 

informationsasymmetri (Jensen & Meckling, 1976). Frågorna om outsourcing kan även 

relateras till Niemi et al. (2012) som menar att företag som outsourcar sin 

redovisningsfunktion drabbas av informationsasymmetri som uppstår mellan ägare och den 

externa parten.   

   

Fråga 11 kopplas till intressentmodellen för att undersöka om intressenterna är en faktor som 

inverkar på företags benägenhet att anlita revision. Med följdfråga 12 identifieras vilka 

intressenter som ställer krav på revision. Elisabet et al. (2014) menar att benägenheten för att 

anlita revisor ökar om intressenterna efterfrågar det. Skattemyndigheter, banker och 

kreditgivare är intressenter som efterfrågar revision i större utsträckning och deras inställning 

till företaget blir bättre om de känner till att bolaget revideras (Collis, 2010).   

   

Frågorna 13-24 är påståenden för att mäta respondenternas uppfattning av fördelarna med 

revision. Frågorna mäter uppfattningen av den interna nyttan revision bidrar med, 

uppfattningen av rådgivning revisorn ger, om trovärdigheten för bolaget ökar gentemot 

intressenterna, om revision förbättrar kvaliteten på den interna kontrollen och den externa 

redovisningen och om respondenten upplever ett förväntningsgap gentemot revisorn.  

 

På fråga 22 om nyttan för revision överstiger dess kostnad påstår Collis (2010) att företag 

med positiv inställning till frivillig revision anser att nyttan som revisorn bidrar med 

överstiger dess revisionskostnad. Gällande frågorna 23 och 24 undersöks det om rådgivning 

som revisorn ger ses som en fördel och kan vara en bidragande faktor till anlitande av 

revision. Collis (2010) kommer fram i sin studie att frivillig revision är kopplad till 

företagsledningens behov av revisorns rådgivning och en förbättring av kvaliteten på 

redovisningen eftersom företagsledningen i småföretag oftast inte besitter de ekonomiska 

kunskaper som krävs och blir därför i behov av revisorns rådgivning. Fråga 21 kopplas till 

teorin om förväntningsgap som är intressant att undersöka då små bolag efterfrågar mycket 
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rådgivning och kan vara en bidragande faktor till att de anlitar revision, dock får de inte 

tillräckligt mycket rådgivning som de egentligen förväntar och detta kan skapa ett 

förväntningsgap mellan företagsledningen och revisorn (Carrington, 2014).   

3.8 Pilotstudie  

 
Enkäten testades genom en pilotstudie innan den skickades ut till urvalsgruppen. Detta för att 

säkerställa att undersökningen blir bra i sin helhet men även för att få in olika synpunkter från 

utomstående. Om det finns risk att oklarheter finns i enkäten kommer det med stor 

sannolikhet att upptäckas genom en pilotstudie, genom att redigera de fel som upptäcks 

genom pilotstudien kommer kvaliteten på enkäten förbättras. Pilotstudien ska inte utföras av 

personer som ingår i urvalsgruppen, detta för att studiens urval omfattar ett sannolikhetsurval 

och då måste författarna välja bort de personer som har utgjort en del i pilotundersökningen 

(Bryman & Bell, 2013). Den grupp som deltog i pilotstudien var ett antal individer som är 

jämförliga med den tänkbara populationen. Därför valdes 15 elever på Södertörns Högskola 

som läser/är färdigexaminerade ekonomer, de valdes genom ett bekvämlighets-

urval då författarna var bekanta med dem samt för att de ansågs ha tillräckligt mycket 

kunskap för att förstå de ekonomiska begreppen i enkäten och framföra synpunkter. När 

enkäten testades på dessa gav de mycket bra konstruktiv kritik tillbaka. Här fick författarna 

en uppfattning om hur frågorna uppfattades, om det fanns likartade frågor, vilka risker och 

missförstånd som fanns och om det fanns ordalydelser som inte passade in. Efter pilotstudien 

skedde vissa korrigeringar av enkäten genom att exempelvis ändra ordningsföljden på 

frågorna, förtydliga vissa frågor genom att förklara begreppen informationsasymmetri och 

outsourcing. Enligt Fink (2003) påverkas tillförlitligheten i studien negativt om otydliga 

frågor finns, oklara meningsuppbyggnader och konstiga ordalydelser. För att studiens resultat 

ska vara så valid som möjligt har därför pilotstudien genomförts.  
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3.9 Bortfall  

 
Ett bortfall är den del av urvalet som inte räknas med på grund av olika orsaker, exempelvis 

för att individerna inte går med på att samarbeta, inte har tid, eller av någon annan orsak är 

oförmögna att delta i undersökningen på grund av privata skäl eller liknande (Bryman & Bell, 

2013). Den största delen av det externa bortfallet beror på att en väldigt stor del av 

populationen inte räknades med på grund av okända anledningar i databasen Retriever 

Business. Därför har författarna missat en stor del av populationen på grund av att databasen 

endast fick fram 6090 träffar, när den egentligen skulle få fram cirka 97 000 träffar (25 % av 

390 000). På så vis har en stor del av populationen inte fått en chans att få ett utskick av 

enkäten. När det gäller de företag som fick ta del av enkäten var det cirka 80 % som inte 

besvarade enkäten. Bortfallsfrekvensen brukar vara hög vid webbenkäter vilket var något som 

författarna förväntade (Trost, 2012). Enligt en avhandling av SCB om bortfall på enkäter 

delar de upp bortfallen i tre olika huvudkategorier som också går att tillämpa på bortfallet av 

denna studie. Dessa är "vägrare" som har varit de som vägrat svara på grund av att de inte har 

tid eller inte är intresserade. Av de företag som fick ta del av enkäten, är gruppen ”vägrare” 

den mest framträdande gruppen av bortfallet i denna studie. Andra gruppen benämns som "Ej 

anträffade", dessa har varit de som enkäten skickats ut till men där mailadressen varit felaktig 

eller att de varit lediga/bortresta och därför inte kunnat svara. Här fick författarna många 

autosvar av personer som varit bortresta/lediga och därför inte har kunnat svara. Sista 

kategorin är "övriga" och dessa har räknats som bortfall för att de inte kunnat delta på grund 

av fel kompetens (Statistiska Centralbyrån, 1997). Som tidigare nämnts har denna studie haft 

för avsikt att skicka ut enkäterna till personer som sköter kontakten med revisorn och har en 

bra uppfattning av revision och till de personer som antagits besitta tillräcklig kompetens för 

att kunna förstå de ekonomiska begreppen i enkäten. Följaktligen var det mest rimligt att 

skicka ut enkäterna till VD och ekonomiansvariga då dessa befattningshavare med högst 

sannolikhet har ett närmare samarbete med revisorn och antas besitta högre kompetens inom 

ekonomi än exempelvis en lagerarbetare i företaget. Dock är författarna medvetna om att 

långt ifrån alla VD eller ekonomiansvariga har någon kompetens inom ekonomi när det rör 

sig om småföretag, därför kan dessa också orsakat ett bortfall. I vissa fall framgick det inte 

heller vilken profession personen till mailadressen hade, därför kan enkäten skickats till fel 

personer, vilket kan ha orsakat ytterligare bortfall. 
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3.10 Intervjuer som datainsamlingsmetod 

 
Fyra personliga intervjuer genomfördes för att få en tydligare förståelse av uppsatsens 

huvudämne. Intervjuerna var semi- strukturerade vilket innebär att det fanns en 

intervjuguide med varierande antal öppna frågor som ställdes till respondenten för att låta 

personen utveckla sina tankar och svar (Denscombe, 2016). Intervjuguiden innehöll en 

uppsättning frågor och teman som förberetts för att täcka de viktigaste områdena för studien. 

Frågorna i intervjuguiden utformades med utgångspunkt i studiens syfte och 

problemformulering (Dalen, 2008). Intervjuguiden höll sig inom ramarna för de teman som 

behandlas i intervjun samtidigt som de var tillräckligt öppna för att få kunskaper som bidragit 

med andra perspektiv i studien. Semistrukturerade intervjuer var av den anledningen mer 

passande för studien.  

   

Syftet med intervjuerna med juristen som var med för Företagarnas räkning i den statliga 

utredning som föreslog avskaffande av revisionsplikten för mindre bolag och med den 

auktoriserade revisorn, var att ta del av deras åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter 

av revisionspliktens avskaffande samt motivationen bakom småbolags efterfrågan på frivillig 

revision och om intressenternas roll i det hela. Intervjuerna med småföretagarna baserade sig 

till mestadels på att få en bättre förståelse kring varför småbolag i dessa branscher anlitar 

revisor och varför revision efterfrågas. Anledningen till att det inte har skett någon intervju 

med ett tillverkande företag är att tidigare studier redan har undersökt varför revision 

efterfrågas. Därför har författarna i denna studie valt att fokusera på handels- och 

tjänsteföretag istället. Utöver de frågor som stod i intervjuguiden ställdes även relevanta 

följdfrågor vilket gav oförutsedda svar som berikat empiridelen ytterligare och har varit till 

nytta i studien.  

 

3.10.1 Urval  

Urvalet av intervjupersoner valdes ut genom ett bekvämlighetsurval som hör till icke-

slumpmässigt urval. Författarna valde själva ut intervjupersonerna som var tillgängliga vid 

just den tidpunkten undersökningen gjordes, vilket innebär att resultatet från intervjuerna inte 

går att generalisera (Bryman & Bell, 2013).   
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3.10.2 Genomförande av intervjuer 

        

Totalt har fyra intervjuer utförts, där tre av dem skett ”ansikte mot ansikte” och en har skett 

via en telefonintervju. När intervjufrågorna har utformats har författarna använt ett begripligt 

språk som passat intervjupersonerna, där ekonomiska begrepp har ingått. Författarna har även 

haft i åtanke att undvika ledande frågor och istället ställt öppna frågor där intervjupersonen 

själv kunde reflektera kring ämnet. Innan varje intervju bad författarna om ett godkännande 

om att spela in ljudet under intervjuerna. Författarna ansåg att ljudinspelning underlättar vid 

transkribering och leder till mer fokus på själva intervjun. Under intervjuerna har båda 

författare närvarat, där ena har deltagit genom att ställa frågorna, och den andra har fört 

anteckningar. Intervjuerna som skett ”ansikte mot ansikte” har utförts i respektive kontor. 

Intervjun med revisorn utfördes i hans kontor på Nacka strand den 5e april 2016 under 

förmiddagen. Intervjuerna med småföretagarna skedde också i respektive affärsställe i lokaler 

som var avskilda och utfördes ostört utan några avbrott. Samspelet under intervjun mellan 

intervjuare och respondent blir bättre om man sitter ostört i ett avskilt rum (Denscombe, 

2016). Den 28e april 2016 skedde intervjun med tjänsteföretaget och den 3e maj 2016 

intervjuades handelsföretaget. Samtliga intervjuer tog ungefär 30 minuter att utföra. Den 

fjärde och sista intervjun skedde via telefon den 5e maj 2016. Anledningen var att 

respondenten hellre ville utföra intervjun via telefon på grund av bristande tid. Denscombe 

(2016) menar att trovärdigheten i respondenternas svar är lika hög som när intervjun 

sker ”ansikte mot ansikte”. 

