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Sammanfattning 

 

Revisionspliktens avskaffande blev den första november år 2010 ett faktum i Sverige. Det 

ledde oss till frågan om varför vissa småföretag kommer göra valet att behålla sin revisor som 

granskare trots avskaffandet. Vi identifierar vilka dessa grunder kan vara för att vidare skapa 

en förståelse för småföretagens val.  

 

Vi använder oss av en kvalitativ studie för att få mer djupgående information till vår 

problemformulering. Vår undersökning baseras främst på primärdata som samlats in via 

personliga intervjuer. Vi har även studerat sekundärdata via böcker och artiklar. 

 

Efter fullföljandet av vår uppsats kom vi fram till att vår studie ger förstärkt förståelse för 

småföretagens revisionsanlitande. Orsaker som ligger bakom pekar på begrepp som bland 

annat kunskap, trygghet, förtroende och kvalitetsstämpel. Det visar sig även att skatteverket är 

en starkt bidragande orsak till det frivilliga revisoranlitandet.   

 

  



 

 

Abstract 

 

The demand for audit was the first November in the year 2010 a reality in Sweden. This led us 

to the question of why some small businesses will make the choice to keep their accountant as 

a reviewer, despite the abolition. We identify what those reasons might be, to contribute whit 

a wider understanding of small business choice. 

 

We use a qualitative study to gain more in-depth information to our problem. Our 

investigation is mainly based on primary data collected through personal interviews. We have 

also studied secondary data from books and articles. 

 

Following the completion of our study, we concluded that our study provides greater 

understanding of small business auditor hiring. Reasons behind turned out to be for instance 

knowledge, confidence, trust and quality mark. It also turns out that the tax is a major 

contributing factor to the voluntary accounting hiring. 
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1. Inledning 

I vårt inledande kapitel behandlar vi bakgrunden samt diskuterar vårt problem och de 

faktorer som ligger bakom detta. Det resulterar i en problemformulering som vi ska försöka 

besvara under uppsatsens gång. Vi kommer även redogöra för uppsatsens syfte. 

 

1.1 Problembakgrund 

 

Bakgrunden till varför revisionsplikten uppstod var för att skydda de mindre företagen som 

ansågs mer utsatta när det kom till ekonomisk brottslighet (SOU 2008:32). Den första 

november år 2010 avskaffades revisionsplikten för vissa småföretag i Sverige, innan dess var 

det tvång på att alla aktiebolag i Sverige skulle anlita minst en revisor (9:1 ABL; ff.se). För att 

kunna klassas som ett småföretag bland dem som idag undgår kravet på revisionsplikt måste 

minst två av de tre följande punkter vara uppfyllda. Nettoomsättning på 3 miljoner svenska 

kronor eller mindre, balansomslutning på 1.5 miljoner svenska kronor eller mindre, tre  

anställda eller färre (ABL 9:1).  

 

Anledningen till att just dessa gränsvärden skapades är att företag som ligger ovan 

gränsvärdena antas ha ett behov av att organisera sin redovisning, sina skattedeklarationer 

samt sina skatteinbetalningar på ett betryggande sätt (SOU 2008:32). Det argumenteras även 

för att företag som har visioner om att växa och eventuellt i framtiden bli sålt till ett annat 

företag har starkt egenintresse av att ha sina räkenskaper i ordning och få hjälp med 

deklarationer och skatterådgivning (SOU 2008:32).  

 

Regler om revision infördes för första gången i svensk rätt genom år 1895:s lag om aktiebolag 

(SOU 2008:32). Alla aktiebolag beordrades att utse en passande person för granskning av 

bolagets räkenskaper och styrelsens förvaltning (SOU 2008:32). Revision innebar från början 

att företag skulle tillgodose aktieägarnas intresse av att företagets ledning granskades, idag 

anses även revisionen skydda andra bolagsintressenter (Mjölnevik, 2010). Det mest väsentliga 

arbete revisorerna gör ligger i granskningen av att årsredovisningen ger en rättvisande bild 

(Smith, 2006). Detta för att intressenterna ska kunna lita på att årsredovisningen är rättvisande 

och att den är framtagen enligt de allmänna reglerna för hög relevans (Smith, 2006). Revisorn 

ska årligen upprätta en revisionsberättelse som redogör för granskningen och resultatet av 

granskningen (SOU 2008:32; Svanström, 2004).   

 

Svanström (2004) talar om att revisorns roll kan vara renodlad vilket innebär att den är 

lagstadgad och att han/hon enbart genomför granskningar av företagets redovisningar. En 

revisor kan även bedriva rådgivning (Svanström, 2004).  Revisorsyrket uppfyller de 

utmärkande kännetecknen för profession, de har exempelvis yrkesetiska regler att handla efter 

och för att bli kvalificerad revisor är kraven höga (ff.se). En kvalificerad revisor ska ha en 

högskoleexamen, särskild internutbildning, praktik samt ett godkännande från 

tillsynsmyndigheten Revisionsnämnden (ff.se). ”Revision är att med professionellt skeptisk 

inställning planera, granska, bedöma och uttala sig om årsredovisning, bokföring och 

förvaltning.” (FAR, 2006, s.19). 
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1.2 Problemdiskussion 

 

Vilka omständigheter är det egentligen som beskriver varför onoterade småföretag i Sverige 

väljer att anlita en revisor för granskningen av företagets årsredovisning och bokföring när de 

inte behöver. År 2004 avrapporterade Svanström en licentiatuppsats, ”Revisorn som 

rådgivare” där han gjorde en studie av mindre och medelstora företags relation till revisorn. 

Samtliga fallföretag i studien uppgav att de kontaktade sin revisor för rådgivning kring olika 

skatte- och redovisningsfrågor. Oftast på grund av att det fanns en osäkerhet inom företaget 

rörande bland annat regler och lagar samt att den administrativa hanteringen ses som 

företagets svaga länk (Svanström, 2004).  

 

Enligt studien av Collis, Jarvis och Skerratt (2004) som granskade vad som inträffade vid 

revisionspliktens avskaffande i Storbritannien, så förväntas inte efterfrågan på revision utebli 

utan majoriteten av företagen kommer snarare att behålla sin revisor. Enligt Balans (nr 2, 

2007) konstaterades ingen större förändring när revisionsplikten avskaffades i Danmark år 

2006, dock kunde detta anses vara enligt planerat då avtagandet förväntas öka med tiden.  

 

Vidare kommer Svanström (2004) fram till att småföretag har ett behov av extern kompetens 

och rådgivning. ”Småföretagens behov av rådgivning hänger nära samman med kravet på att 

snabbt kunna lära och anpassa sig till en komplex och föränderlig omvärld.” (Svanström, 

2004, s.35). En anledning till det externa behovet kan vara att småföretag förväntas leverera 

årsredovisning och bokföring som större företag, dock kan småföretagen ha svårt att effektivt 

hantera alla de aktiviteter som förväntas i organisationen (Svanström, 2004). Det faktum att 

småföretagen anser redovisningen komplex är någonting som även stöds av Roberts och Sian 

(2009). I sin studie går de så långt att de hävdar att det finns bevis för att ägarna i småföretag 

lämnar över bokföring och rapportering till sin revisor för att de inte förstår och blir 

förvirrade, samt för att de saknar ekonomisk kännedom (Roberts & Sian, 2009).  

 

Coetzer och Perry (2009) kommer i sin studie fram till att många småföretag utökar 

samarbetet med sin revisor när kontakten med företagets bank minskar eller är av missnöje. 

Det antas vara så eftersom revisorer i dagsläget kan erbjuda liknande råd och stöd som 

bankerna kan (Coetzer & Perry, 2009). Även om ett småföretag skulle vilja ha ekonomisk 

kompetens internt inom företaget kan det vara så att de saknar de resurser som krävs för att 

kunna konkurrera om personalen på arbetsmarknaden (Coetzer & Perry, 2009). Det bidrar till 

att företagen förlitar sig på extern kompetens istället (Døving, Gooderham, Nordhaug & 

Tobiassen, 2004; Vuchnich, 2008).   

 

Nyttan av att anlita en revisor är att det exempelvis kan skapa en trygghet hos företaget (SOU 

2008:32). Det kan annars finnas en oro att företaget oavsiktligt begår exempelvis skattebrott 

(SOU 2008:32.). Om intressenter såsom investerare eller kreditgivare inte vill investera i ett 

företag som saknar revisor har de möjligheten att avstå på grunden att det råder avtalsfrihet i 

Sverige (SOU 2008:32). Investerare och kreditgivare kan även försöka kompensera sig genom 

exempelvis högre priser, högre räntor, kortare kredittid och så vidare. Om det blir dyrare för 

företaget att gå den vägen så föreslås helt enkelt att företaget bör välja en kvalificerad revision 

och en revisor (SOU 2008:32).  
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Företagen får genom avskaffandet av revisionsplikten friheten att välja vilka redovisnings- 

och revisionstjänster de behöver, detta beräknades leda till ett mer varierat utbud på 

marknaden samt lägre priser (SOU 2008:32). Sänkta kostnader för de svenska företagen gör 

att förutsättningarna för att möta konkurrensen från internationella företag ökar (SOU 

2008:32). Svenska företag ansågs nämligen befinna sig i ett konkurrensmässigt underläge i 

jämförelse med företag i bland annat Tyskland och Storbritannien, anledningen ansågs vara 

att svenska företag tvingades ha en mer kostnadskrävande redovisning (SOU 2008:32). Även 

Europeiska rådet ville ta gemensamma krafttag för att den administrativa bördan skulle lättas 

så att de europeiska företagen kunde blir mer konkurrenskraftiga och en stimulering av 

Europas ekonomi skulle kunna bli aktuell (SOU 2008:32).  

 

Sveriges regering har satt upp som mål att inför år 2012 reducera småföretagens 

administrativa kostnader och en del i detta arbete anses vara att slopa revisionsplikten (Balans 

nr 10, 2007). Det diskuteras även att många av regelverken inklusive revisionen ursprungligen 

är skapade för de största bolagen och att de därför är betungande för småföretagen att ha 

revisionskravet på sig (Balans nr 10, 2007). Regelårets årsrapport för 2010 har visat att 

småföretagen inte märkt av några lättnader i regelbördan, dock har inte riktigt effekterna av 

revisionspliktens avskaffande hunnit kulminera (Balans nr 3 2011). Vi vill peka på att 

kostnaderna för revision delvis kan vara tiden företaget måste lägga på det administrativa 

arbetet och delvis de rent ekonomiska kostnaderna för anlitandet av revisorn.  

 

Svanström (2004) beskriver sin studie som relativt bred och menar att ett flertal 

forskningsförslag dök upp under studiens gång. Det ansågs att studiens bredd öppnade 

möjligheten att genomdriva fördjupad forskning inom ämnen som revisoranlitandet och vilka 

omständigheter som beskriver detta (Svanström, 2004). Genom vår studie av just detta är vår 

önskan att kunna fylla denna kunskapslucka samt lämna ett praktiskt bidrag till forskningen 

av småföretag. När studien av Svanström (2004) ägde rum gällde revisionsplikten utan 

undantag för alla aktiebolag i Sverige och det poängterades att kravet på revision framförallt 

kom utifrån aktieägarnas behov utav pålitlig redovisningsinformation (Svanström, 2004). 

Sedan 2010 har dock revisionsplikten avskaffats och vår definition av småföretag är de som 

numera inte har som krav att upprätta en revisionsberättelse. När dessa företag har friheten att 

välja själva, hur kommer det sig att de väljer att anlita revisorn för granskning av 

årsredovisning och bokföring?  

 

1.3 Problemformulering 

 

Väljer småföretag i Sverige att behålla sin revisor trots att de inte längre har detta som krav 

på sig? 

 

1.4 Syfte 

 

Vi vill beskriva och analysera vilka grunder som är de mest betydande när småföretagen 

anlitar en revisor för granskning och rådgivning av företagets årsredovisning och budget, trots 

att de enligt avskaffandet av revisionsplikten inte längre har detta som krav på sig.  
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1.5 Uppsatsens disposition 

 

Kapitel 2: Uppsatsens metod 
I det andra kapitlet redogör och behandlar vi för val av metod samt vår ansats för studien. Vi 

beskriver vilka faktorer som ligger bakom valet av abduktiv ansats samt varför vår 

undersökning grundar sig i ett kvalitativt tillvägagångssätt. 

 

Kapitel 3: Teoretisk referensram 
I detta kapitel redogör vi allmänt om revision och revisorns roll samt för revisorn som 

granskare och revisorn som rådgivare. Därefter redogör vi för intressentteorin och 

legitimitetsteorin.  

 

Kapitel 4: Empirisk metod 

Här presenteras hur undersökningen har arbetats fram, vi redogör för vilka urval vi gjort samt 

för hur insamlingen av primärdata och teorier har gått till. Vi redogör även för hur vi har 

skapat vår intervjuguide.  

 

Kapitel 5: Empiri 
I följande kapitel redovisas den primärdata som har samlats in för att uppfylla 

undersökningens syfte. 

  

Kapitel 6: Analys 
Här presenterar vi vår bearbetade empiri, här presenteras och diskuteras även skillnader och 

likheter mellan empiri och teori. Vi använder oss utav teorin för att kunna beskriva och förstå 

det empiriska underlaget.  

 

Kapitel 7: Slutsats 
I det avslutande kapitlet presenterar vi våra slutsatser av det vi har kommit fram till i 

analysen. Vi återkopplar detta till vår problemdiskussion, vårt syfte samt till 

problemställningen som besvaras.   
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2. Uppsatsens metod 

I vårt andra kapitel presenterar vi vårt valda tillvägagångssätt. Vi redogör för vilka val vi 

gjort samt vilka val vi avstått ifrån att göra och anledningarna till detta.  

 

2.1 Ansats 

 

Vi utvecklade vår problemformulering genom ett tillvägagångssätt som beskrivs som 

”associerande” (Jacobsen, 2002). Det innebar att vi startade med benämningen ”problem för 

småföretag” och utefter det arbetade vi fram fokuset. Syftet med den benämningen var att 

skriva en studie som berörde ett problem som kunde anses relativt vanligt för småföretag. För 

att vi skulle kunna behandla vår insamlade data så att den gav ett bra grepp om verkligheten 

tycktes det krävas att vi gjorde valet mellan en induktiv eller en deduktiv ansats (Jacobsen, 

2002). Dock fann vi även ett tredje metodval vid namn abduktion som presenteras som en 

slags kombination av de två tidigare nämnda induktiva och deduktiva (Alvesson & Sköldberg, 

2008). Syftet med valet mellan induktiv, deduktiv och abduktion ansats ses vara att ha ett 

grundläggande tillvägagångssätt för studien som härleds från problemformuleringen.  

 

En induktiv ansats innebär ett tillvägagångssätt som går från empiri till teori, vilket i sin tur 

innebär att verkligheten äntrades med ett öppet sinne och efter att empirin var insamlad så 

formuleras teorierna (Jacobsen, 2002). Syftet med den deduktiva linjen är istället att du 

skaffar dig vissa förväntningar om verkligheten innan du går ut och samlar in din empiri. 

Vidare undersöker du ditt material och fastställer om förväntningarna du hade stämde överens 

med verkligheten eller inte. Förväntningarna som du har bygger på tidigare teorier och 

förkunskaper och det är just detta som linjen blivit kritiserad för (Jacobsen, 2002). Det hävdas 

att den deduktiva ansatsen leder till att forskaren enbart söker efter relevant information och 

att de förväntningar som fanns vid start lätt blir infriade, med andra ord så finner forskarna 

bara det de från början letade efter. Den induktiva ansatsen utgår däremot ifrån att forskaren 

går ut i verkligheten med öppet sinne och nästan helt utan förväntningar och förkunskaper. 

Kritiken mot den induktiva ansatsen är att ingen människa skulle kunna ha möjligheten att 

samla in all relevant information vilket in sin tur gör att undersökningen blir svårare att 

generalisera och därmed kan komma att sakna viss extern giltighet (Jacobsen, 2002). 

 

Abduktion innebär i sin tur att enskilda fall tolkas med ett övergripande mönster (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). Visar det sig att det övergripande mönstret är passande så kommer detta att 

förklara fallet i fråga, det är de valda teorierna som utformar det övergripande mönstret. 

Abduktion innebär alltså att forskaren rör sig mellan empiri och teori för att låta förståelsen 

växa fram successivt (Alvesson & Sköldberg, 2008).  Tolkningen som gjorts kan sedan 

bestyrkas med nya fall (Alvesson & Sköldberg, 2008). Under studiens gång kommer det 

empiriska tillämpningsområdet att utvecklas gradvis, även teorin/teorierna justeras och 

förfinas. Det som skiljer abduktion ifrån de båda andra mer grundläggande 

förklaringsansatserna, är att abduktion fördelaktigt implicerar förståelse (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). Syftet med metodvalet är med andra ord att skapa en förståelse. 

 

Abduktion utgår ifrån empirisk fakta liksom induktionen samtidigt som den inte avvisar 

teoretiska för- föreställningar i likhet med den deduktiva ansatsen (Alvesson & Sköldberg, 

2008). Analysen av den insamlade empirin kan därför mycket väl kombineras med studier av 

tidigare teori i litteraturen. Detta för att ha en inspirationskälla för att kunna upptäcka mönster 

som i sin tur ska ge förståelse (Alvesson & Sköldberg, 2008). Under vår forskningsprocess 

kommer det att ske en växling mellan tidigare teori och empiri. Valet av abduktion som ansats 

tros påverka studien positivt då ansatsen anses mångsidig och realistisk i jämförelse med den 
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induktiva och den deduktiva ansatsen (Alvesson & Sköldberg, 2008). Vi tror att vi kan 

eliminera några av de svagheter som de två andra ansatserna har genom att arbeta enligt 

abduktion. Vi tror samtidigt begrundat på ovanstående utlägg att vår studie på detta sätt får ett 

större djup och att vi lättare kan skapa förståelse i studien.   

  

2.2 Kvantitativ eller kvalitativ 

___________________________________________________________________________ 

Vår problemformulering är uppbyggd så att den ger oss möjligheten att vara relativt flexibla 

och öppna för olika vändningar inom det teoretiska området. I processen som en kvalitativ 

ansats innebär så kommer vi som forskare inte att styra respondentens svar i samma 

utsträckning som vi hade gjort om undersökningen haft en kvantitativ utformning (Jacobsen, 

2002). Vår bearbetning kommer ske enligt figur ett där vi har ett öppet förhållningssätt 

igenom hela forskningsprocessen. Pilarna illustrerar tillvägagångssättet där 

problemställningen leder till insamlingen av data. När data är insamlad sker analysen, 

forskaren är delaktig i alla moment dock är det respondenten som är i fokus under 

insamlingsprocessen. 

 

 
 

Figur 1. Grad av öppenhet i den kvalitativa ansatsen (Jacobsen, 2002, s.141) 

 

När vi kommer till genomförandet av vår kvalitativa undersökning kommer vi att göra ett 

strukturerat urval av respondenter som sedan ska intervjuas. Vi kommer att ha hög flexibilitet 

och öppenhet i våra intervjuer vilket gör att vi lättare kan utforma och anpassa intervjun till 

respondentens verklighet. Syftet med valet av en kvalitativ undersökningsmetod är att erhålla 

flexibilitet som tillsammans med närheten mellan forskare och respondent ger en hög intern 

giltighet på studien. Dock finns det även nackdelar med metoden. 

 

Kritiken när det handlar om den kvalitativa ansatsen är bland annat de så kallade ”blinda 

fläckarna”, innebärande att det anses omöjligt att kunna få med all information från en given 

intervju (Jacobsen, 2002). Genom att vi var två stycken som genomförde intervjun anser vi att 

risken för detta minskade. Vi kunde nämligen komplettera varandra. Annan kritik som tas upp 

är generaliseringsproblemet (den externa giltigheten) som innebär att det ifrågasätts om de 

respondenter som valts ut verkligen kan anses så pass respektabla att vi senare kan 

generalisera undersökningsresultatet (Jacobsen, 2004). Eftersom vi i denna studie 

koncentrerar oss på anledningarna till revisoranlitandet och inte på själva småföretagen i sig 

krävs det inte några specifika småföretag för att besvara vår problemformulering. De 

respondenter som medverkat i studien kan därför anses respektabla eftersom de uppfyller 

minst två av de tre krav som begärs för att kunna nyttja revisionspliktens avskaffande. De 
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anses även respektabla eftersom de beslutat sig för att behålla sin revisor trots möjligheten att 

välja bort honom/henne.  

Innebörden av att använda en klassiskt kvantitativ ansats innebär däremot att forskaren samlar 

in data genom frågeformulär som har givna svarsalternativ. Förutom att den kvantitativa 

ansatsen kritiseras för bristande flexibilitet anses den även brista i hänsynstagande till social 

förhållanden som råder, här menas att den kvalitativa ansatsen är betydligt bättre på att ge en 

bra beskrivning av situationen och miljön runt omkring respondenten (Jacobsen, 2002; Trost, 

2005). Vi valde bort denna undersökningsmetod eftersom vi är ute efter att skapa förståelse 

och djup vilket är lättare att uppnå med den kvantitativa ansatsen.  

 

För att vidare förklara och klargöra syftet av vårt metodval vill vi påvisa att kvalitativa och 

kvantitativa metoder inte behöver ses som raka motsatser till varandra utan att de snarare kan 

ses som två extremfall som befinner sig på en varsin sida på en skala (Jacobsen, 2002). Som 

ni kan se i figur två nedan så är den rent kvalitativa metoden väldigt öppen. Pilen illustrerar 

hur forskaren kan röra sig mot olika styrka av rent kvalitativt metodval eller rent kvantitativt 

metodval. Vår tanke är att välja en kvalitativ metod som är något sluten genom att vi 

förbereder en strukturerad intervjuguide. Detta bidrar till att den öppna intervjun inte blir ett 

helt öppet samtal mellan respondent och forskare utan mer ämnesinriktat och styrt av 

forskarna. Denna kombination ger enligt Jacobsen (2002) forskarna möjligheten att begränsa 

några av de nackdelar som varje metod faktiskt har. Vi tror att eventuella nackdelar skulle 

kunna vara att respondenten känner sig styrd av oss genom att vi har en förberedd tankegång 

och frågor vi faktiskt ville ha besvarade.  

 

 
 

Figur 2. Kvalitativ och kvantitativ metod som ändpunkter på en skala (Jacobsen, 2002, 

s.139) 
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3. Teoretisk referensram 

I vårt tredje kapitel presenterar vi de teorier vi valt att arbeta utefter. Avskaffandet av 

revisionsplikten är ett hett och aktuellt debattämne som leder oss in på småföretagens 

anlitande av redovisningstjänster. Teorierna i detta kapitel lägger en grund inför empirin och 

analysen där vi försöker förstå vilka faktorer som spelar in vid anlitandet. Vi redogör för de 

teorier vi anser betydelsefulla för vår problemformulering.  

 

3.1 Teoretiska referensramens uppbyggnad 

 

Vi kommer i den teoretiska referensramen redogöra för de teorier som anses användbara för 

att besvara problemformuleringen och studiens syfte. ”Allmänt om revision” innebär ett 

redogörande för vad revision rent generellt innebär. Framförallt beskrivs här vad syftet med 

revision kan tänkas vara. Vidare beskrivs ”Revisionsplikten” som innehåller en allmän 

diskussion om revisionspliktens avskaffande och vad detta kan tänkas bidra till. Det redogörs 

även för revisorns koppling till revisionsplikten och revisionsberättelsen. En revisor kan 

antingen anställas som granskare och/eller som rådgivare. För att få förståelse för skillnaderna 

samt vad respektive roll kan bidra till har dessa delats upp i ”Revisorn som granskare” och i 

”Revisorn som rådgivare”.  

 

”Intressentteorin” används för att beskriva vilka de olika externa orsakerna kan vara som 

påverkar företaget/ledningen att agera på vissa sätt. Vi kommer här beskriva vilka olika 

intressenter som finns enligt teorin samt hur teorin anser dessa av intresse. Under rubriken 

”Legitimitetsteorin” beskriver vi hur denna teori används samt vad den har för innebörd. I den 

teoretiska sammanfattningen får ni en kortfattad översikt om vad respektive områden anses ha 

bidragit med inför insamlingen av empiri.  

 

3.2 Allmänt om revision 

 

Revision innebär granskning och bedömning av företagens årsredovisning, bokföring och 

förvaltning (FAR, 2006). Målet med revision är att revisorn ska lämna en revisionsberättelse i 

vilken han eller hon uttalar sig med hög säkerhet om företagets redovisning (FAR, 2006). En 

revisionsberättelse ska innehålla en fastställd resultat- och balansräkning, uppgifter om hur 

företagets vinst (alternativt hur förlusten) ska behandlas samt att styrelsen och VD godkänner 

ansvarsfrihet för revisorn (FAR, 2006).  

 

Revisorn ska lämna anmärkningar i revisionsberättelsen om det finns väsentliga avvikelser 

från gällande lag och god revisionssed (FAR, 2006; Svanström, 2004). En revisionsberättelse 

som avviker ifrån standardutformningen blir mycket uppmärksammad och väcker ett stort 

intresse hos intressenterna (FAR, 2006). Har revisorn under det gångna året påpekat 

anmärkningar och de inte har gett önskat resultat måste revisorn tänka över om 

anmärkningarna ska nämnas i revisionsberättelsen (Jerlinger, 1996; Svanström, 2004).  

Syftet med revisionen är att skapa tillförlitlighet till redovisningen där regler och lagar utgör 

grunden (Carrington, 2010).   

 

Revision behövs för att intressenterna ska kunna lita på företagets ekonomiska situation, 

dessutom ökar trovärdigheten för årsredovisningen om den är reviderad (Norberg & Thorell, 

2005). Carrington (2010) menar att intressenterna kommer kunna förlita sig på 

årsredovisningen och använda den för sina olika behov om den är reviderad. Utan revision av 

redovisningen hade intressenterna varit tvungna att granska årsredovisningen själva för att få 

fram ekonomisk information (Norberg & Thorell, 2005). I slutändan så är det meningen att 
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revisionen ska ge en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning, det innebär att 

balansräkningen och resultaträkningen ska spegla verkligheten (Mjölnevik, 2010). 

Rättvisande bild uppstår i normalfallet när företaget har följt gällande lagar och 

rekommendationer vid upprättandet av sin balans- och resultaträkning (Mjölnevik, 2010). 

 

3.3 Revisionsplikten 

 

Innan revisionspliktens avskaffande var alla aktiebolag sedan år 1985 enligt lag tvungna att ha 

en auktoriserad eller godkänd revisor. För att bli en auktoriserad revisor är kraven en 

magisterutbildning med ekonomisk inriktning inom vissa ämnesområden (FAR, 2006). För en 

godkänd revisor är kraven lite lägre och kräver en kandidatexamen med inriktning på 

företagsekonomi inom vissa ämnesområden (FAR, 2006). Anledningen till revisionsplikten 

förr var att minska den ekonomiska brottsligheten och att öka ägarnas nytta av revisionen 

(Norberg & Thorell, 2005). Norberg och Thorell (2005) förespråkade och ansåg att 

avskaffandet av revisionsplikten skulle övervägas i Sverige eftersom Sverige och Malta var de 

enda länderna i Europa som fortfarande hade kvar revisionsplikten för de minsta företagen. 

Författarna menade även att avskaffandet i så fall skulle ske successivt (Norberg & Thorell, 

2005).  

 

Revisionsplikten för mindre aktiebolag, kravet på att de ska ha en revisor och ett reviderat 

bokslut försvann den första november år 2010 (Swedbank-nyhetsbrev.allready.net). Många 

småföretag har tagit emot beslutet med glädje eftersom de nu slipper en återkommande årlig 

kostnad (ibid.). I dagsläget är det cirka 70 procent av alla aktiebolag i Sverige som inte har 

krav på sig att anlita en revisor (Carrington, 2010). Möjligheten att inte behöva anlita en 

revisor idag finns för privata aktiebolag som ska underskrida eller stämma in på minst två av 

följande tre kriterier: tre anställda, 1,5 miljoner i balansomslutning och 3 miljoner i 

nettoomsättning (ABL 9:1).  

 

Skälet bakom förändringen gällande revisionsplikten är inte för att revision inte är viktig 

längre utan för att avskaffanden leder till kostnadsbesparing för småföretagen (Carrington, 

2010). Avskaffandet av revisionsplikten kan till och med vara bra för värdet av revisionen, för 

den signal det ger av att ha en revision frivilligt ger företaget ett seriöst intryckt och stark 

legitimitet (Carrington, 2010). Det anses finnas många fördelar med att låta sitt företag bli 

reviderat och det kan därför vara svårt att bedöma huruvida nyttan överstiger kostnaderna 

(Norberg & Thorell, 2005). En del av nyttan är att en revisionsberättelse skapar förtroende för 

företaget, förtroendet är avgörande för att företaget ska ha möjligheten att finansiera, göra 

affärer samt ha en god tillväxt (Balans nr 12, 2007). En annan nytta med revisionen är att den 

skulle ha stor betydelse för kvaliteten på de svenska företagens årsredovisningar (Balans nr 

12, 2007). Det ska även finnas ett samband mellan småföretags benägenhet att avstå från 

revisor samt deras grad utav anmärkningar i revisionsberättelsen, eventuellt kan då 

avskaffandet leda till en ökning av fel och brister i årsredovisningarna (Balans nr 12, 2007).  

 

Det är ägarna själva som utser revisor till företaget och revisorn måste se till att de andra 

intressenternas förväntningar uppfylls på revisionen (FAR, 2006). En revisor väljs på en 

fyraårs period, det går att välja om samma revisor hur många gånger som helst (FAR, 2006). 

Ett företag får även avsluta samarbetet med sin revisor i förtid alternativt att revisorn avgår 

innan fyraårs periodens slut. Utomstående ska kunna förlita sig på revisionsberättelsen och 

känna en säkerhet om att revisorn inte låtit sig påverkas av andra intressen än att göra en bra 

revision (FAR, 2006). Revisorns uppdrag styrs av många lagar och bestämmelser, 

grundkraven för en revisor är att han/hon ska vara opartisk och självständig (FAR, 2006). 
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Revisorn har även tystnadsplikt och det revisorn får veta i sitt arbete får inte föras vidare. Den 

enda informationen utomstående får reda på är sådant som revisorn skriver i 

revisionsberättelsen (FAR, 2006). Revisorn som skriver under revisionsberättelsen får inte ha 

något egenintresse i företaget han/hon reviderar och/eller ha en personlig relation till ägaren 

(FAR, 2006). Revisorslagen fastställer att revisorn ska utföra sina uppdrag opartiskt och 

självständigt samt vara objektiv i sitt ställningstagande. En revisor ska avstå från ett uppdrag 

om det finns omständigheter som kan riskera förtroendet för revisorns opartiskhet heller 

självständighet (FAR, 2006).  

 

3.4 Revisorns roll 

 

Revisorn kan anta olika roller, revisorn som granskare och/eller revisorn som rådgivare (FAR, 

2006). Den revisor företaget väljer för att lämna en revisionsberättelse är det inte helt ovanligt 

om han/hon också väljer som rådgivare.  

 

3.4.1 Revisorn som granskare 

 

Svanström (2004) påpekar att småföretag behöver revisorn som granskare då mindre företag 

förväntas producera årsredovisning och bokföring som de stora företagen. Det blir även svårt 

för företaget att hantera allt administrativt arbete internt (Svanström, 2004). Roberts och Sian 

(2009) menar att den ekonomiska medvetenheten inom småföretag varierar avsevärt och att 

det finns starkt stöd för att småföretagarna känner starkt förtroende till sina revisorer. Studien 

som Roberts och Sian (2009) genomförde undersökte brittiska småföretag, författarna menar 

dock att den övergripande komplexiteten är internationell och att särskild vägledning för 

mindre företag skulle vara mycket önskvärt. Svanström (2004) talar även han om företagets 

förtroende till revisorn och upplevde i sin studie att många småföretag känner stort förtroende 

för sin revisor och att han/hon är kompetent samt utför sina olika arbetsuppgifter på ett 

professionellt sätt.  