3.11 Reliabilitet  

 

Begreppet reliabilitet mäter hur tillförlitligt resultatet är, dvs. huruvida liknande resultat skulle 

presenteras om undersökningen genomfördes på nytt (Bryman & Bell, 2013). För att öka 

reliabiliteten i studien och få en hög replikering har författarna ingående beskrivit hur de gått 

tillväga vid datainsamling och sammanställning av datamängden, detta för att det ska vara 

enkelt att utföra liknande undersökning och för att utläsa hur författarna gått tillväga. 

Pålitlighet innebär hur väl man sammanställt alla delar i metoden (Bryman & Bell, 2013).  

Författarna har utförligt beskrivit metodavsnittet, detta ökar pålitligheten som är ett begrepp 

som går att koppla till reliabilitet. För att öka reliabiliteten ytterligare har intervjuer också 

utförts (Holme & Solvang, 1997), detta för att se om svaren från enkäten stämmer överens 

med vad intervjupersonerna sagt, vilket det i hög grad var fallet. En viktig åtgärd för att öka 

tillförlitligheten i svaren och resultaten var att respondenternas svar ska återspegla företaget, 
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därför har författarna utgått ifrån att av urvalspersonerna som ska svara på enkäten antingen 

ska vara VD eller ekonomiansvarig. För detta resonemang finns stöd av Svanström (2008) 

som menar att dessa befattningshavare i högsta grad är i kontakt med revisorn och kan därför 

ge mer relevanta svar än någon annan anställd i bolaget. Genom att redovisa enkätfrågorna 

och intervjufrågorna som bilagor i studien ökar också reliabiliteten om undersökningen ska 

genomföras på nytt. 

3.12 Validitet  

 

Tillförlitliga resultat är en utgångspunkt för hög validitet (Holme & Solvang, 1997). Validitet 

innebär huruvida de slutsatser som har konstaterats i undersökningen har koppling till 

varandra eller inte (Bryman & Bell, 2013). För att få en stark validitet i studien har frågorna 

som valts ut i enkäten reflekterat studiens syfte, enkätfrågorna avspeglar forskningsfrågan och 

för att lyckas med detta och säkerställa studiens validitet har författarna använt tidigare 

forskning och studier som underlag i hög utsträckning. Forskningsfrågorna härrör även från 

den tidigare forskning som har tagits fram och på så sätt testas hur påståendena stämmer 

överens med verkligheten, genom att göra på det sättet kommer slutsatserna som fastställts i 

denna undersökning att ha en koppling till varandra då utgångspunkten alltid har varit att 

besvara forskningsfrågorna och syftet. Handledaren och opponenterna har också varit till stor 

hjälp för att öka validiteten då forskningsfrågorna, intervjufrågorna och enkätfrågorna har 

diskuterats med dem.   

 

Extern validitet mäter hur resultatet från studien kan generaliseras, här är val av population 

och urval avgörande (Bryman & Bell, 2013). När författarna har valt ut de företag som varit 

respondenter i undersökningen har de utgått ifrån småföretagare i Sverige som anlitar revisor. 

Dock går det inte att påstå att denna urvalsgrupp är fullt representativ för alla småföretag i 

hela Sverige, bland annat för att urvalet inte är tillräckligt stort för att kunna generaliseras. 

Den externa validiteten i undersökningen är därmed relativt låg. 

 

Den interna validiteten mäter hur noga data som samlats in återspeglar studiens 

genomgripande syfte (Denscombe, 2016). En del av insamlad data via intervjuer och enkäter 

har varit överflödig och har därför inte presenterats i undersökningen. Det tyder på att 

författarna hade kunnat vara mer precisa när de utformat frågorna. Att endast relevant data 

presenteras i empiriavsnittet innebär dock att författarna har sållat bort irrelevant data med 

hänsyn till studiens syfte, därför går det också att påstå att den interna validiteten är relativt 

hög. 
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3.13 Chi-två test 

 
För att undersöka om det förelåg något samband mellan faktorerna företagsstorlek och 

outsourcing har ett chi-två test använts. Bryman & Bell (2013) menar att chi-två test går att 

använda för att ta reda på om det finns ett samband mellan två olika variabler. För att 

genomföra testet krävs observerad samt förväntat mängd data. Sedan undersöks differensen 

mellan det observerade värdet från det förväntade värdet. Beroende på hur mycket dessa 

skiljer sig från varandra, visar det hur stor sannolikheten är att denna skillnad är slumpmässig. 

 

Uträkning: 

      

 

 

          
 

  
 

För att göra en uträkning och få fram ett chi-två värde användes formeln ovan.  

I ekvationen står "f0" för det observerade värdet som användes för att beräkna "fe", som står 

för det förväntade värdet. Efter att ha summerat dessa värden i ekvationen fås ett chi-två värde 

som sedan jämförs med ett kritiskt värde utifrån frihetsgrader, för att se om nollhypotesen ska 

förkastas eller accepteras (Lind et al., 2015). Om chi-två värdet är över det kritiska värdet 

förkastas nollhypotesen och mothypotesen accepteras.  

 

Nollhypotesen i studien: 

 Småföretag som använder outsourcing är oberoende av företagsstorlek. 

 

I testet har nollhypotesen varit att det inte finns något samband och mothypotesen att det finns 

ett samband mellan faktorerna. Signifikansnivå på 5 % har använts i studien då samma 

signifikansnivå tidigare använts i Svanström (2008). I chi-två testet har nollhypotesen inte 

kunnat förkastas, vilket förklarar att ett signifikant samband finns.  

 

De förväntade frekvenserna i alla celler i en korstabell måste vara minst 5 i antal. När antalet 

kategorier är fler än två får högst 20 % av de förväntade frekvenserna vara lägre än 5 (Lisper 

& Lisper, 2005).  

 

Eftersom flera förväntade frekvenser i tabellen visade sig vara mindre än 5 fick chi-två testet 

genomföras på ett annat sätt än det sedvanliga.  Chi-två testet genomfördes genom att slå ihop 

flera kategorier med låga frekvenser så att de förväntade frekvenserna tillsammans översteg 5.  
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I chi-två testet som undersökte sambandet mellan outsourcing och företagsstorlek slogs 

svarsalternativ 0-499 och 500-999 ihop och blev "0-999", 1000-1499 och 1500-1999 blev 

istället "1000-1999".  Sist gjordes en sammanslagning av 2000-2999 och mer än 3000. 

 

Efter sammanslagning av kategorierna översteg mer än 80 % av de förväntade frekvenserna 5 

vilket indikerar på att chi-två testet visar ett pålitligt resultat.  

3.14 Metoddiskussion  

 

Som framgått har både en kvalitativ och en kvantitativ ansats tillämpats i denna studie. Dessa 

forskningsmetoder har enligt författarna varit mest lämpliga då syftet med studien kan 

besvaras på ett mer förklarande sätt och har varit ändamålsenliga då de är kompletterande. 

Dock, har alla intervjuer inte gett svar på alla aspekter, därför har dessa luckor gått att 

komplettera med vissa frågor i enkäten och vice versa. Exempelvis har ingen intervju skett 

med ett tillverkande företag. Därför valde författarna att täcka upp det genom att formulera en 

enkätfråga som mäter påståendet huruvida varje bransch ser värdet av att få sina tillgångar 

granskade (se bilaga 2 fråga 6). På så sätt involveras även de tillverkande företagen, som 

typisk sett har stora tillgångar, i undersökningen.  

 

Insamling av empiri har inte varit felfri. Exempelvis kunde insamlingen av data från 

enkäterna skett på ett mer effektivt sätt. Istället för att lägga ner så mycket tid på att samla in 

mailadresser till småföretagen från hitta.se, hade författarna istället kunnat använda sig av 

Retriever Business för att sedan exportera mailadresserna till en Excel fil. Detta hade sparat 

mycket tid. Antal enkätsvar är något författarna inte är nöjda med i förhållande till hur många 

mail som skickades ut. Svarsfrekvensen hade kunnat bli mycket högre om enkätutskicket 

hade skett på ett mer effektivt sätt. Det höga bortfallet som orsakades av Retriever Business 

borde tagits i beaktande genom att exempelvis använda sig av en annan databas och att man 

generellt ska vara mer källkritisk. 

 

Författarna hade som första prioritet att skicka ut enkäterna till VD/ekonomiansvariga. När 

det gäller småföretagare kan man inte vara fullt säker på att en VD/ekonomiansvarig har 

någon kompetens alls inom ekonomi, det kan leda till att personer som inte besitter tillräcklig 

kompetens svarar på enkäten, vilket gör att svaren inte blir lika trovärdiga.  

 



38 

Stickprovet från populationen var ämnad att täcka samtliga regioner i Sverige och att de 

svarande småföretagen skulle representera varje region. Dock visade det sig att majoritet av 

enkätundersökningens svar var småföretag från Stockholmsregionen. Även de intervjuade 

företagen kom från Stockholm. Detta gör att svaren inte blir representativa och när man drar 

slutsatser är det inte helt rätt att säga att slutsatsen gäller alla Sveriges småbolag som anlitar 

revision. Avgränsningen borde istället ha gjorts på en region, exempelvis Stockholm för att få 

mer generaliserbara resultat. Detta gäller även antalet branschföretag som har intervjuats. 

Författarna har endast intervjuat ett handelsbolag och ett tjänstebolag. Det innebär att svaren 

som tillhandahållits inte går att generalisera på alla bolag, eftersom företagen inom dessa 

branscher fungerar på olika sätt. För att kunna generalisera slutsatserna borde fler intervjuer 

skett med företag som delats upp i olika segment utifrån bransch, där exempelvis klädföretag 

räknas som ett segment inom handelssektorn. 
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4. Empiri 

 
I detta avsnitt presenteras resultatet av enkätundersökningen samt genomförda intervjuer. 

Empirin presenteras tematiskt utifrån de undersökta faktorerna som har presenterats i 

teoriavsnittet 

 

4.1 Bakgrundsinformation 

4.1.1 Bakgrundsinformation från enkäten 

 

Av de småföretag som besvarat enkäten var 53,8 % VD/företagsledare och 42,3 % var 

ekonomichefer/ekonomiansvariga. Övriga 3,8 % var kommunikationsansvariga, 

webbansvariga och ekonomiassistenter.  

 

4.1.2 Bakgrundsinformation från intervjuerna 

  

Auktoriserad revisor: 

Den auktoriserade revisorn driver en liten revisionsbyrå i Nacka strand, där han arbetat sedan 

1988.  Byrån äger han tillsammans med sin fru som jobbar som redovisningskonsult. Deras 

främsta kundgrupp är ägarledda företag men även mindre bolag.  

 

Karin Berggren: 

Karin Berggren arbetar på Företagarna som är Sveriges största organisation för små och 

medelstora företag. Hon har som representant för Företagarnas räkning suttit i den statliga 

utredning som föreslog avskaffande av revisionsplikten för mindre bolag. Dessutom arbetar 

hon som juridisk rådgivare på Företagarna och handlägger frågor kring företagande.  

 

Juristfirman:  

Juristfirman är ett enmansbolag inom tjänstesektorn där juridisk rådgivning erbjuds bland 

annat inom familjerätt. Intervjun baserade sig till mestadels på att få en bättre förståelse kring 

varför bolaget anlitar revisor och varför revision efterfrågas inom tjänstesektorn. 

Sammanfattningsvis gav intervjun en insikt i tjänsteföretags behov av revision.   

 

Handelsföretaget:  

Handelsföretaget är ett bolag som är verksamt inom handelssektorn och är ett mindre bolag 

med ett brett sortiment som består av allt från rumsdofter, parfymer, sminkprodukter och 



40 

kläder. Likt intervjun med tjänsteföretaget var syftet med denna intervju att få en mer 

djupgående förståelse till varför ett bolag inom handelssektorn anlitar revision.  

 

4.2 Intressenter 

4.2.1  Enkätsvar 

 
Cirka 75 % av småföretagarna som deltog i undersökningen uppgav att deras intressenter 

ställer krav på revision. Resterande 25 % har inget krav på revision från sina intressenter (se 

diagram 8, bilaga 3).  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Av de 75 % som uppgivit att deras intressenter ställer krav på revision visar figur 2 vilka 

dessa intressenter är. Här kunde respondenterna kryssa i flera svarsalternativ. Den intressent 

som ställer krav på revision och som fått högst svarsfrekvens bland småföretagarna är 

kreditgivare, där 75,7 % kryssade i det alternativet. Vidare kommer stat och kommun där 

skatteverket stod med som exempel. 57,7 % av respondenterna har kryssat i det alternativet. 

På tredjeplats med 51,4 % i fyllda svar kommer bolagets ägare som en av de intressenter som 

ställer krav på revision. Leverantörer är också en intressent som kan ställa krav på revision då 

38,7 % av respondenterna fyllde i det alternativet. Resterande svar som inte utgjorde någon 

majoritet avsåg kunder och anställda och slutligen övriga intressenter som inte var med som 

alternativ i denna enkätundersökning.  

 

Enkätfrågorna 13 - 17 var påståenden där syftet var att undersöka om respondenternas 

uppfattning om revision ökar företagets trovärdighet gentemot de olika intressenterna. 

Svarsalternativen var rangordnade från 1-5 där 1 innebär att påståendet inte alls stämmer 

och där 5 innebär att påståendet stämmer fullständigt. 

 

Figur 2. Intressenter 
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På påståendet "Revision ökar företagets trovärdighet gentemot intressent X" visar tabellen 

nedan antal respondenters rangordning av vilken intressent som de anser ökar företagets 

trovärdighet. 

 

 
Intressenter 1 2 3 4 5 

Revision ger en trygghet för företagets kreditgivare, 

vilket kan underlätta företagets möjligheter att 

erhålla lån 0 st 0 st 3 st 30 st 97 st 

Revision ökar företagets trovärdighet gentemot Stat 

och Kommun (ex. Skatteverket) 0 st 3 st 8 st 34 st 85 st 
Revision ökar företagets trovärdighet gentemot 

Leverantörer 2 st 5 st 32 st 36 st 55 st 

Revision ökar företagets trovärdighet gentemot de 

Anställda 5 st 16 st 67 st 27 st 15 st 
Revision ökar företagets trovärdighet gentemot 

Kunder 4 st 17 st 75 st 15 st 19 st 

 
 
Svaren redovisas i diagramform i bilagorna men redogörs i text här.   

 

Kreditgivare 

74,6 % höll fullständigt med om att revision ger en trygghet för företagets långivare och att 

det kan underlätta företagets möjligheter att erhålla lån (se diagram 13 i bilaga 3). 

 

Stat och Kommun 

Totalt 91 % av de tillfrågade kryssade i alternativen 4 och 5, därmed tycker de att företagets 

trovärdighet gentemot stat och kommun ökar om de anlitar revisor (se diagram 11 i bilaga 3). 

 

Leverantör 

På påstående om revision ökar företagets trovärdighet mot leverantörer fyllde 70 % av 

respondenter i alternativen 4 & 5 (se diagram 10 i bilaga 3). 

 

Anställda 

Här kryssade 51,5 % av respondenterna i svarsalternativ 3, vilket innebär att påståendet 

stämmer någorlunda (se diagram 12 i bilaga 3). 

 

 

 

 

Tabell 2. Intressenter  
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Kunder 

På påståendet om revision ökar företagets trovärdighet gentemot kunder uppgav 57,7 % av 

respondenterna en 3:a vilket innebär att det inte riktigt går att påstå att revision ökar 

trovärdigheten gentemot kunderna. (se diagram 9 i bilaga 3). 

4.2.2 Intervjusvar 

Auktoriserad revisor: 

Enligt den auktoriserade revisorn är kreditgivarna den största intressenten som har nytta av 

revision. Andra intressenter är även anställda då de är måna om att det finns någon som stöttar 

och säger vad som gäller, det är en spridd bild av intressenter. Om man ska hårdra är det 

kreditinstitut och staten via skatteverket som är de största intressenterna.    

Vidare säger revisorn att trovärdigheten för ett företag ökar hos intressenterna om bolagets 

inkomstdeklaration har förmån för revision. Eftersom det skapar en annan trygghet hos 

deklarationskontrollanterna (skatteverket).  

Karin Berggren: 

Enligt Karin Berggren är de intressegrupper som har mest nytta av revision kreditgivare, stat 

och andra utomstående parter utan direkt insyn i bolagets verksamhet. Hon anser dock inte att 

trovärdigheten för ett företag ökar bland intressenter när dess finansiella rapporter revideras 

utan åsyftar på att intressenterna istället är mer beroende av innehåll och utformningen av de 

finansiella rapporterna.  

Juristfirman: 

Juristfirman menar att revision ger en mer seriös bild av bolaget gentemot externa kunder. 

Även för intressenter såsom banker, myndigheter och kreditgivare. Den viktigaste 

intressenten utsågs vara kreditgivaren enligt juristfirman. Det förklarades av att om bolaget 

vill expandera och vill erhålla lån är det viktigt att bolaget har revisor för det ökar troligheten 

att långivaren får en uppfattning om att bolaget är kreditvärdigt.   

 

Handelsbolaget: 

Handelsbolagets VD nämner att företaget har många leverantörer och dessa uppskattar att 

företaget anlitar revisor. Han redogjorde för hur leverantörernas syn på företaget förbättrades 

efter att de fick vetskap om att bolaget reviderades. VD:n upplever att intressenternas 

förtroende till bolaget har ökat efter att de anlitat en revisor.  
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4.3 Internnytta  

4.3.1 Enkätsvar 

 

Enkätfrågorna 18-20 och 22-24 var påståenden där syftet var undersöka nyttan med revision. 

Tabellen nedan visar antal respondenters rangordning på vardera påstående. 

Svarsalternativen var även här rangordnade från 1-5 där 1 innebär att påståendet inte alls 

stämmer och där 5 innebär att påståendet stämmer fullständigt. 

 

 
 

Nytta & Rådgivning 1 2 3 4 5 

Revision förbättrar kvaliteten i den interna kontrollen 
1 st 0 st 9 st 24 st 96 st 

Revision förbättrar kvaliteten i den externa 

redovisningen 1 st 1 st 9 st 30 st 89 st 

Revision minskar risk för bedrägeri och andra 

ekonomiska brott 0 st 5 st 14 st 59 st 52 st 
Nyttan med revision överstiger dess kostnad 

4 st 10 st 28 st 53 st 35 st 

Revision är viktigt för att säkerställa en korrekt 

framställning av våra tillgångar 
12 st 22 st 11 st 16 st 69 st 

Revisorns rådgivning ger företaget viktiga kunskaper 

och lärdomar och ökar sannolikheten för att korrekta 

beslut tas 1 st 4 st 13 st 42 st 70 st 
Vad är er uppfattning om den rådgivning som er 

revisor tillhandahåller 0 st 4 st 32 st 54 st 40 st 

 

Intern kontroll 

På påståendet om revision är viktigt för att det förbättrar kvaliteten i den interna kontrollen 

svarade cirka 74 % av småföretagen att påståendet stämmer fullständigt (se diagram 15 i 

bilaga 3). 

 

Extern redovisning 

Fråga 18 undersökte om revision förbättrar kvaliteten i den externa redovisningen. Här 

svarade 68,5 % att det påståendet stämmer fullständigt (se diagram 14 i bilaga 3). 

 

Bedrägeri och ekobrott 

På påståendet om revision minskar risken för bedrägeri och andra ekonomiska brott visade 

svaren att påståendet går att styrka, dock är svaren en aning utspridda, 45 % angav 

Tabell 3. Nytta & Rådgivning 
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svarsalternativet 4 och 40 % har svarat 5 vilket indikerar på att påståendet stämmer till hög 

grad (se diagram 16 i bilaga 3). 

 

Nyttan med revision överstiger dess kostnad 

Cirka 27 % av respondenterna håller fullständigt med om att nyttan med revision överstiger 

dess kostnad. Den högsta svarsfrekvensen på denna fråga hamna på alternativ 4 vilket innebär 

att påståendet stämmer men inte helt fullständigt, resterande svar fördelas på 1,2,3 vilket 

innebär att av de 130 tillfrågade företagen finns det företag som inte tycker att nyttan 

överstiger kostnaderna. Dock anser mer än 70 % att påståendet stämmer. (se diagram 17 i 

bilaga 3). 

 

Värdering av tillgångar 

På påståendet om "Revision är viktigt för att säkerställa en korrekt framställning av bolagets 

tillgångar" svarade 65,4 % av företagen att de håller med om att påståendet stämmer. 8 % 

uppgav att påståendet stämmer någorlunda och 26,1 % av respondenterna håller inte med 

detta påstående.  (se diagram 4 i bilaga 3). 

 
Rådgivning ger kunskap och lärdomar 

Revisorns rådgivning uppskattas av småföretagarna. Resultatet tyder på att revisorers 

rådgivning är av mycket hög nytta för mindre bolag. Cirka 54 % av de tillfrågade anser att 

rådgivningen som revisorn bidrar med ger viktiga kunskaper och gör att fler korrekta beslut 

tas. (se diagram 18 i bilaga 3). 

 

Uppfattning av rådgivning  

På frågan om respondenternas uppfattning av den rådgivning som tillhandahålls av revisorn 

svarade 72 % av respondenterna att rådgivningen som man får av revisorn är bra och mycket 

bra. Resterande del som består av cirka 28 % av de tillfrågade anser att rådgivningen som 

tillhandahålls av revisorn inte är tillräcklig. Vilket kan förklaras av respondenterna som svarat 

nej på nästa fråga. (se diagram 19 i bilaga 3). 