 

Døving et al. (2004) menar att eftersom de ekonomiska kostnaderna för att anlita en revisor är 

höga så är sannolikheten stor att de allra minsta företagen kan komma att utföra sina 

redovisningsuppgifter själva. Baker, Shepherd och Wiklund (2010) anser att redovisningen är 

viktig för att företagen ska kunna upprätthålla sin legitimitet och att det framförallt är viktigt 

för de yngsta företagen att visa att de är seriösa för sin egen överlevnads skull. Døving et al. 

(2004) talar även dem om småföretagens överlevnad när han hävdar att rådgivningen från 

revisorn är nödvändig för att företaget ska kunna överleva samt utveckla komparativa 

fördelar. 

 

Genom att anlita en revisor som intygar att redovisningen följer lagar och regler kan företagen 

få bättre erbjudande gällande exempelvis räntor och ett starkt förtroende från intressenterna 

(Carrington, 2010).  Den försäkran av redovisningen som revisionen bidrar med ger en ökad 

trovärdighet för den information (redovisning) som faktiskt lämnas ut (Carrington, 2010). För 

intressenterna betyder detta att det nu finns ytterligare en aktör som har intresse i att 

redovisningen inte är vilseledande och att revisorn inte har något incitament att manipulera 

redovisningen (Carrington, 2010). Jerlinger (1996) redogör för vissa egenskaper som en 

revisor som granskare bör ha förutom de rent akademiska kraven. Som exempel bör han/hon 

ha intresse och kunskap för de företag som granskas. En positiv människosyn samt stor 

respekt för de som granskas är otroligt viktiga egenskaper, enligt god revisionsplikt bör även 

revisorn iaktta tystnadsplikt (Jerlinger, 1996).  
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3.4.2 Revisorn som rådgivare 

 

Svanström (2004) talar om småföretagens verkliga behov utav extern kompetens och 

rådgivning när det kommer till deras ekonomiska verksamhet. Det grundas på att omvärlden 

och regelverken är under konstant utveckling och att företagen har press på sig att vara 

anpassade till omvärlden (Svanström, 2004). Vuchnich (2008) nämner även den ekonomiska 

aspekten av det hela när han talar om avsaknaden av ekonomiska resurser för att utöka den 

interna kompetensen inom ekonomi och redovisning. Många småföretag kommer vända sig 

till revisorn för råd gällande hanteringen av verksamhetens ekonomi eftersom de saknar 

kompetensen inom företaget (Vuchnich, 2008). Lösningen på detta skulle kunna vara att 

utveckla så pass enkla och realistiska redovisningsprogram så att många småföretagare kan 

sköta den månatliga hanteringen själva och därmed spara pengar (Vuchnich, 2008).  

 

Eftersom en revisor har möjligheten att erbjuda många olika sorters tjänster samt 

tillhandahålla med det som kunden behöver är det enklare för småföretagen att anlita en 

revisor istället för att använda flera olika externa källor för olika behov (Lubetkin, 2008). 

Revisionsbyråerna arbetar hela tiden med att utveckla sina tjänster för att kunna tillfredsställa 

allt fler småföretag på marknaden (Lubetkin, 2008). Många småföretagare skulle gärna sköta 

sina ekonomiska företeelser själva dock har de svårt att erhålla denna kunskap internt då deras 

möjlighet att anställa kompetens minskar med den ökande konkurrensen på marknaden 

(Døving et al., 2004). Däremot anses småföretagen vara beredda att betala, framförallt för 

rådgivningen och att det är där som revisionsbyråerna i framtiden bör utveckla sin marknad 

(Døving et al., 2004). 

 

När småföretagarna vågar lämna hela sin ekonomiska verksamhet till revisorn ligger 

förtroendet till grund, det har bland annat byggts upp därför att revisorerna verkar under ett 

strikt regelverk (Døving et al., 2004). Det visar sig även att ju större kompetens och kunskap 

revisorn visar sig ha inom framförallt de lagstadgade områdena, desto större är sannolikheten 

att småföretaget kommer fortsätta anlita honom/henne (Døving et al., 2004.). Slutsatsen dras 

att förtroende till revisorn och okunskap inom företaget är en stor orsak till revisor anlitandet 

(Døving et al., 2004). Skulle det vara så att ägarna överskattar sin egen kompetens är det ett 

direkt hot mot företagets tillväxt och överlevnad (Døving et al., 2004).  

 

När det kommer till bytet av revisor så kommer många småföretag att hålla kvar vid sin 

revisor även om de känner sig missnöjda med honom/henne (Døving et al., 2004). Grunden 

till detta skulle vara att det är svårt att avgöra om en ny revisor kommer vara bättre eller 

sämre inom området (Døving et al., 2004). Här kontrar Coetzer och Perry (2009) genom att i 

sin studie dra slutsatsen att många småföretag utökar sitt samarbete med sin bank när 

relationen till revisorn tryter. Det antas vara så eftersom banker och revisorer på många plan 

verkar erbjuda likande råd och stöd (Coetzer & Perry, 2009).  
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3.5 Intressentteorin 

 

Intressentteorin används för att beskriva hur företaget kan komma att agera för att 

tillfredsställa sina intressenter samt vilka av dessa som är av störst betydelse för företaget 

(Deegan & Unerman, 2006). De intressenter som teorin framförallt belyser är banker, 

kommun och stat, företagsledningen, ägare, anställda, leverantörer och kunder (Deegan & 

Unerman, 2006). Detta ser ni mer förtydligat i figur tre nedan, som med hjälp av pilarna visar 

att revisionen är till nytta samt till för de intressenter som företaget har omkring sig.  

 

 
 

Figur 3. Många olika intressenter till ett företag har nytta av revisionen (FAR, 2006, 

s.27) 

 

Intressenterna kan ses utifrån två synvinklar, det moraliska och det positiva (Deegan & 

Unerman, 2006). Det moraliska synsättet menar att alla företagets intressenter ska behandlas 

lika och anses vara lika viktiga för företaget. Detta istället för att kraven från de grupperna 

med mest ekonomisk makt ska bli tillgodosedda först (Deegan & Unerman, 2006). Det 

positiva synsättet motsäger det moraliska synsättet och menar att det inte är lönsamt för ett 

företag att behandla alla intressentgrupper lika. Intressentgrupperna ska rangordnas i den 

ordningen att intressenterna med mest ekonomisk makt (oftast bankerna eller andra externa 

finansiärer) och med störst inverkan på företaget får sina behov och förväntningar 

tillgodosedda först (Deegan & Unerman, 2006). Olika intressentgrupper har skilda 

förväntningar och krav på hur företaget ska arbeta samt vilka av företagets intressenter som 

anses vara de viktigaste (Deegan & Unerman, 2006).  

 

Svanström (2004) menar att revisorns arbetsuppgifter i första hand påverkas av 

intressenternas krav på revisionen. Syftet med en extern redovisning är att förmedla 

informationen om företagets ekonomi till olika intressenter och framför allt till intressenter 

utanför företaget (Smith, 2006). Det är stor sannolikhet att informationsbehoven varierar 

mellan individer (beroende på deras tidigare kunskap i redovisning) och informationsbehoven 

kan även variera mellan olika branscher av företag (Smith, 2006.).   
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Företagets samtliga intressenter måste kunna känna tillit till den information företaget lämnar 

om sin ekonomiska situation på förvaltningen (FAR, 2006). Har företagets en revisor som har 

granskat redovisningen ses informationen som kvalitetssäker. En revisor ger ökad 

trovärdighet åt företagets ekonomiska information (FAR, 2006). Till följd av detta är revisorn 

en förutsättning för ett väl fungerande näringsliv och samhälle (FAR, 2006). Frågan vi kan 

ställa oss är vilka det är som egentligen är i behov av revision. Vi vill framförallt använda oss 

utav intressentteorin för att kartlägga vilka av företagets intressenter som anses viktigast och 

mest betydelsefulla, eventuellt se om det ens finns någon rangordning eller om alla 

intressenter anses lika betydelsefulla. Genom att göra detta hoppas vi få fram och tydliggöra 

vilka anledningar är som gör att företagen nyttjar en revisor vid granskningen av 

redovisningen och företagets bokföring samt vid rådgivning.  

 

En stor och viktig intressent för många småföretag är skatteverket som genom sina 

granskningar många gånger är den enda kontrollen av att god redovisningssed följs (Olsson, 

2010). Vid avvikelse från denne är de vanligaste straffrättsliga påföljderna aktuella vid bland 

annat skattebrott (Olsson, 2010). Det finns en oro om att den ekonomiska brottsligheten ska 

öka nu när revisionsplikten har avskaffats, skatteverket har därför planer på att utöka sina 

kontroller som en slags försäkring (SOU 2008:32). Ledningens val av att antingen anlita en 

revisor eller inte kan enligt Svanström (2006) påverkas av diverse intressenter plus att risken 

för att råka ut för en skattekontroll ökar om revisionen valts bort i företaget. Innan 

revisionspliktens avskaffande räknades det så kallade skattefelet (skattebortfallet) till cirka 

133 miljarder svenska kronor per år (SOU 2008:32). För att Sverige ska kunna bevara den 

höga redovisningsstandarden som finns samt för att skattefusk ska kunna undvikas bör 

småföretagen lockas att fortsätta köpa redovisnings- och revisionstjänster (SOU 2008:32). 

Dock anses den Svenska skattekontrollen vara så pass effektiv så att revisionspliktens 

avskaffande enligt utredningens bedömning bör få en knappt märkbar effekt på 

skatteintäkterna (SOU 2008:32).  

 

Ifall andra intressenter såsom investerare och kreditgivare gör valet att inte investera i ett 

företag som saknar en revisor har de rätt till detta då det i Sverige råder avtalsfrihet (SOU 

2008:32). De har även möjligheten att försöka kompensera sig med exempelvis högre priser 

och högre räntor mot företag som saknar revisor om de önskar det. Det kan därför vara 

aktuellt för småföretagen att överväga vilka kostnader som blir högst och om de eventuellt ska 

välja en kvalificerad revision och en revisor (SOU 2008:32). Svanström (2006) upplever att 

kreditgivarna kan vara intresserade av om företaget väljer att ha en revisor om företaget är 

högt skuldsatt och har en dålig lönsamhet. Dock anses skatteverket vara en mycket viktig 

intressent till revisionen samt att revisionen ger en noggrann kontroll av att företaget skött sin 

betalning av skatt och avgifter (Svanström, 2006). För intressenter som kunder, leverantörer 

och anställda anses inte revisionspliktens avskaffande bidra med några konsekvenser eller 

märkbara förändringar (Svanström, 2006). Vi hoppas att vi genom intressentteorin ska kunna 

skapa förståelse för om det är faktiskt är så att det är det positiva synsättet som regerar.  
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3.6 Legitimitetsteorin 

___________________________________________________________________________ 

Legitimitetsteorin och intressentteorin har en stark koppling till varandra. Intressentteorin 

koncentrerar sig på vilka som är företagets intressenter och om deras intressen blir 

tillfredställda, legitimitetsteorin inriktar sig mer på hur företagets intressenter och samhället 

uppfattar verksamheten (Deegan & Unerman, 2006). Företaget och samhällets normer samt 

förväntningar ska stämma överens med varandra för att företagets ska anses legitimt (Deegan 

& Unerman, 2006).  

 

Legitimitetsteorin hävdar att företag ständigt strävar efter att följa samhällets normer och 

förväntningar för att kunna uppfattas som ett legitimt företag (Deegan & Unerman, 2006). 

Skulle samhället anse att företaget inte uppfyller samhällets krav skulle legitimiteten i 

företaget vara hotad och företaget skulle ha svårt att överleva på marknaden (Deegan & 

Unerman, 2006). Samhällets förväntningar på företaget och hur de ska bedriva sin verksamhet 

är det som benämnas som det ” sociala kontraktet” (Deegan & Unerman, 2006). Företag 

kommer arbeta efter att åstadkomma en balans mellan de sociala kraven och deras handlande 

när det gäller att följa de regler och förväntningar samhället har byggt upp (Deegan & 

Unerman, 2006). Lyckas företaget uppnå detta kommer verksamheten att ses som legitim. 

Intressenterna inom företaget har olika intressen och beroende på aktuella värderingar 

bedömer de företagets legitimitet olika (Deegan & Unerman, 2006). Lyckas inte företaget 

följa det sociala kontraktet kan det leda till juridiska problem och/eller begränsade resurser i 

exempelvis försämrad efterfrågan och minskat kapital (Deegan & Unerman, 2006). I vårt fall 

kan olika intressenter ha olika krav på den externa redovisningen. Legitimitetsteorin säger att 

företagets framgång hänger på förmågan det har att anpassa sig och kommer dock göra allt för 

att se till att verksamheten uppfattas som legitim. Företagen följer framförallt det sociala 

kontraktet för att undvika negativ publicitet eller stora kostnader som kan uppstå om det inte 

skulle följas (Deegan & Unerman, 2006).  

 

Intressenterna måste kunna lita på den informationen företaget lämnar ut om sin ekonomiska 

situation och använder sig företaget av en revisor som kan lämna kvalitetsstämpel på 

informationen visar det legitimitet till samhället (FAR, 2006).  Företagen kan komma att 

vinna på att handla legitimt för det kan i sin tur leda till lojalitet tillbaka från intressenterna. 

Anlitandet av en revisor som granskar företagets årsredovisning kan bidra till en ökad 

trovärdighet för årsredovisningen hos intressenterna, vilken även kan bidra till ett starkare 

förtroende och lojalitet för företaget (FAR, 2006). Vår tanke med att använda oss utav 

legitimitetsteorin är att ta reda på om småföretagen anlitar en revisor för att uppfattas som ett 

legitimt företag för intressenterna och samhället. Vi vill få en inblick i hur företaget upplever 

de förväntningar och krav intressenterna ställer för att företaget enligt dem ska uppfattas som 

legitimt.  

 

3.7 Teoretisk sammanfattning 

 

I det här kapitlet beskriver vi de teorier som är underlaget för vårt syfte. Vi har från detta 

skapat en modell för att kunna klargöra ytterligare vad uppsatsens teoretiska referensram har 

för bidrag till att uppfylla studiens syfte. Figur fyra beskriver hur de olika teorierna samt den 

tidigare forskningen gjord inom området revision och småföretagare har för bidrag till vår 

studie. Vår frågeställning ger oss anledning att undersöka varför småföretagen väljer att 

behålla sin revisor. Pilarna i figur fyra beskriver hur de olika delarna i den teoretiska 

referensramen ska hjälpa oss att kunna besvara problemformuleringen och därmed skapa 
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förståelse. Genom bidraget från den teoretiska referensramen har vi kunnat skapa vår 

intervjuguide.  

 

 
 

                                                   Figur 4. Egen modell 

 

Redogörandet av revision, revisorns roll samt revisionsplikten ger oss bakgrundsinformation 

samt utdrag från tidigare forskning gjord inom området. Det ger oss en möjlighet att se på 

revisionspliktens avskaffande genom olika synvinklar och perspektiv. Revisorns roll som 

granskare och som rådgivare ger oss ytterligare tillskott i jakten på förståelse för 

småföretagarens hantering i frågan.   

 

För att försöka få grepp om vilka orsakerna är till det frivilla revisoranlitandet tar vi även 

hjälp av intressentteorin. Denna teori försöker kartlägga vilka intressenter som för företaget är 

de viktigaste eller om eventuellt alla intressenter anses lika viktiga (Deegan & Unerman, 

2006). Vi använder denna teori som grund för att utreda hur förhållandet till de olika 

intressenter som nämns i teorin ser ut i verkligheten. Detta gör vi genom att skapa frågor i vår 

intervjuguide som utreder småföretagets förhållande till de olika intressentgrupperna närmre.  