 

Den öppna frågan i enkäten "Stämmer förväntningarna som ni har på revisorn med arbetet 

som denne utför" vill undersöka huruvida förväntningarna på revisorn stämmer överens med 

verkligheten. Av de tillfrågade svarade 59 % att deras förväntningar stämmer överens med 

arbetet som revisorn utför och att de är nöjda. Vidare har respondenterna svarat att revisorn 

ger god vägledning och bidrar till en oberoende granskning samt ger finansiell rådgivning 
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som företagen är i behov av. De anser även att en revisor inte bara ska kunna regler, lagar och 

skatter utan även kunna utveckla företagsledningen och bidra med tillväxt och utveckling. De 

ser revisorn som en hjälpande hand och en person som säkerställer att större fel inte föreligger. 

Många har uttryckt sig i form av att de ser revisorn som en försäkran på att bolaget inte har 

större felaktigheter i sina finansiella rapporter. 

 

Resterande respondenter (41 %) har svarat att förväntningarna inte överensstämmer med det 

revisorn tillför. De menar att de förväntar mer i form av finansiell rådgivning och därför är de 

inte fullständigt nöjda. Själva rådgivningen har varit en bidragande faktor till att de valt att 

anlita en revisor och när de inte fått tillräckligt mycket rådgivning har förväntningarna inte 

blivit uppfyllda. Prisfrågan tas också upp som ett problem då det är dyrt för mindre bolag att 

anlita en revisor, därför förväntar de sig mer än endast granskning. 

4.3.2 Intervjusvar 

 
Juristfirman:  

En viktig faktor som juristfirman tog upp var att revision ger en tryggare känsla eftersom att 

revisorn går igenom räkenskaperna och ser till att bokföringen är skött på korrekt sätt och 

enligt lag. Detta underlättar arbetet för juristen då han menar att han istället kan fokusera på 

kärnverksamheten. Sammanfattningsvis menade han att revision ger trygghet, både internt 

och externt. Bolaget menar att revision efterfrågas i högst uträckning för att det ger ett 

säkerställande av bolagets redovisning. Detta för att man anlitar en utomstående 

redovisningsfirma som utför redovisningen åt en då den kompetensen inte finns inom 

juristfirman. 

 

Handelsföretaget: 

Likt juristfirman beskriver Handelsföretaget även internnyttan och rådgivningen som en 

viktig faktor till att revision efterfrågas bland handelsföretag som denna. 

Karin Berggren:  

På frågorna ”Hur ser du på rådgivningen som revisorn ger?", "Finns det ramar för hur 

rådgivning ska vara?” svarade hon att det finns begränsningar på hur mycket rådgivning 

revisorn ska ge eftersom att revisorns oberoende och möjlighet att göra en bra granskning inte 

får hindras. Om revisorn ger för mycket rådgivning till ett företag och bildar ett starkt band 

med företaget kan revisorns oberoende ifrågasättas och även den granskning som utförs.   
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Juristfirman:  

Juristfirman ansåg att rådgivningen som revisorn ger är en av de viktigaste anledningarna till 

att de anlitar revision. Revisorn ger inputs (synpunkter) som hjälper företaget på rätt spår och 

det leder till att korrekt beslut tas. Man får goda finansiella råd från revisorn om hur man kan 

minska kostnaderna och öka omsättningen på effektivast sätt. Juristen menar att den lärdomen 

är av hög betydelse för mindre bolag som strävar efter tillväxt.  

4.5 Företagsstorlek 

4.5.1 Enkätsvar 

 

 
Resultatet i figur 3 visar att omsättningen som företagen hade var jämt fördelad över 

svarsalternativen. Majoriteten som består av 25,4 % (33 företag) av respondenterna har en 

omsättning på 2000 – 2999 tkr. Dessa ligger närmast gränsvärdet som är 3000 tkr i 

nettoomsättning. 25 företag som motsvarar procentsatsen 19,2 % har en omsättning på 1500 – 

1999 tkr. Lika många företag har även en omsättning på 1000 – 1499 tkr. 16,9 % som 

motsvarar 22 företag har en omsättning på 500 – 999 tkr och 11,5 % (15 företag) som är de 

minsta företagen med hänsyn till omsättning i denna undersökning har haft en omsättning på 

0 – 499 tkr under det senaste räkenskapsåret. 10 av totalt 130 bolag som besvarat enkäten 

hade en omsättning som översteg 3000 tkr.  

4.6 Outsourcing 

4.6.1 Enkätsvar 

 
På frågan om bolagen anlitar en extern part för att sköta bolagets redovisning visar resultatet 

att totalt 70,8 % av de tillfrågade företagen anlitar en extern redovisningsfirma. Återstående 

Figur 3. Omsättning 
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29,2 % anlitar inte en extern part som sköter bolagets redovisning utan gör det själva internt 

(se diagram 5 i bilaga 3). 

 
På den andra öppna frågan om varför företagen anlitar en extern redovisningsfirma som 

sköter bolagets redovisning resulterade det i svar som var någorlunda lika varandra. De flesta 

som anlitar en extern redovisningsfirma gör det för att de inte har den kompetensen internt i 

bolaget och behöver en redovisningsfirma som är kunnig inom redovisning. De menar att 

redovisningsfirman har den rätta kompetensen och detta gynnar dem. De betalar hellre för att 

dra nytta av deras expertis samt få tips och råd. Många respondenter menar att de inte bara får 

sin bokföring gjord utan att de även får goda råd och dyrbar rådgivning. Respondenterna 

svarade att en korrekt redovisning som speglar verkligheten är en viktig faktor för bolaget 

men även minst lika viktigt för deras intressenter. 

Något annat som går att konstatera ur respondenternas svar är att växande företag vanligen 

väljer att anlita en extern part som utför redovisningen i bolaget. De menar att när bolaget 

expanderar blir redovisningen mer komplicerad i takt med att företaget blir större, därför 

behöver företagen experthjälp när redovisningen ska utföras, det blir mer kompetenskrävande 

ju större företaget är. Andra bolag som beskrev sig själv som mindre menar att de inte 

behöver anlita en extern part då de själva enkelt och snabbt kan genomföra den löpande 

bokföringen för att den inte är så omfattande. 

En annan orsak som ofta förekom bland svaren var att bokföring är tidskrävande, därför blir 

det mer lönsamt att anlita en redovisningsfirma som utför arbetet åt en. Flera 

enmansföretagare har många andra ansvarsområden och därför har de inte tid att sköta 

redovisningen själva. De vill istället satsa på det de är bäst på och låta någon annan med 

kompetens inom redovisning utföra redovisningen och bokföringen. 

På frågan om de bolag som använder sig av outsourcing kan uppleva informationsasymmetri 

uppgav 55,6 % att de ofta kan uppleva informationsasymmetri gentemot redovisningsfirman. 

Medan 29,3 % fyllde i alternativet ibland och resterande 15,2 % känner aldrig att 

redovisningsfirman har informationsövertag. Cirka 85 % av respondenterna upplever 

informationsasymmetri (se diagram 16 i bilaga 3). 

 

På frågan om outsourcing kan vara skäl till att anlita en revisor för att granska 

redovisningsfirman och reducera informationsasymmetrin uppgav majoriteten, ca 81 %, att 

det kan vara en anledning till att anlita revisor (se diagram 7 i bilaga 3). 
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4.7 Bransch 

4.7.1 Enkätsvar 

 

 
Figur 4 undersöker vilken bransch företaget är verksam i, där 36,2 % var företag inom 

tillverkningsbranschen. 34,6 % av respondenterna ingick i tjänstesektorn och 25,4 % av 

företagen kategoriseras som handelsföretag. Resterande, ca 4 %, uppgav en annan bransch än 

de tre ovanstående svarsalternativen. 

  

4.7.2 Intervjusvar  

 

Auktoriserad revisor: 

Revisorn var tydlig med att säga att han inte vågar påstå att det finns ett samband mellan 

branschtillhörighet och efterfrågan på revision. Dock menar han att företag inom 

tillverkningsbranschen och handelsföretag kan vara mer benägna att anlita revisorer för att de 

branscherna kan ha höga värden på sina tillgångar och stora lager som är svåra att värdera, 

dessa kan värderas på ett felaktigt sätt och det gör att man övervärderar posterna, vilket kan 

bli farligt för företagets fortsatta drift och även ge ett felaktigt beslutsunderlag till intressenter 

som tar del av den finansiella rapporten.    

 

Handelsföretaget:    

Den största anledningen till att bolaget anlitar revision förklarades av att de är i stort behov av 

kontinuerlig granskning av lagertillgångarna som de har. Vd: n menar att deras lager består av 

ett ”snabbt in- snabbt ut lager” som innebär att de försöker sälja det som köpts in på så kort 

tid som möjligt. Han beskriver varulagret som en post som är lätt att felvärdera och kan 

innehålla varor som har gått ut i datum eller av andra skäl inte kommer kunna säljas i butik. 

Figur 4. Bransch 
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Därför är det viktigt att se till att lagret inte är fel värderat. Han förklarade att revisorn brukar 

vara med vid fysisk inventering för att granska hur lagerhanteringen går till. Ekonomichefen i 

bolaget menade att en inspektion av varulagret bör göras för att se om det stämmer överens 

med det redovisade värdet. Om det inte gör det kan skiljaktiga siffror skapa problematik i 

bokföringen, därför är det viktigt att en korrekt granskning sker i företaget. I detta bolag är 

lagret av betydande storlek och därför anser de att det är viktigt att värdera lagret till rätt 

summa då produkterna som finns är bolagets främsta inkomstkälla.  

 

Juristfirman:  

På frågan ”anser du att det finns ett samband mellan efterfrågan på revision och 

branschtillhörighet” svarade han att det kan finnas kopplingar men att varje bransch 

efterfrågar revision på olika sätt. Vidare valde han att beskriva nyttan med revision inom 

tjänstesektorn genom att dela upp den i 3 olika punkter som var:   

   

·      Revisorn bistår med rådgivning    

·      Revision ger ordning och reda i räkenskaperna   

·      Revision ger ett gott renommé för externa parter    
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5. Analys 
 
I detta avsnitt ska studiens resultat analyseras i förhållande till tidigare studiers faktorer och 

vad tidigare litteratur kommit fram till. Detta för att finna samband och kunna besvara 

forskningsfrågorna och studiens syfte. Avsnittet är uppdelat efter de faktorer som presenterats 

i teoriavsnittet. Slutligen avslutas avsnittet med en sammanfattande tabell som tydliggör vad 

som har analyserats i denna studie. 

5.1 Fördelar med revision genom intern nytta  

 
Det här avsnittet kommer att kartlägga fördelarna som småföretagare ser med revision. I 

internnyttan som revisorn bistår med framkommer flera förmåner som tillsammans utgör 

nyttan med revision. Här ingår även rådgivning som en fördel som småföretagare ser positivt 

på. 

 

Collis (2010) studie visade att den största bidragande faktorn till att företagen i hennes 

undersökning efterfrågade revision berodde på att de ansåg att nyttan som revisorn bidrog 

med översteg kostnaderna för anlitandet. För att undersöka om detta stämde fick 

respondenterna besvara påståendet ”överstiger nyttan med revision dess kostnad”. Resultatet 

visade att påståendet stämmer till viss del men inte fullständigt. Det kan förklaras av den 

öppna frågan, vars syfte var att undersöka om förväntningarna som småföretagarna har på 

revisorn stämde med arbetet som denne utför. Respondenterna tog upp prisfrågan som ett 

problem och menade att det är dyrt för mindre bolag att anlita en revisor och att de förväntar 

sig mer än endast granskning och mer rådgivning. 

 

Tidigare studier som har undersökt internnytta har konstaterat att både mindre och större 

bolag ser internnyttan som en viktig faktor till att efterfråga revision. Detta står även i linje 

med resultatet från denna studie. Majoriteten, cirka 74 %, av respondenterna, instämmer helt i 

att revision är viktigt för att det förbättrar kvaliteten i den interna kontrollen och cirka 69 % 

instämmer helt att revision är viktigt för att den förbättrar kvaliteten i den externa 

redovisningen. Att svarsfrekvensen var hög på ovanstående frågor i enkäten indikerar på att 

revision är viktig för att förbättra kvaliteten i den interna kontrollen och den externa 

redovisningen. Mer än 70 % av de svarande småföretagen anser även att nyttan med revision 

överstiger dess kostnad. Anledningen till att svaren från enkäten står i linje med vad tidigare 

forskning säger kan bero på att den centrala nyttan med revision är att förbättra kvaliteten i 
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bolags finansiella rapporter. Collis (2010) studie som har undersökt faktorn internnytta har 

utförts i Danmark och England. Men det verkar inte vara någon större skillnad på hur 

småföretagare ser på nyttan i dessa länder i jämförelse med Sverige, eftersom att denna 

studies resultat återspeglar resultaten från Collis (2010) studie i hög grad. 

 

Knechel et al. (2008) lyfter fram att mindre bolag anser att internnyttan som revisorn tillför är 

av större vikt än vad större bolag tycker. Detta förklaras av att mindre bolag inte har den 

kompetensen internt inom bolaget som större bolag har och därför ökar behovet och 

efterfrågan på att en extern och oberoende part (revisor) granskar arbetet som utförs. 

Juristfirmans argument gällande bolagets syn på nyttan med revision överensstämmer med det 

som Knechel et al. (2008) lyfter fram. I samband med intervjun menade juristen att 

kompetensen som finns i bolaget är begränsad och därför ger revisorns granskning en 

trygghet för bolagets ägare. På liknande sätt resonerade även handelsföretaget. 

Småföretagarna ser revisorn som en försäkran på att bolagets räkenskaper och den finansiella 

rapporten inte innehåller några väsentliga fel. Teorin om försäkran beskriver denna företeelse. 

Genom att revisorn granskar bolagets redovisning och interna kontroll ger revision en 

trygghet för att de finansiella rapporterna är fullständiga och inte innehåller betydande 

felaktigheter och är lagliga. Av den anledningen är de mindre bolagen villiga att bli granskade 

och få expertishjälp. Genom att revisorn skriver på en revisionsberättelse tar revisorn på sig 

en del av ansvaret, vilket småförtagare i sig upplever som en trygghet. Revision ses som en 

försäkring som nämns i teorin om försäkring (Carrington, 2014). Anledningen till att 

småföretagare upplever en trygghet med revision kan bero på att ett stort ansvar läggs på 

revisorn för att kontrollera att företaget skött sin redovisning korrekt. Revisorns expertishjälp 

blir som en bekräftelse för bolaget att räkenskaperna stämmer i enlighet med god 

redovisningssed. Det väsentliga med nyttan ur småföretagares synvinkel är alltså tryggheten 

som tillkommer genom revisorns arbete. 

 5.2 Fördelar med revision genom rådgivning  

 

Insamlad data visar även att rådgivningen som revisorn tillhandahåller i samband med sitt 

arbete är av hög betydelse för småföretagare. När respondenterna fick förklara om 

förväntningarna som de har på revisorn stämmer med arbetet som denne utför svarade 

majoriteten att de är nöjda. Dock visade resultatet också att 41 % inte ansåg att 

förväntningarna stämmer överens med arbetet som revisorn utför. De menade att de förväntar 

sig mer i form av finansiell rådgivning och att missnöje uppstår när det inte erhålls. När de 
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inte får den rådgivning som förväntats i samband med anlitandet blir de otillfredsställda och 

ett förväntningsgap uppstår. Detta går att koppla till Carringtons (2014) förväntningsgap som 

är ett ofta förekommande problem för revisorer i allmänhet. Problematiken grundar sig i att 

företagsledningen har en annan uppfattning om vad en revisor har för arbetssysslor (Öhman, 

2007). Den sista enkätfrågan mäter småföretagarnas uppfattning av den rådgivning som 

ges av revisorn. Resultatet visar att 71 % är nöjda och tycker att revisorns rådgivning 

antingen är bra eller mycket bra. En minoritet, cirka 28 %, anser dock att rådgivningen som 

tillhandahålls inte är tillräcklig. De förväntar sig mer än bara granskning som exempelvis 

finansiell rådgivning, skatterådgivning etc. Själva rådgivningen har varit en bidragande faktor 

till att dessa företag valde att anlita en revisor och när de inte fått tillräckligt mycket 

rådgivning har förväntningarna inte blivit uppfyllda.  

 

I Collis et al. (2004) och Elisabeth et al. (2014) studier benämner de revisorn som en 

rådgivare. Det uppstår en förväntan hos företag att revisorn också innehar en rådgivarroll 

utöver sin granskande roll. Mindre bolag ser alltså revisorn som en rådgivare och inte bara en 

granskare. I intervjun berättade Karin Berggren från Företagarna att det finns begränsningar 

på hur mycket rådgivning som en revisor kan ge utan att den oberoende granskningen 

förhindras. Hon menar att om revisorn ger för mycket riktlinjer kring hur styrelsen ska arbeta 

och involverar sig för mycket i bolagets bokföring blir granskningen inte 

oberoende. Juristfirman å andra sidan menar och såg det som del i revisorsuppdraget att de får 

goda finansiella råd från revisorn t ex i hur man kan minska kostnaderna och öka 

omsättningen på ett effektivt sätt. Bolaget menar att rådgivningen från revisorn är av hög 

betydelse för mindre bolag som strävar efter tillväxt.  

 

Även enligt respondenterna från enkätundersökningen har rådgivning varit en betydande 

faktor till att de valt att anlita revision. Att småföretagare ser positivt på rådgivningen som 

revisorn tillhandahåller går även att styrka genom enkätsvaren där cirka 86 % av 

respondenterna håller med påståendet att revisorns rådgivning ger företaget viktiga kunskaper 

och lärdomar och därmed ökar sannolikheten att fatta korrekta beslut för bolaget. Detta stöds 

ytterligare av både Collis (2010) och Elisabeth et al. (2014) som konstaterat att 

företagsledningen i mindre bolag uppmärksammar och tar till sig mycket av den rådgivning 

de får av revisorn och att det är av hög relevans vid anlitandet. Att småföretagare ser fördelar 

med rådgivning påverkar således småföretags beslut om att anlita revision. 
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5.3 Förhållandet mellan omsättning och outsourcing 

 
Att det finns ett samband mellan efterfrågan på revision och företagsstorlek har konstaterats i 

tidigare studier av bl. a Collis et al. (2010). I takt med att ett företag växer ökar även antalet 

transaktioner i bolaget. Detta leder till ett ökat behov av kontroll och granskning av bolagets 

redovisning.  

 

I studien analyseras hur faktorerna företagsstorlek och outsourcing förhåller sig till varandra, 

genom att titta på om företagsstorleken påverkar benägenheten att outsourca företags 

redovisningsfunktion och om outsourcing i sin tur blir ett skäl till att anlita revision.  

 

För att ta reda på om det föreligger ett samband mellan företagsstorlek och att outsourca 

företags redovisningsfunktion genomfördes ett chi-två test för att se om det fanns ett samband 

mellan variablerna (se bilaga 1). Chi-två testet hade en signifikansnivå på 5 % som är 

sannolikheten för att utfallet från testet blir felaktigt. Nollhypotesen innebar att det inte fanns 

ett samband mellan företagsstorlek och outsourcing medan mothypotesen var att det fanns ett 

samband. Det kritiska värdet beräknades till 5,991 och chi-två värdet till 39,84. Detta innebar 

att nollhypotesen kunde förkastas, och mothypotesen accepteras. Chi-två testet visade därmed 

att det finns ett statistiskt samband mellan företagsstorlek och outsourcing.  

 

Om ett statistiskt samband mellan företagsstorlek och outsourcing föreligger borde det gå att 

undersöka det vidare, genom att ta reda på om dessa faktorer är skäl till att anlita revision. 

Niemi et al. (2012) nämner i sin studie att småföretag som använder outsourcing för sin 

redovisningsfunktion löper större risk att drabbas av informationsasymmetri. Detta 

konstaterande överensstämmer med studiens enkätsvar. På enkätfrågan om varför 

småföretagare outsourcar sin redovisningsfunktion svarade småföretagarna att expanderande 

företag i större utsträckning väljer att anlita en extern part som utför redovisningen i bolaget. 

Som skäl anförde småföretagarna att företagsredovisning blir mer komplicerad i takt med att 

företaget blir större, därför behöver företagen experthjälp när redovisningen ska utföras. Detta 

leder till att bolaget inte har någon koll på om redovisningsfirman utför redovisningen på ett 

korrekt sätt (informationsasymmetri uppstår). Även Niemi et al. (2012) slår fast i sin studie, 

som genomförts i Finland, att outsourcing kan leda till informationsasymmetri. Den här 

studien har bland annat undersökt det i samma kontext, med den skillnaden att denna studie är 

avgränsad till Sverige. Resultatet i denna studie är i likhet med vad Niemi et al. (2012) 

kommit fram till, nämligen att respondenterna oftast upplever informationsasymmetri 
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gentemot redovisningsfirman. En förklaring till likheten mellan denna studie och Niemi et al. 

(2012) studie kan förstås i ljuset av agentteorin, som förklarar hur informationsasymmetri 

uppstår och hur den går att förebygga. Agentteorin menar att företag anlitar revision för att 

förebygga informationsasymmetri. Genom att låta en tredje aktör, en revisor, övervaka och 

granska redovisningsfirman kan företagets ägare försäkra sig om att redovisningen sköts på 

ett korrekt sätt. Av bolagen som använder sig av outsourcing upplevde cirka 85 % 

informationsasymmetri gentemot den externa redovisningsfirman vilket bekräftades i 

enkätsvaren, och 81 % av dessa menar i sin tur att informationsasymmetrin som uppstår på 

grund av outsourcing kan vara ett skäl till att anlita revision. Att outsourcing kan vara ett skäl 

till att småföretagare anlitar revision kan förklaras av att redovisningsfirman har ett 

informationsövertag och bättre kunskap om bolagets ekonomiska ställning gentemot ägarna. 