Legitimitetsteorin anammas till intervjuguiden för att utreda om samhället har någon inverkan 

på småföretagarens beslutsfattande inom revisoranlitandet. Vi ville ta reda på om det ansågs 

viktigt för företaget att utstråla förtroende och lojalitet. Vår förhoppning var även att kunna 

koppla samman intressentteorin och legitimitetsteorin i vår intervjuguide för att se om dessa 

faktiskt påverkar varandra som det förespråkades enligt Deegan och Unerman (2006).  
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4. Empirisk metod 

Det kan ligga många avsikter bakom en empirisk undersökning, gemensamt för de alla är 

dock att undersökningarnas syfte är att skaffa fram ny kunskap (Jacobsen, 2002). Vi ska i 

detta kapitel förklara hur vår undersökning har arbetats fram på ett metodiskt och empiriskt 

sätt.  

 

4.1 Övergripande design 

 

I vår studie har vi valt ett upplägg där vi genom fem stycken små-N-studier samlar in empiri, 

vilket innebär att vi koncentrerar oss på ett fåtal småföretag som är utplockade från olika 

branscher (Jacobsen, 2002). Det innebär i sin tur att vi snarare koncentrerar oss på ett 

fenomen än en speciell plats eller situation. Vårt fenomen är varför småföretagarna anlitar 

revisorer när de egentligen har möjligheten att avstå. När vi lägger all fokus på ett fenomen 

har vi möjligheten att få fram rik och detaljerad information, som även kan bli mer varierande 

än om vi skulle bedriva en fallstudie (Jacobsen, 2002). En fallstudie innebär att forskaren har 

avgränsat sig i både tid och rum samt lägger allt fokus på en speciell enhet, i denna metod är 

det enskilda fallet det intressanta (Jacobsen, 2002). Vi kommer att studera fem stycken 

småföretag för att kunna besvara syftet med vår studie. Eftersom vi vill beskriva ett specifikt 

fenomen som uppstår hos många småföretagare så passar detta utformande mycket väl ihop 

med vår studie och med vår problemformulering. 

 

4.2 Urval 

 

Det är problemformuleringen som styr utformningen av studien, de typer av utformningar 

som framförallt presenteras är extensiv och intensiv (Jacobsen, 2002). En extensiv utformning 

går på bredden och en intensiv går på djupet (Jacobsen, 2002). Den intensiva utformningen 

passar bra på vår studie och problemformulering då vi har ett fåtal småföretag och många 

alternativa anledningar till revisoranlitandet, dessa anledningar är dock tämligen okända tills 

insamlingen av empirin är avslutad.  

 

Vi kan kalla vår metod för intensiv då vi arbetar för att kunna se sambandet mellan anlitandet 

av revisor och småföretaget. En frågeställning kan vidare vara beskrivande eller förklarande 

(Jacobsen, 2002). När den beskrivande frågeställningen inriktar sig på att se till hur tillståndet 

ser ut samtidigt som den är begränsande i tiden, ger den förklarande frågeställningen en 

tolkning av varför ett tillstånd ser ut som det gör (Jacobsen, 2002). Det intensiva upplägget 

innebär liksom det induktiva att den externa giltigheten och förmågan att generalisera blir 

något nedsatt (Jacobsen, 2002). Vår studies intensiva upplägg innebär att problemställningen 

är explorativ, detta kopplas gärna ihop med en kvalitativ ansats. Syftet med metodvalet blir att 

finna vilka anledningar till revisoranlitandet som är relevanta, genom vår empiri önskar vi 

utveckla förståelse och bygga på redan befintlig forskning inom småföretagandet. 

 

Vår undersökning är intresserad av att titta närmre på vilka anledningarna är till att 

småföretagare beslutar att behålla sin revisor trots att kravet på dem är borta. Den öppna 

intervjun anses vara den allra vanligaste när det handlar om insamlingen av data till en 

kvalitativ undersökning, det är även en vanlig metod när undersökningsenheterna är relativt få 

(Jacobsen, 2002). Syftet med en intervju som insamlingsmetod är att skapa ett djup, 

flexibilitet samt en närhet mellan oss och respondenten.  
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De småföretag som vi har valt att studera är i undersökningen anonyma och även 

respondenterna är anonyma. Anledningen är att delar av den insamlade empirin ansågs utav 

respondenterna som känslig. Sen var det även viktigt för oss att läsarens fokus hamnade på 

fenomenet i sig och inte på det enskilda fallet det vill säga småföretagen som deltog i 

undersökningen. Vi valde att döpa våra företag till Alfa, Beta, Delta, Gamma och Epsilon, 

namnen på respondenterna är fingerade. Likheterna företagen emellan är att de alla är 

småföretagare i Sverige samt att de alla uppfyller kriterierna för att kunna välja bort sin 

revisor men att de trots detta vid intervjutillfället bestämt sig för att ha kvar honom/henne. 

Nackdelen som vi kan se med att småföretagen är anonyma är att det kan bli svårare att 

upprepa exakt samma studie igen, detta kan sänka reliabiliteten på undersökningen något. 

Dock är det så att vi tror att respondenterna känner sig mer avslappnade och öppna med 

vetskapen om att de uttalanden som de gör inte kommer att kunna kopplas till dem, på samma 

sätt som om deras företagsnamn stått med i vår undersökning. Vi tror att detta i slutändan ökar 

reliabiliteten samt den interna giltigheten.  

 

4.3 Datainsamling 

 

Vid utformandet av intervjuguiden utgick vi ifrån de uppslag vi fick i problemdiskussionen. 

Dels för att testa förslagen på anledningar till varför småföretagare vill anlita revisor och dels 

för att kunna utveckla nya synvinklar. Vi skapade vår lista med ett strukturerat urval av 

respondenter som vi fann i databasen ”Retriever Bolagsinfo”. När vi skapat en lista med ett 

50-tal företag som alla uppfyllde två av vår undersöknings tre elementära krav. Det vill säga 

en nettoomsättning på tre miljoner kronor eller mindre, tre anställda eller färre och/eller en 

balansomslutning på 1,5 miljoner kronor eller mindre. Vi sållade bort de företag som var 

vilande. Det vi ganska snart upptäckte var att många potentiella respondenter inte ville delta i 

undersökningen, antingen saknade de tid eller så ville de helt enkelt inte. Det var även många 

av de absolut minsta småföretagen som inte skulle göra valet att behålla sin revisor. Faktumet 

att det visade sig vara så pass många småföretag som skulle välja att fortsätta utan revisorn 

vid sin sida kan klassas som ett resultat i sig, dock är det ingenting som vi kommer att lägga 

det huvudsakliga fokuset på i denna uppsats.  

 

Det är viktigt att innan intervjuns start bestämma vart mötet ska äga rum (Häger, 2007). Vi 

valde att utföra alla intervjuer på respondentens hemmaplan vilket i samtliga fall innebar 

företagets kontor. Fördelen med detta är att det ger en känsla av trygghet (Häger, 2007). Även 

Jacobsen (2002) instämmer i detta och menar att hemmamiljön gör att respondenten känner 

sig bekväm och friare att diskutera och ”tala öppet”. Det påvisas även att det kan finnas vissa 

störningsmoment med en hemmamiljö och i vår studie hade det kunnat innebär att kunder 

kom och störde eller att telefonen ringde oavbrutet (Jacobsen, 2002). Vi upplevde som tur var 

inga störningsmoment alls under respektive intervjuers gång utan alla samtal med 

respondenterna flöt på bra.  

 

Att en undersökning får ett bortfall är ett vanligt problem i urvalsundersökningar, det handlar 

då om bortfall av nyckelord eller bortfall av småföretag. På grund utav oviljan att medverka 

var det många småföretag som avböjde att delta i vår undersökning. Oviljan berodde till stor 

del utav ointresse och utav tidsbrist. Det fanns även de småföretag som uppgav att de skulle 

avsluta samarbetet med sin revisor. Därmed uppfyllde de inte längre vårt grundkrav för 

undersökningen, vilket var att småföretaget skulle bestämt sig för att behålla sin revisor trots 

att de inte hade detta som krav på sig. Vi anser inte att bortfallen påverkade vår undersökning 

mer än att det tog lång tid för oss att hitta våra slutgiltiga respondenter. Detta baserar vi på att 

småföretagen inte var det som stod i fokus för studien utan själva empirin. Det var med andra 
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ord inte småföretagen som skulle undersökas utan den empiri som insamlades via intervjuerna 

med småföretagen. Vi anser att även detta är ett starkt argument till varför småföretagens 

anonymitet inte har någon inverkan på undersökningens reliabilitet.  

 

4.4 Insamling av teori 

 

Insamlingen av teorier till denna undersökning har framförallt skett kring vetenskapliga 

artiklar som vi funnit genom framförallt databasen ”ABI Inform Global”. Genom att använda 

sökord såsom ”accountant and small business” fick vi fram artiklar med relevans för vår 

studie. För att finna ytterligare aktuell information sökte vi i tidningen ”Balans” som finns på 

FAR:s hemsida, sökord som framförallt användes var ”revisionsplikten” och ”revisorn”. Vi 

har även samlat in mycket teori utifrån litteratur inom områdena redovisning, revision, 

småföretag och metodik.  

 

4.5 Konstruktion av intervjuguide 

 

Vid utformandet av vår intervjuguide skapade vi en lista över frågeområden. Listan lärde vi 

oss sedan utantill för att få intervjun att flyta och för att ordningsföljden skulle kunna variera 

(Jacobsen, 2002). Öppna frågor i kombination med lyssnandet kan anses vara det mest 

effektiva verktyget som finns att tillgå inom intervjuandet (Häger, 2007). Öppna frågor 

besvaras så att de kräver att du som respondent förklarar eller utvecklar ditt svar (Häger, 

2007) Det viktigaste för oss var att genom öppna frågor få igång ett samtal som kändes 

lättsamt och inte krystat. Genom att försöka följa respondentens tankebanor är det lättare att få 

fram det rätta materialet (Trost, 2005). Det är även viktigt att frågorna är enkla och konkreta 

så att respondenten uppfattat vad han/hon ska svara på (Häger, 2007).  

 

4.5.1 Respondentens bakgrund 

 

Det är viktigt att uppvisa ett intresse för respondentens person och väsen. Detta för att på kort 

tid kunna bygga upp en relation där den som blir intervjuad känner sig bekväm och 

avslappnad (Jacobsen, 2002). Detta bidrar till ett öppnare och mer avslappnat samtal där 

respondenten till en början kan tala fritt om sig själv och sin verksamhet. För att senare under 

intervjun komma in på lite mer frågeställningar som intervjuaren styr (Jacobsen, 2002).  

 

4.5.2 Revisorn som granskare 

 

För att få reda på småföretagarens relation till revisorn som granskare var det viktigt att gå in 

på frågor som exempelvis varför småföretagen vill ha en granskare. Det faktum att revisorn 

granskar ett företag syftar till att ge underlag för revisorns ställningstagande i 

revisionsberättelsen (FAR, 2006). Revisorns samlar in det underlag som anses väsentligt, 

granskar det och upprättar sedan en revisionsberättelse (FAR, 2006). Tidigare forskning visar 

bland annat på att många småföretag ser en godkänd revisionsberättelse som en 

kvalitetsstämpel på företaget (Svanström, 2004).  
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4.5.3 Revisorn som rådgivare 

 

Som rådgivare anlitas revisorn pågrund utav sin erfarenhet och kompetens (Svanström, 2004). 

Det kan för många småföretag vara svårt att skilja på revisorn som rådgivare och revisorn som 

granskare. Beroende på hur småföretagen nyttjar sin revisor kan vi få reda på vilka 

egenskaper som de värderar högst. Vi kan även få reda på varför de värderar dessa egenskaper 

högst. 

 

4.5.4 Revisionsplikten 

 

Revisionspliktens avskaffande är en viktig del utav detta arbete. Det är även viktigt att se till 

hur småföretagen tror att revisionspliktens avskaffande kommer att påverka eller inte påverka 

den vardag som de faktiskt lever i. Relationen till företagets olika intressenter är viktig 

(Deegan & Unermar, 2006). Vi vill se om småföretagen anser någon intressent mer eller 

mindre viktigt för företaget. Samt om småföretagen tror att dessa är intresserade av om 

företaget saknar revisionsberättelse eller inte. Revisionsplikten infördes bland annat för att 

motverka den ekonomiska brottsligheten (SOU 2008:32). Vi tycker därför att det är viktigt att 

diskutera hur marknaden kan tänkas reagera på dess avskaffande.  

 

4.5.5 Konstruktion av intervjuguide, sammanfattning 

 

Figur fem nedan beskriver det tillvägagångssätt vi använde oss utav för att utforma 

intervjuguiden och därmed verkställa insamlingen av empiri. Genom den teoretiska 

referensramen fick vi tillräckligt med underlag för att kunna skapa vår intervjuguide som ni 

finner som bilaga nummer ett. Pilarna från den ”teoretiska referensramen” till ”frågorna i 

intervjuguiden” beskriver detta. Frågorna i intervjuguiden är kategoriserade med 

utgångspunkt från modellen nedan. Intervjusvaren analyserar vi sedan mot teorin genom att 

utgå från problemställningen. Med andra ord så bidrar intervjuguidens konstruktion till 

empirins uppbyggnad och innehåll. Detta illustreras i figur fem genom pilarna från 

”intervjuguide” till de olika delarna av studiens ”empiri”.   
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     Figur 5. Egen modell 

 

4.6 Från empiri till teori, operationaliseringsprocessen 

 

Operationaliseringen beskriver specifikt hur materialet samlats in och sedan tolkats av 

forskaren. Detta är en nödvändighet i den empiriska processen för att kunna avgöra om 

uppsatsen är tillförlitlig samt att den mäter det som mätas ska (Jacobsen, 2002). 

Operationaliseringen som i denna studie bygger på ett väl etablerat tillvägagångssätt som ofta 

används inom forskningen, nämligen att genom kategorisering göra din empiriska data 

överblickbar (Jacobsen, 2002). Vi gjorde så att vi utifrån våra ledord ”Bakgrund”, ”Revisorns 

som rådgivare”, ”Revisorn som granskare” samt ”Revisionsplikten” skapade våra kategorier. 

När vi sedan hanterade vår insamlade empiriska data delade vi upp denna och placerade 

genom punktformat olika delar av respondenternas svar där vi ansåg att de hörde hemma. 

Genom att göra så fick vi en god överblick över vad som kunde anses relevant att ha med i 

studien och vad som kunde sållas bort. Vi valde att ha med den data som kunde tänkas 

besvara vår problemformulering samt uppfylla vårt syfte. Vi sållade bort det som inte ansågs 

betydelsefullt för studien.  

 

4.7 Analysmetod  

 

Efter genomförandet av de öppna intervjuerna hade vi en mängd empiriskt material. För att 

kunna reducera och förenkla informationsmängden var det ett måste att göra vår empiri 

överblickbar. Vi påbörjade analysprocessen genom att använda kategorierna vi skapat i 

operationaliseringsprocessen. Vidare utförde vi analysen genom att jämföra den insamlade 

empirin med tidigare forskning och teorier. Genom att vi sammanställt småföretagens 

uppfattningar om ”revisorn som granskare”, ”revisorn som rådgivare” och ”revisionsplikten” 

kunde vi utläsa likheter och skillnader företagen emellan. 
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Vi vill använda den kvalitativa metodteorin för att tolka och förstå. Det finns två olika 

vetenskapsteorier: positivismen och hermeneutiken (Patel & Davidsson, 2003). Den 

hermeneutiska teorin baseras på förståelse för hur människor uppfattar sitt tillstånd samt sig 

själva. Vi vill genom vår studie skapa förståelse för småföretagens revisoranlitande. Genom 

att skapa förståelse får vi en helhet av problemformuleringen vilket hermeneutisk 

vetenskapsteori baseras på (Patel & Davidsson, 2003). Vi söker dock inte efter en absolut 

sanning utan efter att skapa en förståelse för det som visar sig samt innebörden i det som visat 

sig. Den hermeneutiska teorin menar att tolkningar och förståelsen växer fram efter möten 

med nya erfarenheter (Patel & Davidsson, 2003). I vår studie var de nya erfarenheterna allting 

vi lärde oss på vägen vilket fick oss att få en djupare förståelse för småföretagens revisor 

anlitande. 