Det kan även bero på att ägarna hellre fokuserar mer på kärnverksamheten och låter en 

utomstående part sköta redovisningen. Revisorn anlitas då för att förebygga denna 

informationsasymmetri och handlar i ägarnas intresse. 

 

5.4 Branschernas resonemang kring anlitande av revision och hur revision är till nytta 

vid värdering av tillgångar 
 

Tanken var att utföra ett chi-två test för att ta reda på om det förelåg ett statistiskt samband 

som visar att revision är viktigt för att säkerställa en korrekt framställning av företagets 

tillgångar utifrån bransch. Men på grund av låga frekvenser (frekvenserna understeg 5) har ett 

chi-två test inte kunnat genomföras vilket inneburit att studien inte kunnat testa sambandet 

mellan dessa variabler. Istället användes tabellen nedan för att undersöka om det föreligger en 

koppling mellan branschtillhörighet och om revision är viktigt för att säkerställa en korrekt 

framställning av bolagets tillgångar.  

 

Tabell 4. Bransch och tillgångar 

 

 

Revision är viktigt för att säkerställa en korrekt framställning av våra 

tillgångar? 

Bransch 

1 – 

stämmer 

inte alls 

2 3 4 

5 – 

stämmer 

helt  

Summa 

Tillverkning 0 0 1 4 42 47 

Handel 2 0 7 8 16 33 

Tjänstesektorn 9 21 2 4 9 45 
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Svanström (2008) har enbart fokuserat på sambandet mellan efterfrågan på revision och 

bransch. Denna studie har gått ett steg längre och undersökt hur småföretag ur olika branscher 

resonerar kring anlitande av revision.   

 

Samtliga studier som har resonerat kring branschtillhörighet och anlitande av revision uppger 

att de tillverkande företagen efterfrågar revision i högre omfattning än andra branscher. Detta 

för att tillverkande företag anses som mer komplexa då de har mer omfattande tillgångar i 

form av maskiner och lager och är mer komplicerade att värdera (Pong & Whittington, 1994). 

Frågorna som har undersökts är ”Vilken bransch företaget är verksam inom” och 

påståendet ”Revision är viktigt för att säkerställa en korrekt framställning av tillgångarna.” 

Som det går att utläsa i tabell 4 har majoriteten av de tillverkande företagen och 

handelsföretagen svarat att de instämmer helt på påståendet om att revision är viktigt för att 

säkerställa en korrekt framställning av bolagens tillgångar. Det finns följaktligen likheter 

mellan branschtillhörighet och hur de resonerar kring värdering av tillgångar, där likheten 

indikerar på att de tillverkande företagen bland annat anlitar revision för att få en korrekt 

framställning av tillgångarna. Vidare visar resultatet från såväl intervjun med handelsföretaget 

som enkätsvaren att handelsföretag också anlitar revision i hög utsträckning för att säkerställa 

värdet på tillgångarna i bolaget. Svanström (2008) hävdar att tillverkande företag är i större 

behov av att säkerställa att lager och andra tillgångar är korrekt värderade till skillnad från 

tjänsteföretag som oftast inte har tillgångar som är svårvärderade.   

   

Intervjun som genomfördes med juristfirman som är ett bolag inom tjänstesektorn menar 

liksom Svanström (2008) att tjänsteföretag inte är i behov av att revisorn granskar bolagets 

tillgångar. Juristfirmans ägare menar att tjänsteföretag anlitar revisor pga. att 

revision förbättrar kvaliteten i den externa redovisningen, det ger ett gott intryck för 

intressenter och rådgivningen som ges är av hög nytta. Handelsföretaget bekräftar vad 

juristfirman sagt angående fördelarna som revisorn bistår med, men åtskiljer sig genom att 

handelsföretaget lyfter fram behovet av att revisorn säkerställer lagertillgångarna. 

Handelsföretaget anlitar revision för att de känner stort behov av att få en kontinuerlig 

granskning av deras lagertillgångar. Bolagets lager är av betydande storlek och därför anser 

de att det är viktigt att värdera lagret till rätt summa då produkterna som finns är den främsta 

inkomstkällan. Den signifikanta skillnaden är således att tjänsteföretag inte är i lika stort 

behov av att få sina tillgångar granskade som handels- och tillverkningsföretag. 
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5.5 Branschtillhörighet och intressenters krav på revision  

 

Tabell 5. Intressent och branschtillhörighet 

 

Intressenter som ställer krav på revision och 

branschtillhörighet      

Bransch Långivare Leverantör Kunder Anställda Stat Ägarna Summa 

Tillverkning 35 23 2 1 30 24 115 

Handel 19 14 2 4 15 13 67 

Tjänstesektorn 26 6 7 1 19 17 76 

 

Tabell 5 beskriver förhållandet mellan intressenter och branschtillhörighet. Som det framgår 

av tabellen, beroende på branschtillhörighet, ställer olika intressenter krav på revision. Detta 

område är relativt outforskat och därför finns inte många studier att jämföra med, men utifrån 

studiens resultat går det ändå att konstatera vilka intressenter som ställer krav på revision 

utifrån den bransch bolag är verksamma inom. I tillverkandeföretag och handelsföretag är det 

långivare, stat, bolagets ägare och leverantörer som ställer krav på revision i högre grad. Inom 

tjänstesektorn är det långivare, stat, ägare och kunder som gör det. 

   

Att långivare efterfrågar revision har tidigare konstaterats av Collis (2010). Hon menar att 

kreditgivare utgör den viktigaste intressenten som ställer krav på revision. Anledningen var 

att revisorn uppfattas som en säkrande part som såg till att bolaget var förmögen att betala 

tillbaka lånen till kreditgivaren. Ett annat skäl till varför svarsfrekvensen var högst på 

kreditgivare som intressent kan förklaras av Blackwell et al. (1998) som menar att mindre 

bolag köper revision för att signalera kvalitet på lånemarknaden. Att kreditgivare är den 

intressent som efterfrågar revision i tillverkningsbranschen och bland handelsföretag kan bero 

på att branscherna är mer komplexa (Chow 1982). Detta för att kreditgivare vill känna sig 

säkra på att värderingen av tillgångarna är korrekt så att det inte finns allt för stora avvikelser 

i siffrorna och att bokföringen är felfri. På så sätt kan kreditgivarna försäkra sig om att bolaget 

är förmögen att betala tillbaka sina lån. Samma argument går även att använda till varför 

staten, exempelvis skatteverket efterfrågar revision, eftersom tillverkningsbranschen och 

bland handelsföretag är branschen mer komplex och här kan risken för fel vara högre och att 

fel skatt betalas.  

   

Tabellen visar också att leverantörer är en intressent som ställer krav på revision i 

tillverkningsbranschen och handelssektorn, däremot inte i lika hög grad på tjänsteföretag. Det 
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kan förklaras av att tjänsteföretag inte är i lika stort behov av leverantörer som exempelvis 

handelsföretag är som har ett beroendeförhållande med leverantörer. Handelsföretaget 

som intervjuades uppgav att leverantörers syn på företaget förbättrades när de fick vetskap om 

att bolaget reviderades. Det kan förklaras av att leverantörerna känner sig mer trygga om de 

vet att bolagets räkenskaper är reviderade av en revisor, vilket i sin tur utgör en försäkran om 

att verksamhetens siffror stämmer och visar bolagets betalningsförmåga. 

 

5.6 Sammanfattande tabell av tidigare forskning och koppling till empiri 

 

Denna tabell sammanställer och förtydligar vad denna studie har kommit fram till utifrån 

teorier, tidigare forskning och empiri. 

  

Tabell 6. Sammanfattande tabell i analys 

Faktorer Tidigare forskning 

Hur faktorerna 

ska undersökas Teorier 

Studiens resultat utifrån 

empiri, tidigare forskning och 

teorier 

Intressenter Skattemyndigheter, 

banker & kreditgivare 

efterfrågar mest revision 

och deras inställning till 

företag blir bättre om de 

känner till att bolag 

revideras. Kan vara en 

avgörande faktor till att 

småföretag väljer att bli 

reviderade (Collis, 2010 

och Collis et al. 2004) 

Faktorn kommer att 

studeras för att ta 

reda på vilken/vilka 

intressenter som 

ställer krav på 

revision. Och om det 

finns ett samband 

mellan 

branschtillhörighet 

och intressenters 

krav på revision.  

Intressentmodellen 

beskriver revisionens 

värde för företagets olika 

intressenter. De 

intressenter som 

identifierats vara 

relevanta för studien är 

kreditgivare, stat och 

kommun, anställda och 

leverantörer.  

Studien har kommit fram till att 

flera intressenter ställer krav på 

revision och den intressent som 

sticker ut är kreditgivare som haft 

högst svarsfrekvens bland 

respondenterna. Studien påvisar att 

intressenters krav på revision är 

branschkaraktäristisk. Bland 

tillverkande- och handelsföretag är 

det kreditgivare, stat, bolagets 

ägare och leverantörer som ställer 

krav på revision i högsta grad. 

Inom tjänstesektorn är långivare, 

stat, ägare och kunder som gör det 

i högst benämning. Anledningen 

till att leverantörer ställer krav på 

revision bland tillverkande och 

handelsföretag beror på att de har 

ett beroendeförhållande mellan 

varandra vilket kan förklaras av att 

tjänsteföretag inte är i lika stort 

behov av leverantörer.  
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Intern Nytta 

& Rådgivning 

Revision förbättrar 

kvaliteten på de 

finansiella rapporterna. 

Revisorn fungerar som en 

rådgivare till 

företagsledningen. 

Företagsledningen tar till 

sig av den rådgivningen 

och ser det som en viktig 

del i anlitandet. (Collis, 

2010 & Elisabet et al. 

2014) 

Internnytta och 

rådgivning kommer 

att studeras för att 

kartlägga vilka 

fördelar företag ser 

med revision. 

Teorierna om revision 

som försäkran och 

försäkring beskriver 

nyttan och tryggheten 

som revisorn bidrar med 

som en kvalitetssäkring. 

Teorin om 

förväntningsgap går att 

koppla till rådgivning 

eftersom småföretagare 

efterfrågar revision bland 

annat pga. rådgivning  

Studiens resultat har kartlagt att 

följande fördelar tillkommer 

småföretagare i samband med att 

de anlitar revision. Revision 

förbättrar kvaliteten i den interna 

kontrollen och den externa 

redovisningen genom att revisorn 

kontrollerar att räkenskaperna 

stämmer i enlighet med god 

redovisningssed. Detta bidrar till 

att företagen får en bättre kvalitet i 

de finansiella rapporterna då 

granskningen minskar risken för 

väsentliga fel. Revisorn bistår även 

med värdefull rådgivning. 

Studiens resultat indikerar även på 

att påståendet om att nyttan med 

revision överstiger 

revisionskostnaderna stämmer till 

viss del. 

Outsourcing De företag som 

outsourcar sin 

redovisningsfunktion 

löper större risk att 

drabbas av 

informationsasymmetri.  

(Niemi et al. 2012) 

Studien ska 

undersöka om det 

finns en koppling 

mellan outsourcing 

av företagets 

redovisningsfunktion 

och storleken på 

bolaget och om det i 

sin tur är skäl till att 

anlita en revisor. 

Agentteorin förklarar 

relationen mellan 

aktörerna principal, agent 

och revisor. Denna teori 

hänger ihop med företag 

som outsourcar sin 

redovisningsfunktion. 

Behov av kontroll uppstår 

när principalen (företaget) 

upplever 

informationsasymmetri 

gentemot 

redovisningsfirman.  

Studien visar att det föreligger ett 

statistiskt samband mellan 

företagsstorlek och outsourcing. 

Vidare går det att fastställa att 

växande bolag är mer benägna att 

använda sig av outsourcing. Vilket 

leder till informationsasymmetri 

mellan bolaget och 

redovisningsfirman. Resultatet 

visar att småföretagare ser 

informationsasymmetrin som 

uppkommer på grund av 

outsourcing som ett skäl till att 

anlita revisor. 

Företagsstorlek Företag som växer och 

blir större är mer benägna 

att anlita revisor. 

Övervakningskostnaderna 

ökar i takt med att 

företaget expanderar 

vilket i sin tur ökar 

efterfrågan på revision 

(Elisabet et al. 2014) 

Företagsstorlek ska 

ställas mot faktorn 

outsourcing för att 

undersöka om det 

finns en koppling 

mellan variablerna. 

För att vidare kunna 

se om det är skäl till 

att anlita revisor. 

(Dvs. i samma 

kontext som ovan) 

Agentteorin går även att 

koppla till faktorn 

företagsstorlek. När 

företag växer ökar 

övervakningsfunktionerna 

då finns revisorn som 

mellanhand som minskar 

informationsasymmetrin i 

bolaget   

Utifrån chi-två testet går det utläsa 

ett samband mellan företagsstorlek 

och outsourcing.  

Benägenheten att outsourca 

påverkas av företagsstorlek. 
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Bransch Det finns ett samband 

mellan bransch och 

efterfrågan på revision. 

Tillverkande företag är 

mer komplexa då de har 

tillgångar som är 

omfattande och svåra att 

värdera. (Svanström, 

2008 & Pong & 

Whittington 1994) 

Studien ska 

undersöka hur 

branscherna 

resonerar kring 

anlitande av revision 

och om revision är 

till nytta vid 

värdering av 

tillgångar. 

Framförallt hur 

handelsföretag och 

tjänsteföretag 

resonerar. Studien 

ska även undersöka 

om det finns ett 

samband mellan 

branschtillhörighet 

och intressenters 

krav på revision. 

Intressentmodellen ska 

användas som 

analysverktyg när studien 

undersöker 

branschtillhörighet och 

intressenters krav på 

revision. 

En fördel som går att konstatera 

utifrån branschsynpunkt är att 

tillverkandeföretag och 

handelsföretag inser nyttan med att 

få sina tillgångar korrekt 

värderade. Anledningen är att 

dessa branscher har tillgångar och 

lager av högt värde. Det är inte i 

linje med hur tjänsteföretag 

resonerar.  
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6. Diskussion/Slutsats  

 

Problemformulering 

 

Avskaffad revisionsplikt 2010 

– vilka är faktorerna till att revision fortsätter att efterfrågas bland småföretag? 

 

Forskningsfrågor  

 – Vilka fördelar ser småföretag med revision?  

 – Ökar behovet av revision om företag använder sig av outsourcing?   

– Finns det likheter/skillnader mellan hur tjänsteföretag, tillverkandeföretag och 

handelsföretag resonerar kring anlitande av revision?  

 

Syftet med studien har varit att ge läsaren en övergripande förståelse till varför mindre bolag 

väljer att anlita revision och vilka fördelar de ser med revision trots ett avskaffande 

av revisionsplikten. Det som har konstaterats utifrån tidigare studier och insamlad data, är att 

många fördelar tillkommer småföretag när de blir reviderade. Denna studie har kommit fram 

till att faktorerna internnytta, rådgivning, intressenter, företagsstorlek, outsourcing och 

branschtillhörighet återspeglar företags benägenhet att anlita revision.  

 

Internnyttan utgör en viktig faktor till att småföretag ser fördelar med revision. Resultatet i 

studien visar att mindre bolag uppskattar revision för att det ger en trygghet om att 

redovisningen stämmer och är i enlighet med lagstiftningen. Även rådgivningen som revisorn 

bistår med uppskattas till hög grad av bolag som inte omfattas av revisionsplikt. Dock 

upplever en del av de mindre bolagen att rådgivningen som tillhandahålls inte är tillräcklig, 

detta benämns som ett förväntningsgap.    

 

Att intressenter ställer krav på revision är en viktig orsak till att företag behåller revision. 

Tidigare studier i England och Danmark har visat att intressenter såsom skattemyndigheter, 

banker och kreditgivare efterfrågar revision. Denna studie har haft för avsikt att undersöka om 

det finns ytterligare andra intressenter än de redan fastställda, som ställer krav på revision i 

Sverige. Resultatet i studien har påvisat att kreditgivare, stat och kommun samt leverantörer 
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är intressenter som är mer benägna att ställa krav på revision. I likhet med vad tidigare studier 

visat har kreditgivare konstaterats vara den intressent som är mest benägen att ställa krav på 

revision. Detta förklaras av att revision ökar kreditgivarens uppfattning om ett bolag är 

kreditvärdigt eller har en återbetalningsförmåga. Studien har även påvisat att olika intressenter 

ställer krav på revision beroende på i vilken bransch företaget är verksam i. Studien har 

bidragit med ny kunskap inom detta område som visat att leverantörer också är en intressent 

som ställer krav på revision, men att efterfrågan från denna intressent är branschkaraktäristisk, 

dvs. krav på revision skiljer sig utifrån bransch. Studien har också visat att intressenten 

leverantörer ställer mer krav på revision på handelsföretag och tillverkandeföretag än 

tjänsteföretag. Detta beror på att handelsbolag och tillverkandebolag är i större behov av 

leverantörer än tjänstebolag.   

  

Niemi et al. (2012) har i sin studie visat att outsourcing ökar risken för bolag att drabbas av 

informationsasymmetri. Studien har kommit fram till att företag som växer är mer benägna att 

använda sig av outsourcing, detta skapar i sin tur informationsasymmetri mellan bolaget och 

redovisningsfirman, vilket kan vara ett skäl till att bolagen anlitar en revisor. Av resultatet i 

studien kan man dra slutsatsen att småföretagare ser informationsasymmetrin som 

uppkommer på grund av outsourcing som en viktig orsak till att anlita revisor. Att revision 

efterfrågas pga. informationsasymmetri beror på att småföretag dels upplever att de inte har 

tillräckligt mycket information om företaget som redovisningsfirman har dels för att de 

känner att de inte har kontroll över hur redovisningsfirman sköter bolagets redovisning. 

Därför är revision viktigt för att förebygga detta.  

  

Ett område som inte har analyserats djupgående i tidigare forskning är hur 

branscherna resonerar kring anlitande av revision och hur revision är till nytta vid värdering 

av tillgångar. Tidigare studier såg ett samband mellan bransch och efterfrågan på revision, där 

sambandet var tydligast hos tillverkandeföretag. I denna studie som undersökt om revision är 

viktigt för att säkerställa en korrekt framställning av företagets tillgångar i förhållande till 

deras branschtillhörighet visade studiens resultat att både handelsföretag och 

tillverkandeföretag är i behov av revision för att få sina tillgångar värderade på ett korrekt 

sätt. Tillverkande företag och handelsföretag är mer komplexa då de har mer omfattande 

tillgångar i form av maskiner och lager som är mer komplicerade att värdera. Därför är 

företag i denna bransch i större behov av att få sina tillgångar värderade på rätt sätt. 

Studien har påvisat att tillverkningsföretag och handelsföretag resonerar på liknande sätt när 



62 

de anlitar revisor. Dock finns en skillnad i jämförelse med tjänsteföretag. Den största 

skillnaden är att handelsföretag och tillverkande företag ser större nytta eller har mer behov 

med att få sina tillgångar värderade till skillnad från tjänsteföretag. Denna skillnad kan 

möjligtvis förklaras av att tjänsteföretag inte har tillgångar av högt värde.   

  

Den första forskningsfrågan hade till syfte att kartlägga vilka fördelar småföretag ser med 

revision. Studien har med hjälp av samtliga faktorer kunnat kartlägga de olika fördelarna 

genom att undersöka hur småföretagare gynnas av revision. Dessa fördelar kan sammanfattas 

i följande punkter:  

 Revision förbättrar kvaliteten i den interna kontrollen och externa redovisningen 

 Revision kontrollerar att räkenskaperna stämmer i enlighet med god redovisningssed 

 Revision bidrar till en högre kvalitet i de finansiella rapporterna 

 En granskad finansiell rapport av en revisor minskar risken för väsentliga fel 

 Revision ger en trygghet till småföretag 

 Revisorn bistår med värdefull rådgivning som gör att korrekta beslut tas 

 Revision ökar förtroendet gentemot externa parter 

 Revision minskar informationsasymmetrin mellan företaget och redovisningsfirman 

 Revision bidrar till en korrekt värdering av företagets tillgångar 

Den andra forskningsfrågan hade för avsikt att undersöka om outsourcing kan vara ett skäl till 

att anlita revisor. Denna studie har kunnat konstatera att behovet av revision ökar om bolaget 

använder sig av outsourcing eftersom revision ger en trygghet för bolaget och minskar 

informationsasymmetrin mellan redovisningsfirman och bolaget. Detta förhållande har inte 

tydligt visats i tidigare forskning som enbart fokuserat på sambandet mellan outsourcing 

och informationsasymmetri. Genom att undersöka om informationsasymmetri kan vara skäl 

till att anlita revision har en ny infallsvinkel framkommit som tidigare varit relativt 

outforskat.  

 

Slutligen till frågan om det finns likheter eller skillnader mellan hur branscherna resonerar 

kring anlitande av revision. Studien har visat att tillverkningsföretag och handelsföretag 

resonerar på liknande sätt när de anlitar revisor men skiljer sig från tjänsteföretag. Det beror 

på att branscherna gynnas av revision på olika sätt. Exempelvis är tillverkandeföretag och 

handelsföretag i större behov av att få sina tillgångar värderade, vilket inte tjänsteföretag är. 