 

4.8 Studiens tillförlitlighet 

 

Kan våra resultat anses tillförlitliga? För att kunna svara på det anses det viktigt att ta hänsyn 

till reliabiliteten (Jacobsen, 2002). Vi bör fråga oss själva om det är någonting hos själva 

undersökningen som kan ha föranlett det slutresultat som vi kommer fram till. Det som vi 

framförallt då bör ta hänsyn till är den så kallade intervjuareffekten, det vill säga att den som 

intervjuar påverkar respondenten (Jacobsen, 2002). Det anses dock mycket svårt att 

kontrollera denna effekt, är det så att två eller fler forskare kommer fram till samma slutsats så 

kan det anses tillförlitligt (Jacobsen, 2002).  

 

Även kontexteffekten bör bearbetas, det innebär att du uppmärksammar de omständigheter 

som data samlades in under (Jacobsen, 2002). Genomförde du intervjuerna genom att närvara 

på plats eller genom att göra en telefonintervju. Vi genomförde både fysiska intervjuer och 

telefonintervjuer, i dagsläget kan telefonintervjuer anses lika pålitliga som fysiska 

(Denscombe & Larson, 2004). Det anses även positiv att respondenterna får befinna sig i 

avslappnad miljö, våra respondenter befann sig under intervjutillfället på sina egna kontor. Vi 

ser dock att nackdelen med telefonintervju är att vi inte kan tolka helheten av svaren vi får. Vi 

menar att vi genom att bara höra respondenten inte kan utskilja kroppsuttryck eller liknande.   

 

Individer kan förändra sitt beteende efter situationen de befinner sig i (Jacobsen, 2002). Vi 

ansåg det därför viktigt att i god tid boka de intervjuer vi genomförde, respondenterna får 

därför ett tag på sig att förbereda sig om de skulle vilja det. Vi lät inte ämnet vara en 

hemlighet utan berättade från början att det var revisionspliktens avskaffande vi skulle 

samtala om. Vi tror att detta tillvägagångssätt bidrog till utförligare svar och därmed mer 

empiriskt material. Nackdelen kan vara att respondenten grämer sig för vilka svar vi kan 

tänkas vara ute efter och därmed förbereda sig genom att undersöka detta.  

 

Ett hot mot reliabiliteten kan vara att det slarvas med anteckningar och analys av data, det är 

därför som inspelning är att föredra (Jacobsen, 2002). Vi spelade in och antecknade tre av de 

fem intervjuer som genomfördes, de resterande antecknades enbart. Detta av respekt för 

respondenterna som inte ville bli inspelade. Vi ansåg oss dock så pass noggranna att ingenting 

väsentligt undgick att noteras. Efter intervjutillfället är det för intervjuarna fördelaktigt att 

sätta sig ner och prata igenom intervjun (Häger, 2007). Det bör göras för att se så att vi har 

uppfattat saker likadant och så att inget missförstånd har uppstått. Det kan även vara så att vi 

då kan komplettera varandra genom att ha uppmärksammat olika saker. Vi såg det som en stor 

fördel att vara två stycken som intervjuade då vi lätt kunde komplettera varandra, både under 

intervjuns gångs samt efteråt. Vi hade inte bestämt innan vem som skulle säga vad utan båda 
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kunde intervjuguiden utantill och sen lät vi samtalet flyta på. Vi kände att det gav en 

avslappnad känsla och att samtalet kunde flyta på i behaglig takt.  
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5. Empiri       

Det är i detta kapitel som vi skildrar vår insamlade primärdata. Vår data har tillhandahållits 

från intervjuer med olika småföretag. Vi inkluderar även sekundärdata i form av information 

från småföretagens årsredovisning. De småföretag som medverkat i studien uppfyller alla de 

krav som upprättats för att du som småföretagare ska kunna göra valet att inte anlita en 

revisor. Småföretagen som medverkar har alla bestämt sig för att fortsätta anlitandet av 

revisor trots att de egentligen kan avstå.  

 

5.1 Tillverkande och importerande företag Alfa 

 

 

5.1.1 Bakgrund, företagsbeskrivning och ekonomisk hantering 

Det tillverkande och importerande företaget Alfa (hädanefter Alfa) är ett företag som varit 

verksamt sedan år 2000, dock genomgick det ägarbyte år 2009 då Adam tog över som 

företagets VD. Alfa bedriver sin verksamhet från Värnamo där de ägnar sig åt handel med 

necessärer. Adam beskriver branschen som relativt liten och sig själv som en erfaren 

småföretagare. Framförallt ser han sig själv som en entreprenör med öga för möjligheter och 

kombinationer. Han har vid sidan om Alfa även tre stycken företag till som verkar inom olika 

branscher. Bland annat verkar ett utav företagen inom fastighetsbranschen. Adam använder 

samma revisor till alla fyra företagen. Alfa har två anställda, dessa är Adam och hans dotter 

Alice. De båda anställda är överlag erfarna och kan därför med fördel sköta de varierande 

arbetsuppgifter som finns inom Alfa. Tanken är att när det är pensionsdags för Adam så ska 

Alice ta över verksamheten.  

 

Före Adam tog över Alfa hade företaget tappat i omsättning ett antal år i följd, de hade tappat 

ifrån 900 000 kronor år 2004 till 400 000 kronor år 2009. Årets resultat hade sjunkit från 

14 000 kronor år 2004 till -106 000 kronor år 2009. Hur tidigare ekonomisk hantering har 

skett är oklart, dock sa Adam att han genast vid övertagandet av Alfa var tvungen att anlita 

extern hjälp ”för att städa upp bland siffrorna”. Adam är mycket noggrann med att poängtera 

att han framförallt är en entreprenör som saknar siffersinne. Eftersom han känner att han 

saknar de ekonomiska kunskaper som en revisionsbyrå kan erbjuda så är det för honom 

naturligt att varje månad lämna över företagets räkenskaper. För Adam är inte det viktigaste 

att företagen han är VD för ska expandera och växa snabbt, utan att de skapar trygghet för 

honom och hans familj. 

 

Ekonomiavdelningen på Alfa är i princip icke existerande. Eftersom företaget är så pass litet 

så tar de hjälp utifrån med den finansiella rapporteringen och redovisningen. 

Redovisningstjänsterna omfattar bland annat månadssammanställningar för moms och skatt, 

löpande bokföring delårsrapporter och årsredovisning. Det är samma revisionsbyrå som 

numera sköter den ekonomiska hanteringen, samt som fungerar som företagets granskare och 

rådgivare.  

 

5.1.2 Revisorn som granskare 

Enligt Adam är det viktigt för företaget att en revisor med sin stora ekonomiska kunskap får 

granska siffrorna innan årsredovisningen kan anses avslutad. Det ger honom en trygghet att 

veta att företagets revisor kan sitt arbete och gör rätt med Alfas siffror. Adam känner stort 

förtroende för sin revisionsbyrå eftersom denna har gott rykte, det ger enligt Adam en 

kvalitetsstämpel att ha en revisors underskrift på årsredovisningen. Bidragande till förtroendet 

är även att de anställda på revisionsbyrån bevisligen besitter stor kompetens och kunskap 

inom många olika ekonomiska områden. Eftersom revisorn har den kunskap som han själv 
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saknar så är det för Adam en självklarhet att lämna över siffrorna varje månad så att de kan 

korregera om han råkat göra någonting fel. Med andra ord så sammanställer Adam varje 

månad Alfas in- och utbetalningar för att sedan ”lämna över” dessa siffror för justering och 

granskning av revisionsbyrån.  

 

Att företagets siffror har granskats och att årsredovisningen har godkänts av en revisor tror 

Adam har störst betydelse för den externa intressenten skatteverket. Skatteverket är den 

främsta anledningen till revisoranlitandet då Adam menar att han inte skulle ha tid att råka ut 

för en av skatteverkets granskningar. Vetskapen om att revisorn har godkänt årsredovisningen 

ger alltså en trygghet gentemot skatteverkets kontroller. Det faktum att någon mer än 

skatteverket skulle vara intresserade av om Alfa hade en revisor eller ej trodde han inte. Detta 

på grund utav att de leverantörer som företaget anlitade är från Kina. En annan anledning kan 

vara att Alfa är ett så pass litet företag, så att de partier som köps in inte skulle skapa särskilt 

stor förlust hos leverantörerna om företaget ej kunnat betala sina fakturor. När det kommer till 

kreditgivarna så saknar Alfa externa finansiärer vilket innebär att det aktiekapital som finns i 

företaget kommer ifrån Adam.   

 

Vid sidan av detta menar Adam att det spar honom väldigt mycket tid att anlita en revisor, tid 

som kan användas till att förbättra företagets resultat. För även om Adam inte är ute efter att 

kunna expandera verksamheten så vill han ändå att Alfa ska kunna drivas med vinst. Adam 

menar även att en revisionsberättelse fungerar som en slags kvalitetsstämpel för Alfa. Adam 

talar om att han vill visa utåt att Alfa är ett seröst företag som inte bedriver oärlig verksamhet. 

Genom att anlita en väl beryktat och känd revisionsbyrå får företaget automatiskt ett seriöst 

yttre.  

 

5.1.3 Revisorn som rådgivare 

För Adam är det viktigt att ha en revisor som vid sidan om granskningen kan bidra med 

effektiv och professionell rådgivning. I Alfa har rådgivaren en viktig roll då ägarbytet år 2009 

innebar en hel del ekonomisk hantering. I samma veva som köpet utav Alfa trädde i kraft 

passade Adam på att byta revisionsbyrå och revisor för alla sina företag. Anledningen till 

bytet var att Adam kände att företagen var av behov av kontakten med en större revisionsbyrå. 

De större byråerna har fler tjänster att erbjuda sina kunder, de har även fler specialister 

tillgängliga. Eftersom Adam värderar nya och uppdaterade kunskaper inom revision och 

rådgivning var även detta en bidragande orsak till bytet.  

 

En revisor kan enligt Adam hjälpa Alfa genom att ge råd om hur du kan arbeta med siffrorna 

så att det ser bättre ut, exempelvis genom att maximera avdrag och vinstdispositionen. 

Anlitandet av revisorn som rådgivare gynnar därmed företagets ekonomiska status samt 

förbättrar siffrorna. Adam menar även att det inte finns något område inom företaget där han 

inte skulle vilja ha rådgivning av sin revisor. Revisorn används inom Alfa även som ett 

bollplank för diverse frågor som ständigt uppkommer i företagets vardag.  

 

5.1.4 Revisionsplikten 

Adam tror inte att avskaffandet av revisionsplikten kommer göra så stor skillnad 

marknadsmässigt. Med detta menar han att de flesta småföretagare antagligen kommer göra 

valet att behålla sin nuvarande revisor. Han menar att det tillhör många småföretagares 

svaghet att upprätta bokslut samt att han inte känner någon företagare som tänker avsluta 

samarbetet med sin revisor. Vi märker att Adam kanske blandar ihop avskaffandet av 

revisionsplikten med revisionsbyråns redovisningstjänster som Alfa använder sig av i sin 

ekonomiska hantering. Möjligen är det så att Adam tror att avskaffandet av revisionsplikten 
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och möjligheten att välja bort revisorn som granskare hänger ihop med anlitandet av 

revisionsbyrån för ekonomisk hantering. Detta gör att det självklart är helt orealistiskt för 

honom att välja bort revisorn eftersom han då tror att det skulle innebära att Adam själv får 

sköta Alfas ekonomiska hantering.  

 

Vidare spekulerade Adam om att det kanske blir för dyrt för de allra minsta småföretagen att 

behålla sin revisor för granskning och upprättandet av en revisionsberättelse. Om marknaden 

förändras och priserna på revisorns tjänster sjunker så skulle det ge dessa företag en helt 

annan chans att etablera sig på marknaden. Det faktum att priserna skulle sjunka är någonting 

han menar skulle komma från den ökade konkurrensen om kunderna. Adam menar att 

företaget Alfa kommer anlita en revisor så länge det går bra för företaget. Med ”bra” menar 

Adam att företaget inte lutar åt att gå i konkurs. Så länge nyttan i form av tryggheten 

revisionsberättelsen och granskningen ger, överstiger kostnaderna för anlitandet kommer Alfa 

fortsätta på samma spår.  
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5.2 Tjänsteföretag Beta 

 

 

5.2.1 Bakgrund, företagsbeskrivning och ekonomisk hantering 

Tjänsteföretaget Beta (hädanefter Beta) bildades år 2003 och verkar inom sport-, fritid- och 

nöjesbranschen. Björn är VD för Beta och Berit är sedan slutet av år 2010 anställd inom 

företaget. Björn har sedan starten 2003 varit ägare med diverse anställda under årens lopp. 

Björn beskriver Betas verksamhet som ganska omfattande då de anställda och han själv, 

förutom att bedriva själva yrkesutövandet även håller tävlingar och turneringar inom sportens 

område. Betas lokaler ligger i staden Eksjö och det är även därifrån som det administrativa 

arbetet sköts.  

 

Omsättningen har varit relativt stabil sedan i alla fall år 2005, med siffror som legat runt 

1 700 000 kronor per år. Björn menar att företaget tyvärr drabbades en del av 

lågkonjunkturen, vilket innebar att årets resultat blev negativt både år 2009 och år 2010. Dock 

är Beta på väg uppåt igenom och det negativa resultatet som år 2009 var -53 000 kronor, år 

2010 visade -36 000 kronor. Björn talar om att målet för honom själv med Beta, är att 

amortera av de långfristiga lån som företaget har hos banken. När dessa lån är amorterade vill 

Björn sälja Beta för att kunna gå i pension.  

 

Beta anlitar i slutet av varje månad en revisionsbyrå för hanteringen av redovisningen. Enligt 

Björn så ingår detta sedan år 2003 i Betas löpande kostnader. Det har alltid flutit på bra och 

därför har det tidigare inte funnits någon anledning för Beta att fundera närmre på detta. Dock 

har Berit den senaste tiden uppvisat stort intresse för ekonomi och redovisning vilket har lett 

till funderingar om hur den ekonomiska hanteringen ska fungera framöver. Berit ska i dagarna 

genomgå en kortare kurs i företagsekonomi som inriktar sig på den månatliga hanteringen av 

redovisningen. I dagsläget är det dock så att företaget fortfarande anlitar extern 

redovisningshjälp och detta blir utgångspunkten för oss.  

 

5.2.2 Revisorn som granskare 

Beta anlitar revisionsbyrån både för rådgivning och för granskning. Dock är det inte samma 

revisor som sköter båda dessa uppdrag. Det faktum att revisorn besitter kunskap och 

erfarenhet inom bokföring och skatteverksamhet, beskriver Björn som den främsta 

anledningen till varför de anlitar revisorn som granskare. Det är viktigt att den anlitade 

revisorn har fräscha och uppdaterade kunskaper inom redovisning och när det handlar om 

Sveriges regelverk. Björn syftar på att de svenska lagarna förändras hela tiden och att det som 

småföretagare är svårt att hålla sig uppdaterad med vilka regler som i dagsläget gäller. Själva 

beskriver det en avsaknad av kunskap, då framförallt inom momsredovisningen och de regler 

som gäller vid inbetalandet av skatt. Det är just revisorns kunskap som ger en granskad 

årsredovisning dess kvalitetsstämpel, vilket i sin tur ger trygghet om att räkenskaperna 

stämmer.  

 

Björn fortsätter tala om att det är viktigt för Beta att framförallt skatteverket och banken 

känner förtroende till att företaget anlitar en bra och omtyckt revisionsbyrå med gott rykte. 

Revisionsbyrån som de anlitar är mycket välomtalad och populär i den lilla staden Eksjö. 

Anlitandet av revisorn som granskare och därmed upprätta en revisionsberättelse ger Björn en 

trygghet. Han vet då att alla siffror och räkenskaper stämmer, det ger honom även tid till 

annat. Tiden är en dyrbar faktor för Beta eftersom företaget bedriver en så pass omfattande 

verksamhet, att kunna bli avlastade från det ekonomiska ansvaret betyder mycket för 
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företaget. Särskilt eftersom det endast är två anställda som arbetar med att driva Beta är tiden 

en viktig faktor för att få verksamheten att gå runt och generera vinst.  

 

5.2.3 Revisorn som rådgivare  

En del rådgivning är aktuell men Björn menar att rådgivningsbiten var mer aktuell när 

företaget var yngre och att de numera känner att de kan klara den ekonomiska verksamheten 

med de råd de fått med sig sedan tidigare. De talar även om att det kanske är mer aktuellt att 

anlita revisorn som rådgivare om du som företag befinner dig i en storstad eftersom du då blir 

mer anonym och kanske saknar den personliga relationen till exempelvis leverantörerna. De 

fåtal råd som Beta får, erhåller de i samband med den månatliga ekonomiska hanteringen.  

 

5.2.4 Revisionsplikten 

Först och främst vill vi nämna att Beta inte hade blivit informerade av sin revisionsbyrå 

angående revisionspliktens avskaffande. Björn saknade därför en allmän åsikt om detta. Den 

revisor som Beta anlitar har funnits med sedan starten år 2003 och företaget har inga planer på 

att byta revisor. Framförallt då samarbetet fungerar mycket bra och då revisionsbyrån har 

mycket gott rykte. Så länge revisorn har fräscha idéer och kunskaper finns det enligt Björn 

ingen anledning till att avsluta samarbetet.  

 

När framtiden och revisionsavskaffandets påverkan på marknaden kommer på tal har Björn 

som sagt inga direkta uppfattningar, dock menar han att även om andra revisorer skulle bli 

billigare och deras egna dyrare så har de inga planer på att byta revisor. Björn tror inte att det 

finns några utomstående förutom skatteverket som är direkt intresserade av om Beta upprättar 

en revisionsberättelse eller inte. De menar att företaget har hunnit få ett par år på nacken och 

därmed etablerat personliga relationer till leverantörer, kreditgivare och kunder som idag inte 

behöver tvivla på att Beta är ett seriöst företag.  

 

Dock nämner Björn att när företaget var yngre och hade större lån så var årsredovisningen av 

större intresse för banken än vad den är idag då företaget har gjort stora amorteringar. Björn 

spekulerar vidare och börjar tala om att det eventuellt är viktigare för nya företag att anlita en 

revisor eftersom det utåt sett speglar att företaget är seriöst. Revisionsberättelsen ger 

årsredovisningen och indirekt företaget en kvalitets stämpel säger Björn avslutningsvis.  
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5.3 Handelsföretag Delta 

 

 

5.3.1  Bakgrund, företagsbeskrivning och ekonomisk hantering 

Handelsbolaget Delta (hädanefter Delta) är ett fristående företag inom en kedja som i Sverige 

består av 4 butiker, butiken har funnits sedan 2004. Delta fokuserar sig på försäljning av skor 

och ligger sedan start beläget i Halmstad. Innan David startade Delta arbetade han för en av 

Deltas nuvarande leverantörer, som försäljare. Intresset för skor fanns hela tiden där och han 

kände sig till slut redo för att starta en egen butik. David är idag VD för Delta och driver 

butiken tillsammans med sin fru.  

 

Sedan Deltas start år 2004 har omsättningen ökat väsentligt från cirka 900 000 kronor till 

cirka 2 000 000 kronor år 2010. Även om Deltas ”årets resultat” mest varit negativt och legat 

runt - 100 000 kronor per år, verkar trenden nu ha vänt och företaget redovisar ett ”årets 

resultat” på 40 000 kronor år 2010. David har ett ganska stort intresse för ekonomi och tar 

därför själv hand om den månatliga redovisningen. Revisorn nyttjas därför enbart vid 

årsbokslutet, granskningen och som bollplank vid eventuella oklarheter.  

 

Revisoranlitandet sker som sagt årligen vid granskningen av bokföringen och 

årsredovisningen, som rådgivare kontaktas revisorn vid behov. Förr hade företaget två olika 

revisionsbyråer, en för granskning och en för rådgivning. När de andra butikerna i den 

fristående kedjan bytte till en och samma revisionsbyrå, blev det en naturlig övergång även 

för Delta att samla båda tjänsterna hos en och samma byrå. Det är dock den enda gången 

under Davids tid som VD som företaget har bytt revisor.  

 

5.3.2 Revisorn som granskare 

Att använda revisorn för att granska årsredovisningen uppger David vara den största fördelen 

med revisoranlitandet. David menar att det gynnar Delta att få den kvalitetsstämpel som en 

godkänd revisionsberättelse faktiskt innebär. David menar även att företagets intressenter i 

form av kreditgivare har ett intresse i att se att Deltas siffror är i ordning och att de enligt 

granskningen stämmer. David menar också att det är viktigt att veta att allting stämmer så att 

företaget skulle klara av en granskning av skatteverket.  

 

Eftersom företaget ändå är så pass litet så talar David om leverantörerna som ointresserade av 

företagets revisoranlitande. Främsta anledningen till detta anses vara att leverantörerna är 

utländska. Det anses även bidragande att Delta är så pass litet att de kollin med varor som 

beställs hem är relativt små i förhållande till andra företag som handlar av samma leverantör. 

Deltas har enligt årsredovisningen ganska stora långfristiga skulder, vilket David tror gör att 

banken har intresse av om företagets årsredovisning är granskad eller ej. Detta eftersom 

företaget nu har funnits ett tag och bevisligen kunnat överleva på marknaden.   

 

5.3.3 Revisorn som rådgivare  

När det kommer till revisorn som rådgivare så säger David att han framförallt nyttjar revisorn 

som ett bollplank, för att kunna få nya och givande råd vad gäller den ekonomiska 

hanteringen. Han anser det viktigt för Delta att kunna få nya och användbara idéer för att 

utvecklas framåt.  

 

David menar att han dock önskat att företagets revisor hade lite mer nya idéer att erbjuda till 

Delta. Eftersom David inte upplever att revisorn bidrar med så mycket idémässigt så gör det 

att rådgivningstillfällena blir allt färre. David var snabb med att informera oss om att han 
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egentligen inte hade den revisor som han helst ville ha. Åldersmässigt hade han helst sätt att 

Delta hade tillgång till en rådgivare som var något yngre. Dock fanns inga planer på att byta 

inom en snar framtid. Bidragande till detta var enligt David att revisionsbyrån ändå har ett 

gott rykte samt att de är väletablerade i Halmstad.  

 

5.3.4 Revisionsplikten 

I framtiden ser inte David någon anledning till att inte ha en årsredovisning som blivit 

granskad av en revisor. Han anser att det förtroende som skapas för företaget när det finns en 

revisionsberättelse som styrker företagets kvalité, är svårersättlig. David spekulerade också 

om det var så att företag får mer förtroende hos bankerna om det finns en typ av garanti att 

siffror och räkenskaper är i ordning. Om kreditgivare får en tydlig bild av att företaget är redo 

att betala för att styrka sin årsredovisning, tror David att detta företag har lättare att få ta 

långfristiga lån.  

 

Hur marknaden skulle påverkas av revisionspliktens avskaffande har David inga synpunkter 

på. Däremot har han många gånger reflekterat över hur nystartade företag ofta får bättre 

möjligheter på marknaden, än företag med ett eller två negativa bokslut bakom sig. Trots att 

dessa kanske är seriösare i slutändan men att ekonomin kan ha genomgått en lågkonjunktur. 

David talar av egen erfarenhet då han under en av Deltas sämre år inte ens fick öppna ett 

telefonabonnemang på grund utav det negativa ”årets resultat”. Vidare spekulerar David om 

att det på grund utav detta kan bli så att många nystartade småföretag känner sig, ha större 

möjligheter att välja bort revisorn som granskare.  
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5.4 Tjänsteföretag Gamma 

 

 

5.4.1 Bakgrund, företagsbeskrivning och ekonomisk hantering 

Tjänsteföretaget Gamma (hädanefter Gamma) är ett fotoföretag som startades av Gustav år 

2000. Innan dess hade han varit verksam inom fotobranschen sedan 1982 och har med andra 

ord väldigt stor erfarenhet inom branschen. Gamma ligger beläget i Eskilstuna, mycket av 

arbetet sker dock även på andra platser. Företaget har sedan år 2005 en anställd som efter ett 

år som lärling blev självständig fotograf. Företaget fotograferar och filmar i huvudsak 

kommersiella uppdrag, vilket innebär allt ifrån företagsprestationer till reklam. Gustav 

beskriver ett starkt intresse på marknaden samt en stor ökning av efterfrågan på företagets 

tjänster. Starkaste anledningen till detta tror han är webbens genomslagskraft.  

 

Företaget visar på en stark utveckling där omsättningen blir större och större år efter år. År 

2009 var omsättningen uppe i 990 000 kronor, vilket är nästan dubbelt så mycket i omsättning 

jämfört med år 2004. Årets resultat har varit relativt jämt under åren och uppvisat ett resultat 

runt 80 000 kronor per år, Gamma har aldrig uppvisat ett negativt bokslut. Gustav känner att 

tiden inte räcker till både fotograferingsverksamheten och den ekonomiska hanteringen. 

Särskilt inte efter att uppdragen har ökat och det har gått bättre för företaget. Gustav säger att i 

takt med att Gammas omsättning ökar minska tiden han kan lägga på företagets ekonomiska 

verksamhet. Detta bidrar till att Gamma varje månad lämnar sina räkenskaper till 

revisionsbyrån.   

 

Gustav talar själv om att det både är ointresse och okunskap som är de främsta anledningarna 

till att revisionsbyrån anlitas relativt frekvent. Han menar att när Gamma startades så kändes 

det viktigt att som ägare och VD att vara ordentligt insatt i alla företagets områden. Allt 

eftersom förtroendet har ökat till revisorn och revisionsbyrån så har även Gustavs egen 

inblandning i det ekonomiska arbetet minskat. Rådgivningen som Gamma erhåller idag 

handlar framförallt om placeringar och investeringar. Förtroende är därför även här en viktig 

omständighet som gör att Gustav valt att hålla fast vid sin lite mindre och privata 

revisionsbyrå.  

 

5.4.2 Revisorn som granskare 

Eftersom Gamma är beroende av att ha ett gott rykte så att kunderna ska välja dem framför 

företagets konkurrenter, är det enligt Gustav viktigt att den externa redovisningen ser bra ut.  

Gustav menar med andra ord att det kan ses som en konkurrensföredel att ha en granskad 

årsredovisning framför en icke granskad. Det betyder mycket för företaget att en 

revisionsbyrå och en auktoriserad revisor har satt sitt godkännande på årsredovisningen. 

Mycket är numera webbaserat och även årsredovisningar finns mycket lättillgängliga. 

Eftersom många av företagets kunder hittar Gamma via webben menar Gustav att de kanske 

gör en koll av företaget i samma veva. Det kan då bli ekonomin som avgör om företaget blir 

anlitat eller inte.  

 

Gustav beskriver det som mycket viktigt att företagets kreditgivare, skatteverket och 

leverantörer ska kunna lita på Gamma och att även deras årsredovisning ska återspegla 

företagets ärlighet. Företagets leverantörer har under åren växlat lite och Gustav upplever att 

det är framförallt vid starten av ett samarbete som Gammas ekonomiska ställning kommer på 

tal. Huvudsakliga leverantörer och kunder verkar inom Europa. Avslutningsvis menar Gustav 

att Gamma utstrålar ärlighet genom att ha en granskad årsredovisning.   
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5.4.3 Revisorn som rådgivare 

Gustav anlitar som sagt revisorn för en del rådgivning som framförallt handlar om placeringar 

och investeringar. Det är viktigt för Gamma att det finns allmänt och privat förtroende för den 

anlitade revisorn, samt att revisorn besitter stora ekonomiska kunskaper. Med ekonomisk 

kunskap menar han även att revisorn ska vara uppdaterad och veta vilka lagar och 

förordningar som företaget ska redovisa enligt. Gustav talar vidare om sin egen okunskap som 

den största anledningen till varför förtroendet är så viktigt. Om inte han kan lita på att revisorn 

ger bra råd och vet vad han/hon håller på med så kan det gå dåligt för Gamma eftersom 

Gustav litar på de råd han får.  

 

5.4.4 Revisionsplikten 

I framtiden ser Gustav ingen anledning till att Gamma skulle nyttja revisionspliktens 

avskaffande. Särskilt inte om företagets ekonomiska tillväxt fortsätter som den gjort den 

senaste tiden. Ett alternativ anser Gustav kunde vara att anställa en kontorist/ekonomiansvarig 

inom företaget. Detta ser han dock som ett framtidsprojekt och han tycker inte att det är någon 

brådska med detta. Framförallt är han väldigt nöjd med hur den ekonomiska hanteringen sköts 

i dagsläget. 

 

På grund av sitt ointresse för ekonomi har inte Gustav några egentliga tankar om hur 

marknaden kommer att se ut när revisionspliktens avskaffande nu blivit ett faktum. Han 

menar att han inte alls har följt debatterna kring detta och därför inte ha några direkta 

synpunkter. 
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5.5 Tillverkande företag Epsilon 

 

 

5.5.1 Bakgrund, företagsbeskrivning och ekonomisk hantering 

Tillverkande företaget Epsilon (hädanefter Epsilon) grundades år 1999 och verksamheten 

omfattar tillverkning av bland annat affischer, skyltar och dekaler genom screentryckteknik. 

VD för Epsilon är Erik som sedan starten haft en anställd vid sin sida, denna anställd verkar 

som assistent och tryckare. Företaget är beläget i Malmö där det även bedriver 

fastighetsförvaltning. Fastighetsförvaltningen tillhör dock ett annat företag och inkluderas ej i 

Epsilon. Erik beskriver branschen som relativ konkurrensfri då de kunder som företaget har 

införskaffat oftast visat sig vara företaget trogna under en mycket lång period. Erik menar inte 

heller att det startas så många nya företag per år inom just denna bransch. Kanske kan det 

dock vara så att nu efter lågkonjunkturen så kan läget vända och branschen börja växa. Detta 

faktum tycker Erik bidrar till att han lägger stor vikt på att vårda sina kund- och leverans 

relationer och lägger inte så stor oro på att marknaden kanske kan tänkas förändras.  

 

Omsättningen har för Epsilon har legat på 1 500 000 kronor per år och varit relativt stabil i 

alla fall de sista fem åren och Erik ser ljust på framtiden. Den senaste lågkonjunkturen hade 

dock enligt Erik, en viss påverkan på företagets resultat som blev -27 000 kronor år 2009 då 

lågkonjunkturen var som värst. Årets resultat blev -2 000 kronor för Epsilon vilket visar på att 

företaget (och enligt Erik även marknaden) är på väg tillbaka. Erik tycker att trots viss 

påverkan av konjunkturen så har Epsilon klarat sig bra, han tror att grunden till detta ligger i 

de nära relationer som utvecklats till kunder och intressenter. 

 

Erik beskriver ett ganska stort intresse för ekonomi och har därför sedan två år tillbaka använt 

sig av ett ”eget” redovisningsprogram. Detta gör att han kan sköta den månatliga ekonomiska 

hanteringen för Epsilon utan varken extern hjälp eller ekonomisk rådgivning. Erik har dock 

tidigare nyttjat revisionsbyrån betydligt oftare, idag sker det bara vid årsbokslutet eller om 

Erik har någon fråga över någonting som känns oklart. Framförallt pekar Erik på att de råd 

som företaget fått av revisorn genom årets gång har fått hänga kvar. Detta innebär att den 

rådgivning som Erik fick för många år sedan gör verkan även idag. Han menar att detta 

antagligen hänger ihop med hans intresse för ekonomi eftersom ha valt att ta åt sig och skriva 

ner råden han fått tidigare. Detta för att Erik själv ska kunna gå tillbaka och se hur han 

hanterat situationer om de uppkommer igen.  