Studien har även konstaterat att leverantörer ställer krav på revision på handelsföretag och 
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tillverkandeföretag i högre utsträckning än vad de gör på tjänsteföretag. Vilket förklaras av att 

tillverkandebolag är i större behov av leverantörer. 

 

Faktorerna som har undersökts stämmer i hög grad överens med vad tidigare forskning har 

kommit fram till. Sammanfattningsvis har denna studie tydliggjort vilka faktorer som 

påverkar småföretag att anlita revision när de har möjlighet att avstå och visat på att 

revision inte bara eftertraktas pga. en faktor utan att det är många olika faktorer som är 

av betydelse till varför mindre bolag efterfrågar frivillig revision.   
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6.1 Förslag till vidare forskning 

Under uppsatsens gång har flera idéer dykt som kan vara intressanta för vidare forskning. 

Eftersom lagar gällande redovisning och revision är i ständig förändring skulle det vara 

intressant att undersöka vad som skulle hända om revisionsplikten avskaffades helt?  

Under intervjun med den auktoriserade revisorn berättade han att gränsvärdena för undantag 

från revisionsplikt kommer att höjas eller att revisionsplikten kommer att avskaffas helt för 

alla aktiebolag förutom för koncernbolag inom några år. Detta väckte frågan om hur en sådan 

lagändring skulle påverka revisionsbyråerna, i synnerhet de mindre revisionsbyråerna? Skulle 

en sådan lagändring påverka utbudet av revisionsbyråernas tjänster? 

Finns det andra faktorer som påverkar efterfrågan på revision utöver det som redan har 

undersökts i denna studie och i tidigare forskning? 

Det skulle även vara intressant att undersöka ämnet med andra synvinklar. Ett annat 

perspektiv på ämnet skulle vara att studera varför företag som inte har revisionsplikt inte 

efterfrågar revision. Att undersöka orsakerna skulle också vara av intresse. Förutom givna 

svar som motivationen bakom lagstiftningen borde det finnas andra faktorer också. 
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Bilaga 1 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

Bilaga 2 
 

Enkätundersökning om revisionspliktens avskaffande 
Hej! 

Vi är två studenter som läser vår sista termin på Ekonomikandidatprogrammet på Södertörns Högskola. Just nu 

skriver vi vår kandidatuppsats och ämnet är revisionspliktens avskaffande för småbolag. Vi är intresserad av att 

undersöka orsakerna till varför småbolag som inte har revisionsplikt ändå efterfrågar revision. Er uppfattning om 

revision är av betydelse för vår studie därför skulle vi uppskatta om ni har möjlighet att avvara 3-5 minuter för 

att besvara vår enkät. Era svar kommer att behandlas konfidentiellt.  
*Obligatorisk 

1. Vad har du för befattning i företaget? * 

o VD/företagsledare  

o Ekonomichef/ekonomiansvarig  

o Övrigt:  

2. Vad hade ni i omsättning det senaste räkenskapsåret? I tkr * 

o 0-499  

o 500 -999  

o 1000 - 1499  

o 1500 - 1999  

o 2000 - 2999  

o Mer än 3000  

3. Vad har företaget för soliditet? * 

o 0-19 %  

o 20-39 %  

o 40 - 59 %  

o 60 - 79 %  

o 80 - 100%  

4. I vilket geografiskt område har företaget sitt säte? * 

o Stockholms region  

o Gotlands region  

o Gävleborgs region  

o Hallands region  

o Jämtlands region  

o Jönköpings region  

o Kronobergs region  

o Skånes region  

o Örebros region  

o Östergötlands region  



 

 

o Västra Götaland region  

o Övrigt:  

5. Vilken bransch tillhör ert företag huvudsakligen? * 

o Tillverkningsbranschen  

o Handelsföretag  

o Tjänstesektorn  

o Övrigt:  

6. Revision är viktigt för att säkerställa en korrekt framställning av våra tillgångar? * 

 
1 2 3 4 5 

 

Stämmer inte alls 
     

Stämmer fullständigt 

7. Anlitar ni en extern part, exempelvis en redovisningsfirma för att sköta bolagets redovisning/bokföring? * 

o Ja  

o Nej  

8. Om Ja till ovanstående fråga, varför?  

 

9. Om Ja på fråga 7, Kan ni uppleva informationsasymmetri (när ena parten har informationsövertag) 

gentemot den externa redovisningsfirman?  

o Ofta  

o Ibland  

o Aldrig  

10. Om Ofta eller Ibland på fråga 9, kan det vara skäl till att anlita en revisor för att granska 

redovisningsfirman och reducera informationsasymmetrin?  

o Ja  

o Nej  

11. Ställer någon/några av era intressenter krav på revision? * 

o Ja  

o Nej  

12. Om Ja på fråga 11, vilken/vilka av följande intressenter?  

o Kreditgivare  

o Leverantörer  

o Kunder  

o Stat och kommen (ex. Skatteverket)  

o Anställda  

o Bolagets ägare  

o Övrigt:  



 

 

 

 

Nedan kommer påståenden om er uppfattning av revision. 
13. Revision ökar företagets trovärdighet gentemot kunder * 

 
1 2 3 4 5 

 

Stämmer inte alls 
     

Stämmer fullständigt 

14. Revision ökar företagets trovärdighet mot leverantörer * 

 
1 2 3 4 5 

 

Stämmer inte alls 
     

Stämmer fullständigt 

15. Revision ökar företagets trovärdighet gentemot stat och kommun (ex. Skatteverket) * 

 
1 2 3 4 5 

 

Stämmer inte alls 
     

Stämmer fullständigt 

16. Revision ökar företagets trovärdighet gentemot de anställda * 

 
1 2 3 4 5 

 

Stämmer inte alls 
     

Stämmer fullständigt 

17. Revision ger en trygghet för företagets långivare, vilket kan underlätta företagets möjligheter att erhålla 

lån * 

 
1 2 3 4 5 

 

Stämmer inte alls 
     

Stämmer fullständigt 

18. Revision är viktigt för att det förbättrar kvaliteten i den externa redovisningen * 

 
1 2 3 4 5 

 

Stämmer inte alls 
     

Stämmer fullständigt 

19. Revision är viktigt för att det förbättrar kvaliteten i den interna kontrollen * 

 
1 2 3 4 5 

 

Stämmer inte alls 
     

Stämmer fullständigt 

20. Revision är viktigt för att det minskar risken för bedrägeri och andra ekonomiska brott * 

 
1 2 3 4 5 

 

Stämmer inte alls 
     

Stämmer fullständigt 

21. Stämmer förväntningarna som ni har på revisorn med arbetet som denne utför? Ja/Nej, varför? * 

 

22. Nyttan med revision överstiger dess kostnad * 

 
1 2 3 4 5 

 

Stämmer inte alls 
     

Stämmer fullständigt 

23. Revisorns rådgivning ger företaget viktiga kunskaper och lärdomar och ökar sannolikheten för att 

korrekta beslut tas (en vägledare) * 

 
1 2 3 4 5 

 

Stämmer inte alls 
     

Stämmer fullständigt 

24. Vad är er uppfattning om den rådgivning som er revisor tillhandahåller? * 



 

 

 
1 2 3 4 5 

 

Mycket dålig 
     

Mycket bra 
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Diagram 1. Befattning Diagram 2. Geografiskt område 

Diagram 3. Branschtillhörighet 
Diagram 4. Korrekt framställning av 

tillgångar 

Diagram 7. Kan informationsasymmetri vara 

skäl till att anlita revision 

Diagram 8. Intressenternas krav på 

revision 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Diagram 9. Trovärdighet gentemot kunder Diagram 10. Trovärdighet gentemot 

leverantörer 

Diagram 11. Trovärdighet gentemot stat och 

kommun 

Diagram 12. Trovärdighet gentemot 

anställda 

Diagram 13. Trygghet gentemot kreditgivare  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Diagram 14. Extern redovisning  

Diagram 15. Intern kontroll  

Diagram 16. Bedrägeri och ekobrott  



 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 17. Nyttan överstiger kostnaden 

 Diagram 18. Rådgivning ger viktiga 

kunskaper 

Diagram 19. Uppfattning om rådgivning  
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Intervjuguide 

 

Intervju med småföretagarna 

 

1. Ge en kort beskrivning om branschen som företaget är verksamt inom 

2. Vad är din allmänna uppfattning om revision 

3. Varför efterfrågar ert företag revision 

4. På vilket sätt tycker du att revision är av nytta inom den bransch ditt företag är 

verksam i? 

5. Anser du att det finns ett samband mellan efterfrågan på revision och 

branschtillhörighet? 

6. Ställer någon/några av dina intressenter krav på att ni har revisor? 

7. Tycker du att nyttan med revision överstiger dess kostnad? 

8. Anlitar ditt företag en revisor enbart för granskning eller kan rådgivning som revisorn 

ger vara en bidragande faktor?  

9. Andra faktorer till att ditt företag anlitar revision? 

 

Intervju med auktoriserad revisor 

1. Kort information om din roll som revisor samt hur du planerar ditt arbete och vad du 

bidrar med till företaget som anlitat dig?   

 

2. Upplever du att förväntningarna som styrelsen har på dig som revisor inte 

överensstämmer med din roll som revisor? Upplever du att det finns så kallat 

förväntningsgap mellan dig och företagsledningen?   

 
3. Vad tror du motiverar små företagare att frivilligt anlita en revisor?   

4. Vilken/vilka intressegrupper har mest nytta av revision?   

5. Tror du att trovärdigheten för ett företag ökar bland intressenterna när dess finansiella 

rapporter revideras?   

6. Anser du att riskfyllda företag är mer benägna att anlita revisorer och hur skulle du 

definiera ett riskfyllt företag?   

7. Det finns studier som säger att företag inom tillverkningsbranschen är med benägna 

att anlita revisorer, vad är din syn på detta? 

 



 

 

Bilaga 5 
Intervjuguide - Karin Berggren 

1. Berätta lite kort om vem Karin Berggren är? 

2. Vad är dina tankar och åsikter om revisionspliktens avskaffande för småbolag?  

3. Vad tror du motiverar små företagare att frivilligt anlita en revisor?  

4. Hur ser du på rådgivningen revisorn ger? Finns det ramar för hur rådgivning ska 

vara?  

5. Tycker du att större företag är i större behov av revision jämfört med småföretag? Kan 

storleken ha betydelse? 

6. Vilken/vilka intressegrupper har mest nytta av revision?  

7. Tror du att trovärdigheten för ett företag ökar bland intressenterna när dess finansiella 

rapporter revideras?  

8. Företag som outsourcar sin redovisningsfunktion (anlitar en extern part för att sköta 

bolagets redovisning), tror du att benägenheten för att anlita en revisor ökar för dessa 

bolag?   

9. Under vilka omständigheter kan revision vara till nytta?  

10. Det har omtalats om att revisionsplikten kommer att avskaffas helt för 

alla bolag förutom koncernbolag. Tror du att det kommer att hända?   

11. Övriga synpunkter som du anser vara viktiga:  