 

5.5.2 Revisorn som granskare 

Eftersom Erik sköter all löpande bokföring för Epsilon själv så blir det en viktig 

kvalitetsstämpel att revisorn har granskat och godkänt årsredovisningen. Epsilon nyttjar 

samma revisionsbyrå sedan starten och är nöjd med detta. Framförallt därför att han känner ett 

förtroende för både revisorn och revisionsbyrån. Revisionsbyrån är stor och omfattar många 

olika tjänster, detta tycker Erik är bra då det finns specialister tillgängliga om han skulle 

behöva dem. När granskningen sker blir Erik varse om han begått några oriktigheter och dessa 

kan i sådana fall rättas till så årsredovisningen kan avslutas och slutligen lämnas med en 

godkänd revisionsberättelse. Det är viktigt att ha en godkänd revisionsberättelse anser Erik 

framförallt för att företaget ska visa att de är serösa, samt vetskapen om att de skulle kunna 

genomgå en granskning av skatteverket utan anmärkningar.  
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5.5.3 Revisorn som rådgivare 

Som sagt tidigare så använder Epsilon revisorn som rådgivare ytterst sällan. Istället har de råd 

som Erik fått genom åren fått agera stöttepelare för verksamheten även idag. När det kommer 

till de svenska lagarna som står under ständig förändring har Erik en son som är jurist och 

som uppdaterar Erik när lagändringar av betydelse träder i kraft. Även specialisterna på 

revisionsbyrån finns tillgängliga. Erik känner sig mycket nöjd över det nätverk han byggt upp 

kring Epsilon och menar att företaget känns tryggt och starkt.  

 

5.5.4 Revisionsplikten 

Erik ser ingen anledning till att i framtiden slopa sin revisionsberättelse och därmed även 

anlitandet av revisorn som granskare. Erik ser överlag väldigt negativt på avskaffandet av 

revisionsplikten. Han menar att detta kommer påverka marknaden väldigt negativt då många 

småföretag som inte är så seriösa lättare kan komma undan med felaktiga årsredovisningar. 

Detta är en slutsats han dragit själv efter att ha följt diverse debatter i tidningar och via 

webben.  

 

Erik anser att skatten är en mycket viktig faktor i det svenska samhället, utan skatten kan 

Sverige omöjligt fungera. Avskaffandet av revisionsplikten kan enligt Erik bidra till att många 

småföretag medvetet eller omedvetet skattefuskar. Detta är någonting som han är rädd för ska 

drabba Epsilon och han ser därför inget annat framtida alternativ annat än att fortsätta lita på 

revisorernas kunskap och expertis när det kommer till granskningen. När det kommer till 

leverantörer så är han beredd att gå så långt som att se till nya leverantörers årsredovisning för 

att ta reda på om företaget haft en revisor som granskat dem eller inte. Har företaget valt bort 

revision och revisionsberättelsen är Erik beredd att istället hitta en annan leverantör med 

granskad och godkänd årsredovisning. Han menar att det hela handlar om förtroende och han 

tycker att det är otroligt viktigt att han kan lita på Epsilons leverantörer.   
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6. Analys      

I detta kapitel kommer vi koppla samman vår insamlade empiri med vår teoretiska 

referensram. Respondenternas uppfattning om revisorn som granskare, revisorn som 

rådgivare och revisionsplikten kommer att jämföras med tidigare studier samt teori. Slutligen 

presenterar vi en tabell för att tydligt visa respondenternas svar. Resultatet i analysen leder 

slutligen till vårt sista kapitel, slutsatsen.  

 

6.1 Bakgrund, företagsbeskrivning och ekonomisk hantering 

 

De företag som deltagit i vår studie kommer från relativt blandade branscher, det är två 

tillverkande företag, två tjänsteföretag och ett handelsföretag. Företagen är belägna på olika 

orter spridna inom Sveriges gränser. Orterna är Värnamo, Eksjö, Halmstad, Eskilstuna och 

Malmö. Alla företagen har varit verksamma mellan sju och tolv år, vilket medför att det är 

relativt erfarna småföretagare som agerat respondenter. Alfa, Beta och Gamma beskriver alla 

en okunskap och/eller ett ointresse för den ekonomiska verksamheten inom företaget. Med 

ekonomisk verksamhet syftas det bland annat på den löpande bokföringen och det månatliga 

arbetet. Delta och Epsilon sköter däremot det månatliga ekonomiska arbetet själva och 

beskriver båda ett ekonomiskt intresse och/eller en ekonomisk kunskap. Trots sin kunskap 

väljer de att liksom de småföretag i studien som saknar kunskap att anlita en revisor för 

granskningen av företagets årsredovisning.  

 

Ekonomisk okunskap inom företaget kan vara en av orsakerna till revisoranlitandet, detta 

eftersom många av småföretagarna saknar kompetens inom redovisning (Døving et al., 2004).  

För att företaget trots okunskap ska kunna erhålla en stark position på marknaden kan det vara 

viktigt att följa det ”sociala kontraktet” (Deegan & Unerman, 2006). Det skulle bli svårt att 

överleva på marknaden om företaget inte ansågs trovärdigt och seriöst när det handlar om 

någonting så pass viktigt som den ekonomiska redovisningen (Deegan & Unerman, 2006). 

För företag som trots sin ekonomiska kunskap väljer att anlita en revisor kan det handla om 

att det ”sociala kontraktet” ska uppfyllas gentemot någon av företagets intressenter.   

 

6.2 Revisorn som granskare  

 

Att revisorn besitter stor kunskap inom ämnen som redovisning och bokföring nämns som 

viktigt för alla småföretagen i vår studie. Anlitandet av revisorn som granskare ger samtliga 

småföretag i studien en känsla av trygghet eftersom de känner stort förtroende för revisorns 

kunskap och erfarenhet. Beta nämner specifikt revisorns kunskap när det handlar om 

uppdateringar i Sveriges regelverk samt kunskapen inom moms och skatteredovisning. I 

övrigt nämner alla småföretagen skatteverket som en stor intressent. Småföretagen menar att 

skatteverket troligtvis är den externa part som är mest intresserad av om företaget anlitar en 

revisor som granskar företagets årsredovisning eller inte. Just att redovisa korrekt inför 

skatteverket menar småföretagen är viktigt för att de inte vill råka ut för en granskning. Det 

faktum att slippa en granskning innebär nämligen bland annat mer tid över till verksamheten. 

Alfa, Beta och Gamma nämner just tidssparandet som en viktig faktor till att anlita revisorn 

som granskare. Tiden som sparas på att dessutom ta till extern hjälp vid den månatliga 

redovisningen uppskattas då den kan läggas på företaget.  

 

Förutom skatteverket nämner småföretagen i studien intressenter som kreditgivare och 

leverantörer. Dessa parter ska kunna känna förtroende både för företaget och för företagets 

årsredovisning. Leverantörerna som viktiga intressenter nämns enbart av Gamma som anser 

det viktigt att företaget speglar en ärlighet utåt och att leverantörerna kan lita på att företaget 
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kommer betala sina fakturor. Epsilon sticker ut från mängden genom att tala om sig själv som 

en intressent och granskare utav eventuella leverantörers årsredovisningar innan eventuellt 

samarbete inleds.  

 

Det faktum att utomstående ska kunna lita på företaget och finna det ärligt och seriöst 

beskriver Gamma som en viktig anledning till varför de anlitar revisorn som granskare. 

Resterande företag är inne på samma spår då de talar om kvalitetsstämpeln ett 

revisorgodkännande av årsredovisningen ger hela företaget. Kvalitetsstämpeln innebär 

legitimitet som i sin tur innebär att småföretagen eftersträvar att uppfattas som ärliga och 

seriösa inför omgivningen (Deegan & Unerman, 2006). Den ekonomiska informationen som 

finns om företaget får en kvalitetsstämpel av att en revisor har granskat den, det innebär att 

företagets intressenters förtroende för företaget kan bli förstärkt (FAR, 2006). Det faktum att 

småföretagen i vår studie vill ha en kvalitetsstämpel har olika orsaker. Dels anses det vara ett 

intyg på att småföretagen gjort rätt om de har skött den månatliga redovisningen själva. Dels 

anses det ge ett externt intyg på att företaget är seriöst och inte försöker dölja någonting.   

 

Småföretagen väntas producera samma bokföring och årsredovisning som de stora företagen 

vilket kan bidra till komplexitet (Roberts & Sian, 2009; Svanström, 2004). Det kan även bidra 

till att småföretagen vill anlita en revisionsbyrå då det kan bli svårt för företagen att hantera 

det administrativa arbetet internt. Svanström (2004) benämner förtroende som en viktig faktor 

till revisoranlitandet. Orsaken är att småföretagarna upplever revisorn som kompetent och 

professionell, det är även en fördel att revisorn är kontaktbar om och/eller när oklarheter 

uppstår. Carrington (2010) talar också han om småföretagens förtroende för revisorns 

kunskaper när det kommer till lagar och förordningar, särskilt då inför intressenter som 

skatteverket. Vidare innebär en granskning av företagets årsredovisning genomförd av en 

revisor att risken förflyttas från företagets ledning till revisorn (Carrington, 2010). Det innebär 

i sin tur ytterligare en trygghet för småföretagaren (Carrington, 2010).   

 

Revision kan även vara nödvändigt för att ett företags intressenter ska kunna känna förtroende 

för företagets ekonomiska situation (Norberg & Thorell, 2005). Det ökar även trovärdigheten 

för årsredovisningen om den är granskad och godkänd av en revisor (Norberg & Thorell, 

2005). Intressentteorin beskriver hur företag kommer agera för att upprätthålla legitimiteten 

till sina intressenter (Deegan & Unerman, 2006). Som en intressent nämns stat och kommun 

vilket skatteverket är en del utav (FAR, 2006). Företagen i vår studie antar det positiva 

synsättet inom intressentteorin, när de (antagligen omedvetet) rangordnar skatteverket som 

den viktigaste intressenten (Deegan & Unerman, 2006). Olsson (2010) stödjer även han att 

skatteverket är en utav småföretagens viktigaste intressenter, han menar att anledningen är de 

granskningar som årligen utförs.  Det faktum att granskningarna i och med revisionspliktens 

avskaffande kan komma att öka i mängd är högst troligt (SOU 2008:32). Främsta anledningen 

är att skatteverket är oroligt för att den ekonomiska brottsligheten kan komma att öka när 

småföretag väljer bort revisorn som granskare (SOU 2008:32).  
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6.3 Revisorn som rådgivare 

 

Revisorn som rådgivare används varierande av småföretagen i vår studie. Beta och Epsilon 

använde revisorn som rådgivare ytterst sällan eftersom de istället fortsatt att använda sig utav 

råd de erhållit vid tidigare kontakt. Båda ägarna har arbetat länge inom branscherna och 

menare att de tagit till vara på de kunskaper de fått med sig på vägen. Gemensamt hade de 

även att de ansåg det viktigt att en rådgivare är uppdaterad och besitter fräsch ekonomisk 

kunskap. Alfa var det enda företaget som angav sig erhålla rådgivning relativt ofta, Delta och 

Gamma kontaktade endast sin revisor vid behov.  

 

Alfa och Delta var de enda av de medverkande småföretagen som någon gång bytt revisor. 

Alfa gjorde det för att få fräschare rådgivning och Delta på grund utav företagets flytt. Ett 

byte av företagets revisor följde sig med andra ord naturligt just i det skede Delta befann sig i 

då. De andra tre företagen anser sig inte ha något intresse av att byta revisor då de finner sig 

nöjda med den rådgivning som de har tillgång till. Även om Delta hade kunnat önska sig mer 

alternativt bättre rådgivning var ett byte inte aktuellt. Epsilon ser även att det finns stora 

fördelar med att specialister finns tillgängliga på den nuvarande revisionsbyrån.  

 

Förtroende för revisorns kunskap och expertis tycktes vara en gemensam nämnare för alla 

småföretagen som medverkade i vår studie. Just förtroendet innebar i sin tur att småföretagen 

kände att de kunde lita på de råd de erhöll från revisorn. Förtroendet uppgavs härstamma från 

den kunskap som revisorn besatt. Med andra ord så är det revisorns kunskap om ekonomi och 

Sveriges regelverk som ger småföretagen ett förtroende för både revisorn och revisionsbyrån.   

 

Eftersom många småföretagare saknar ekonomisk kompetens kommer de att vända sig till 

revisionsbyrån för rådgivning (Vuchnich, 2008). Svanström (2004) stödjer detta uttalande 

samtidigt som han tillägger att eftersom omvärlden och regelverken aldrig slutar förändras 

kan det vara svårt för ointresserade småföretagare att hålla sig uppdaterade. Det faktum 

specialister ska finnas tillgängliga på revisionsbyrån menas vara ett steg revisionsbyråerna tar 

för att utveckla sina tjänster och därmed kunna tillgodose fler småföretag på marknaden 

(Lubetkin, 2008). Døving et al. (2004) menar att ju större kompetens och kunskap en revisor 

uppvisar desto större är sannolikheten att småföretagen fortsätter anlitandet utav denne. 

Många småföretag kommer behålla sin revisor trots att de inte är nöjda med rådgivningen 

(Døving et al., 2004). Alfa motbevisar detta eftersom de bytte revisor för att få fräschare och 

mer uppdaterad rådgivning. Däremot stödjer Delta uttalandet eftersom de trots missnöje med 

rådgivningen inte byter revisor.   

 

Företagets förmåga att anpassa sig efter rådande regler och lagverk är viktigt för att företagets 

legitimitet ska kunna upprätthållas (Deegan & Unerman, 2006). Genom revisorns råd och 

riktlinjer har företagen lättare att upprätthålla sin legitimitet eftersom de då riktar sig till de 

lagar och förordningar som gäller i dagsläget. Vad som anses som legitimt kan vara väldigt 

individuellt för varje småföretag (Deegan & Unerman, 2006). Det beror på att varje 

småföretag har individuella intressenter som i sin tur har individuella önskemål och 

värderingar. Det kan vara en omöjlighet att anpassa sig till alla dessa, en rangordning kan 

därför vara att föredra (Deegan & Unerman, 2006).  
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6.4 Revisionsplikten 

 

Revisionspliktens avskaffande är en lagförändring som mottagits något olika hos de 

småföretag som deltog i vår studie. Vi stötte på allt ifrån Beta som inte ens visste om 

avskaffandet till Epsilon som var mycket engagerad i diskussionen och starkt emot 

lagförändringen. Gemensamt för alla företagen i studien var dock att de inte kunde tänka sig 

att inte ha en revisor i framtiden. Revisionspliktens avskaffande är med andra ord ingenting 

som företagen i vår studie kan tänka sig komma att utnyttja. Åsikterna angående 

revisionspliktens avskaffande och dess påverkan på marknaden var olika. Alfa trodde att de 

flesta småföretag skulle behålla sin revisor som granskare. Beta och Gamma ansåg sig inte 

tillräckligt insatta i området för att kunna göra något uttalande. Delta trodde att det framförallt 

kommer vara nystartade företag som väljer bort revisorn som granskare på grund av bättre 

möjligheter att få intressenternas förtroende. Epsilon ser ett ökande utav både den avsiktliga 

och oavsiktliga skattebrottsligheten som eventuellt resultat av revisionspliktens avskaffande. 

Detta eftersom granskningen i dagsläget, enligt Epsilon bidrar till att felaktigheter korrigeras 

innan årsredovisningen avslutas.  

 

Revisionspliktens avskaffande kan skapa ett mervärde för revisionen då det ger företaget som 

väljer att anlita en revisor som granskare ett seriöst intryck och högre legitimitet (Carrington, 

2010). Revisionsberättelsen är även viktig för företagets intressenter eftersom det skapar ett 

förtroende för företaget (Balans nr 12, 2007). Även här talas det om att avskaffandet kan bidra 

till en ökning av fel och brister i årsredovisningen (Balans nr 12, 2007). En utav företagets 

intressenter är kreditgivarna (Deegan & Unerman, 2006) och revisionsberättelsen ger dessa en 

anledning till att känna större förtroende för företaget (Balans nr 12, 2007). Revisionsplikten 

syfte var från början att reducera den ekonomiska brottsligheten, dock tros inte avskaffandet 

bidra till någon ökning av denna i dagsläget (Norberg & Thorell, 2005; SOU 2008:32).  

 

Revisionen är enligt intressentteorin till för att tillfredställa och tillgodose företagets 

intressenter (FAR, 2006). Det ger även intressenterna en insyn i företagets verksamhet. Hur 

dessa skulle komma att påverkas av revisionspliktens avskaffande finns det olika åsikter om. 

Revisionsplikten har åren inneburit ett tvång på att lämna en revisionsberättelse. Enligt 

intressentteorin är denna viktigt för att företagets externa intressenter ska kunna lita på den 

information som företaget lämnar ut (FAR, 2006). Faktumet att företag ska kunna uppfattas 

som legitima av sina intressenter kan vara en bidragande orsak till revisoranlitandet. Genom 

att använda en revisor som granskare och därmed inte utnyttja revisionspliktens avskaffande 

kan företaget tänkas framstå som mer legitima. Hur hög grad av legitimitet detta ger beror på 

hur stark intressenternas efterfrågan på revision är (FAR, 2006).  
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6.5 Analytisk sammanfattning 

 

 
 Alfa Beta Delta Gamma Epsilon 

Ekonomisk 

bakgrund 

Ekonomisk 

okunskap 

Ekonomisk 

okunskap 

Ekonomisk 

kunskap 

Ekonomisk 

okunskap 

Ekonomisk 

kunskap 

Revisorn som 

granskare & 

revisorn som 

rådgivare 

Kunskap  

 

Trygghet 

 

 

Förtroende 

 

Kvalitets-

stämpel 

 

Tidssparande 

 

Uppdaterade 

kunskaper 

 

Kunskap  

 

Trygghet 

 

 

Förtroende 

 

Kvalitets-

stämpel 

 

Tidssparande 

 

Uppdaterade 

kunskaper 

 

Kunskap 

 

Trygghet 

 

 

Förtroende 

 

Kvalitets-

stämpel 

 

 

 

 

Kunskap  

 

Trygghet & 

konkurrensfördel 

 

Förtroende 

 

Kvalitets-

stämpel 

 

Tidssparande 

 

 

Kunskap  

 

Trygghet 

 

 

Förtroende 

 

Kvalitets-

stämpel 

 

 

 

Uppdaterade 

kunskaper 

 

Intressenter Skatteverket Skatteverket 

& 

kreditgivare 

 

Skatteverket 

& 

kreditgivare 

 

Skatteverket, 

leverantörer & 

kreditgivare 

 

Skatteverket 

Revisionsplikten Ingen 

skillnad 

 

 

Oinsatt Nystartade 

väljer bort 

Oinsatt Starkt emot 

avskaffandet 

 

     Tabell 1. Egen tabell 

 

I analysen belyser vi de likheter och skillnader mellan småföretagen som framkommit under 

resans gång. Tabell ett ger oss en inblick i företagens ekonomiska hantering, vi ser även att 

kunskaperna inom detta område är varierande från att ägarna besitter kunskap till att de helt 

saknar ekonomisk kunskap. Vi har slagit samman ledorden ”revisorn som granskare” 

”revisorn som rådgivare”. Anledningen är att vi anser det ge en bättre överblick i tabell ett. 

Det blir lättare att se vilka nyckelord som hör ihop med revisorn i allmänhet. Vi tycker att det 

skapar större förståelse inför småföretagens anlitande av revisorn.  

 

I studien framkom det även vilka egenskaper hos revisorn som uppskattades mest. Tryggheten 

att årsredovisningen stämmer och uppdaterade kunskaper kring Sveriges regelverk är 

någonting som alla småföretagen i studien är överens om. Även tryggheten att företaget skulle 

kunna genomgå en av skatteverkets granskningar ansågs viktigt. Från den teoretiska 

referensramen finns intressenter som samhället, kreditgivare och leverantörer. Under empiri- 

och analysarbetet framkom dock att den allra viktigaste intressenten ansågs vara skatteverket.  

 

Tryggheten en granskad revision innebär skänker som sagt en större säkerhet inför 

skatteverkets eventuella granskning. Några av småföretagen menade att tiden de sparade på 

att använda en revisionsbyrå för den ekonomiska hanteringen var mycket dyrbar. Det är också 

en allmän åsikt hos småföretagen i vår studie att en granskad årsredovisning sätter en 

kvalitetsstämpel på årsredovisningen och indirekt även på företaget. Vi ser även att 
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småföretagen i vår studie tycker att det är viktigt att kunna lita på och känna förtroende för sin 

revisor när det handlar om rådgivning. Utan förtroende skulle det vara omöjligt att ta till sig 

de råd revisorn ger företaget. En del av småföretagen nämnde även vikten av att revisorn och 

revisionsbyrån är uppdaterad kunskapsmässigt. Med det menas att de bör ha de senaste 

kunskaperna angående redovisning och Sveriges regelverk.  

 

Alla småföretagen i vår studie var ense om att de inte kunde tänka sig en framtid utan 

revisorn. Med andra ord så trodde de aldrig att de skulle utnyttja revisionspliktens 

avskaffande. Däremot var funderingarna över marknadens eventuella påverkan skilda.  
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7. Slutsats 

I detta kapitel fullgör vi vårt syfte genom att besvara vår problemformulering. Slutsatserna 

grundas på den insamlade teorin och empirin. Vidare i kapitlet finns våra funderingar och 

kapitlet avslutas med förslag på fortsatt forskning.  

 

7.1 Slutsatser och reflektioner 

 

Med vår studie vill vi bidra till forskningen och förståelsen om småföretag genom 

anskaffandet av empiri. Tidigare studie som berör revisionspliktens avskaffande är 

genomförda innan lagförändring blev ett faktum. Det skiljer vår studie från tidigare och ger 

oss en bättre möjlighet att undersöka vad avskaffandet kommer bidra med. Uppsatsens syfte 

blev därför att beskriva och analysera vilka grunder som är mest betydelsefulla när 

småföretagen bestämmer sig för att anlita en revisor trots att de enligt revisionspliktens 

avskaffande inte längre har detta som krav på sig. Detta mynnade ut i följande 

problemformulering: Varför väljer småföretag i Sverige att behålla sin revisor trots att de inte 

längre har detta som krav på sig?  

 

7.2 Varför göra valet att behålla revisorn? 

 

Småföretagen i vår studie vill ha en revisor med aktuella kunskaper berörande ekonomi, 

skattehantering samt Sveriges regelverk. Många av småföretagarna i studien nämner sin egen 

okunskap som en anledning till anlitandet av revisor. Det följer sig därför naturligt att 

revisorns erfarenhet och uppdateringen inom ekonomi och redovisning är av stor vikt. En utav 

småföretagen hade bytt revisor just på grund utav bristen på fräsch kunskap. Själva syftet av 

revisionen kan bland annat vara att skapa förtroende, revisorns kunskap är då en viktigt grund 

för detta. Vi kan konstatera att en utav grunderna till revisoranlitandet är småföretagens 

förtroende för revisorns kunskap och erfarenhet inom ekonomi. Vi menar att grunden till detta 

kan vara småföretagens egen okunskap och osäkerhet när det kommer handlar om ekonomi. 

För att revisionspliktens avskaffande ska få ordentlig genomslagskraft så måste småföretagen 

känna att de själva besitter tillräckligt med kunskap för att klara sig utan revisorns hjälp.  

 

 Revisorns kunskap och erfarenhet värderas högt av småföretagen. 

 

När vi innan insamlingen av empirin hade påbörjats, diskuterade vilka intressenter vi trodde 

att småföretagen skulle nämna som de viktigaste hamnade kreditgivare och leverantörer 

högst. Detta visade sig stämma relativt bra då vissa företag nämnde kreditgivarna och andra 

leverantörerna som intresserade av om företaget anlitade revisor eller inte. Däremot kunde vi 

konstatera att skatteverket var den riktigt stora intressenten för alla småföretag i vår studie. 

Även anledningarna var nästintill desamma, att klara av en eventuell granskning. 

Skatteverkets granskning är egentligen den enda oförberedda granskningen som finns i 

Sverige. Det innebär att om en revisor har granskat och godkänt ett företags årsredovisning är 

chanserna större att de klarar även skatteverkets granskning. När småföretagen i vår studie 

talar om skatteverket verkar de nästan rädda för vad de kan råka ut för. Oavsiktligt skattefusk 

vore förödande för företaget och anlitandet av en revisor reducerar risken för detta samtidigt 

som det skänker trygghet. Som den mest betydelsefulla intressenten påverkar skatteverket hur 

småföretagen kommer sköta sin ekonomiska hantering.  
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Vi kan konstatera att skatteverket är en stor orsak till revisoranlitandet för småföretagen. 

Framförallt eftersom de genomför skattekontroller som småföretagen vill slippa. Dock är det 

oklart om dessa kontroller fortsättningsvis kommer ske slumpvis eller koncentreras på de 

småföretag som väljer bort sin revisor som granskare av årsredovisningen. Sker kontrollerna 

helt slumpvis så är det mindre befogat att anlita revisorn eftersom det inte minskar risken för 

kontroll utan bara risken att ha gjort oupptäckta fel.  

 

 Skatteverket som den viktigaste intressenten för småföretagen. 

 

Kostnaderna för att anlita en revisor som granskare är framförallt dennes arvode. 

Revisionspliktens avskaffande handlade till viss del om att göra svenska småföretag mer 

konkurrentkraftiga utomlands genom att sänka deras kostnader. Det sågs som ett steg framåt 

att kunna lätta bördan för småföretagen genom att reducera deras administrativa kostnad. De 

småföretag som deltagit i vår studie har dock gjort bedömningen att nyttan de upplever av att 

anlita revisorn överstiger kostnaden. Nyttan är framförallt tryggheten om vetskapen att 

företagets årsredovisning är granskad och godkänd. Det är även nyttan av att chanserna att 

klara en av skatteverkets granskningar anses öka med en reviderad årsredovisning. Det är 

också tiden småföretagen sparar genom att inte behöva korrigera egna misstag. En del av 

företagen nämnde att en höjning utav kostnaderna för revisoranlitandet inte skulle ha någon 

betydelse utan att de trots det skulle haft kvar sin revisor. 

 

Vi kan fastslå att tryggheten en granskad årsredovisning ger småföretagen är en stor grund till 

revisoranlitandet. Även tiden är en viktig orsak vilket vi tror beror på att det ofta inte finns 

någon direkt fördelning av arbetsuppgifterna på småföretaget. Istället antas ”alla sköta allting” 

för att kunna reducera företagets kostnader. Tiden räcker inte till att någon i företaget ska vara 

insatt i den ekonomiska hanteringen. Det verkar vara av allmän åsikt att just ekonomi är ett 

komplext område. Nyttan det ger av att känna trygghet och spara tid överstiger de kostnader 

som revisoranlitandet skapar.  

 

 Småföretagen anser att nyttan av revisionen överstiger kostnaderna. 

. 

Det faktum att känna förtroende till revisorn nämnde alla småföretagen i studien som en 

viktigt  grund till revisoranlitandet. Det handlar om förtroende för revisorns kunskap och 

professionalism så att de kan känna sig trygga i att använda sig utav de råd som de erhåller. 

Det faktum att en godkänd revisionsberättelse sätter en kvalitetsstämpel på företaget är 

någonting som alla småföretagen i vår studie håller med om. Revisionsberättelsen anses 

spegla ett seriöst företag som är beredda att betala för att erhålla en kvalitetsstämpel 

(revisorns undertecknande av årsredovisningen). Om det skulle vara så att förtroendet för 

revisorn avtog skulle det eventuellt innebära att revisionsberättelsen minskade i värde. Det 

anses även att den signal det ger av att ha en revision frivilligt kommer ge företaget ett seriöst 

intryck och stark legitimitet. Vi slår fast att skapandet av legitimitet genom ett 

revisoranlitande är viktigt för småföretagen. Det ger dem en kvalitetsstämpel som tycks göra 

dem stoltare över sina företag och över sig själva som småföretagare.  

 

 Kvalitetsstämpeln innebär legitimitet 
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7.3 Personliga reflektioner 

 

Efter att utforskat ämnet väldigt noggrant nu en tid så anser vi att det som framförallt tycks 

ligga till grund för revisoranlitandet hos småföretag är skatteverkets granskningar. Denna 

uppfattning har vi efter en gemensam bild erhållen av respondenterna. Det faktum att våra 

respondenter ger gemensamma anledningar till varför de väljer att behålla sin revisor, samt att 

det finns tidigare studier och teorier som stödjer uttalandena ger vår studie hög tillförlitlighet. 

 

Vi ställer oss frågande till hur skatteverket kommer hantera revisionspliktens avskaffande. 

Kommer de att utöka sina granskningar och kommer de i sådana fall att framförallt inrikta 

granskningen så att den omfattar företag som utnyttjat revisionspliktens avskaffande. Om så 

är fallet så tror vi att värdet på revisionsberättelsen och revisorn som granskare kommer att 

öka. Det kommer att ge småföretagen en definitiv anledning att låta årsredovisningen bli 

granskad.  

 

Som Svanström (2004) talar om tycks okunskapen vara en bidragande orsak till revisor 

anlitandet, dock verkar det mer komplext än så. Den egna okunskapen ser ut att vara en orsak 

till uppskattandet utav revisorns kunskap. Det efterfrågas även att revisorn är uppdaterad och 

att den kunskap han/hon besitter är fräsch och aktuell. Vi menar att det inte vore allt för svårt 

för revisionsbyråerna att hålla sig uppdaterade inom ekonomi. Eventuellt att det ger de större 

revisionsbyråerna konkurrensfördelar eftersom de har fler resurser och möjligheter att utbilda 

personal. De har även större möjligheter att erbjuda sina kunder specialister inom vissa 

områden.  

 

7.4 Förslag till Fortsatt Forskning 

 

När studien nu är genomförd menar vi att den ger ett bidrag till forskningen och förståelsen 

om småföretag. Det gör den genom att på djupen beskriva varför småföretagen väljer att anlita 

en revisor trots att de kan avstå från detta egentligen. Det skulle vara intressant att titta närmre 

på de orsaker till revisoranlitandet som vi kunde klarlägga. En utav dessa orsaker är 

förtroendet. Som förslag till fortsatt forskning anser vi det intressant att göra en fördjupning i 

vilka förtroendet inkluderar. Handlar det om förtroendet till eller från intressenter och vilka 

intressenter är i sådana fall viktigast. Det kan även studeras närmre hur förtroende ska kunna 

skapas och uppehållas mellan företaget och dess intressenter. Handlar förtroendet enbart om 

en godkänd revisionsberättelse eller finns det möjligen djupare förståelse att finna inom 

området 

 

Vi menar att det även kan vara av intresse att undersöka hos skatteverket om de kommer ha 

någon betydelse för dem om företag har valt bort sin revisor eller inte. Är detta en faktor som 

de kommer ta hänsyn till när de väljer ut vilka företag de ska granska? Belysandet utav detta 

skulle kunna vara av stor betydelse för hur marknaden för revisionsbyråer kan komma att 

utvecklas i framtiden.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide   

 

Arbetssituation för respondent 

 

 Namn och ålder på företag/respondent.  

 Nuvarande sysselsättning och arbetsuppgifter. 

 Företagets bransch.  

 

Alternativt berätta om dig själv och ditt företag.  

 Din bakgrund som företagare.  

 

Revisorn som granskare: 

  

Beslut om anlitandet av revisor 

 Vad anser ni är bäst med att anlita en revisor? 

- Vilka tjänster/egenskaper värderar ni högst? 

 Hur ofta brukar ni byta revisor? 

- vilka faktorer bidrar till att ni byter?  

 Vilken faktor är framförallt bidragande vid beslutet av att anlita revisor? 

- På vilket sätt gynnar revisoranlitandet ert företag? 

 

Revisionsplikten 

 Vad anser ni om revisionspliktens avskaffande? 

 Hur tror ni att avskaffandet av revisionsplikten kommer påverka marknaden för 

småföretag/revisorer?  

- Legitimitet 

- Skattebrott och ekonomisk brottslighet. 

- Vad har ni för förhållande till era leverantörer, banker osv. (intressenterna).  

 

Revisorn som rådgivare: 

 

Använder ni er av revisorn som ekonomiskrådgivare? 

- Vilka områden är huvudsakligen representerade? 

- Vilken är den huvudsakliga anledningen till rådgivningen? 

 

Följdfråga om de svarar nej: 

Använder ni er av någon annan källa för extern rådgivning? 

- Eventuellt er bank?  

 

 

 


