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Förord 

Vi vill tacka alla de som har hjälpt oss att göra denna uppsats möjlig. Vi vill börja med att 
tacka våra respondenter som gjort denna studie möjlig genom att bidra med viktig kunskap 
om ämnet. Vi vill även tacka vår handledare Marita Blomkvist för all hjälp och stöd under 
uppsatsens gång vilket lett oss fram till hur uppsatsen ser ut idag. Ytterligare ett tack vill vi 
tillägna våra opponenter som gett oss konstruktiv kritik och vägledning under våra seminarier.  
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Sammanfattning 

Titel: Efterfrågan på revisionsbyråernas tjänster för företag utan revisionsplikt. En studie om 
varför revisions- eller rådgivningstjänster efterfrågas.  

Författare: Patrik Andreasson och Emma Mårtensson 

Färdigställd: Våren 2014 

Handledare: Marita Blomkvist  

Bakgrund: Revisionsplikten avskaffades för de minsta företagen i Sverige 2010. Ett motiv 
bakom denna lagändring var att de minsta företagen skulle kunna få välja vilka revisions- och 
rådgivningstjänster de har behov av. Tidigare studier har gjorts i utländska företag för att se 
på varför företag anlitar en revisionsbyrå trots att det inte längre är lagstadgat. Vi vill utifrån 
detta studera varför företag i Sverige anlitar en revisionsbyrå för antingen revisions- eller 
rådgivningstjänster trots att de inte behöver det enligt lag.  

Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva efterfrågan på revisionsbyråernas tjänster för de 
minsta företagen som går under gränsen för revisionsplikten. För att därefter skapa förståelse 
för varför företagen efterfrågar antingen revision eller rådgivning från revisionsbyråerna och 
utveckla en modell kring möjliga samband. 
 
Problemformulering: Hur kan efterfrågan på revisionsbyråernas tjänster förklaras för företag 
utan revisionsplikt? 

Metod: I denna studie har en kvalitativ undersökningsmetod använts med en abduktiv ansats. 
Primärdatan har samlats in genom besöksintervjuer hos både revisionsbyråer och företag utan 
revisionsplikt för att besvara vår frågeställning.  

Resultat: Vi har i denna studie kommit fram till att företag utan revisionsplikt efterfrågar 
rådgivning från en revisionsbyrå, främst operativ rådgivning. Denna efterfråga beror på att 
kompetensen saknas i företaget, vilket en revisionsbyrå kan tillföra. Respondenterna anser att 
en revisionsbyrå skapar en trygghet för både en själv och utomstående part, då den 
ekonomiska informationen blir korrekt utförd och därmed går att lita på.  

 

 

  



 

Abstract 

Title: Why are audit and advisory services requested by companies that are not required to be 
audited, still demand auditing and advisory services?  

Authors: Patrik Andreasson and Emma Mårtensson 

Published: Spring 2014 

Supervisor: Marita Blomkvist 

Background: In Sweden, the audit requirement for the smallest companies was abolished in 
2010. One reason for the change was that these smaller companies would now be able to 
choose which services they need. The aim of this study is to investigate why companies still 
demand auditing and advisory services even though law no longer requires it. Previously, 
similar studies have been made for foreign companies, which is why this study will only 
consider Swedish companies. 

Purpose: The purpose of this study is to describe and create an understanding for smaller 
companies’ demand for auditing or advisory services. Lastly, a model will be developed that 
shows the possible connection.  

Research question: Why do smaller companies demand auditing and advisory services, even 
though they are not required to do so by law?  

Methodology: In this study a qualitative research method has been used with an abductive 
approach. The primary data were collected through interviews with both accounting firms and 
companies without an audit requirement by law. 

Results: Our conclusions are that companies who are not required to be audited, still demands 
advisory services, mainly for operational purposes. The main reason for this demand is that 
smaller companies usually lack the proper expertise, which an accounting firm can provide. 
Hiring an accounting firm can provide an increased security for both the company and third 
parties, since they can rest assured that the economic information is will be recorded correctly 
and can by trusted. 
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet redogör vi för bakgrunden till studiens ämne, det vill säga 
revisionspliktens avskaffande för de minsta företagen och revisionsbyråernas olika tjänster. 
Därefter går vi in på diskussionen om vad tidigare studier har kommit fram till gällande 
efterfrågan på revisionsbyråernas tjänster, revision och rådgivning. Detta leder fram till vår 
frågeställning och syftet med studien. Inledningen avslutas med uppsatsens disposition.  

1.1 Problembakgrund 

Den moderna revisionen började redan i mitten av 1800-talet enligt Power (1997). Revision 
blev aktuellt då det växte fram företag där ägarskapet och kontrollen över den löpande 
verksamheten var avskilda, vilket ledde till att ägarna behövde revision för att försäkra sig om 
att ledningen agerade i deras intresse (Power, 1997). I Sverige kom den första lagen redan 
1895 som krävde att en del företag skulle ha revisor, dock fanns det inget krav på utbildning 
för dessa revisorer. Inte förrän 1987 blev det lagstiftat att alla svenska aktiebolag var tvungna 
att ha en auktoriserad eller godkänd revisor (Carrington, 2010). En revisor ska enligt 
revisorslagen granska ekonomisk information om ett företag för att kunna framställa en 
rapport som andra intressenter ska kunna ta del av. Porter, Simon och Hatherly (2008) 
beskriver revision som en systematisk process att objektivt granska ekonomiska händelser i 
ett företag för att därefter förmedla detta till intressenterna. Johansson, Nyström och 
Rydström (1987) menar att revision är en kontroll av en verksamhet för att se till att lagar och 
normer sköts för att skydda olika intressenter till företaget. Idag kan vissa aktiebolag på grund 
av storleken på företaget välja att inte ha revisor. Väljer ett företag att inte bli reviderat, måste 
detta beslutas om på en bolagsstämma vilket ger ett intyg på att aktieägarna tagit ställning i 
frågan för att därefter registrera det hos Bolagsverket (Regeringskansliet, 2010). De 
aktiebolag som överstiger minst två av följande gränsvärden under de två senaste 
räkenskapsåren måste enligt lag ha revisor (SFS 2005:551); 
 

• 3 miljoner kronor i nettoomsättning 
• 1,5 miljon kronor i balansomslutning 
• 3 anställda (medelantalet under året) 

 
Motiven bakom avskaffandet av revisionsplikten för de minsta företagen, det vill säga 
företagen som understiger gränsvärdena, var att det skulle leda till kostnadsbesparingar för 
företagen och en anpassning till de internationella förhållanden som råder för att kunna 
behålla företagen inom nationsgränserna. Denna anpassning behövs för att företagen ska 
kunna vara konkurrenskraftiga i förhållande till andra länder inom framförallt EU. Ytterligare 
ett motiv bakom avskaffandet var att de minsta företagen skulle kunna välja vilka revision- 
och rådgivningstjänster som de har behov av (SOU 2008:32). 
 
Många revisionsbyråer erbjuder både revision- och rådgivningstjänster (Carrington, 2010). 
Nydén (2014) menar att när revisionsplikten avskaffades för de minsta aktiebolagen blev det 
ännu viktigare för revisionsbyråer att sälja in sina rådgivningstjänster. Företagen värdesätter 
rådgivning, framförallt tjänster inom redovisning, skatterådgivning och affärsrådgivning så 
som transaktions- och riskhantering (Nydén, 2014). Rådgivningen från revisionsbyråerna är 
särskilt viktig i småföretag, då det i många fall är den enda kontakten företagen har med 
professionella rådgivare. Företagarna själva anser också att råden från revisionsbyråerna är 
viktiga för att uppfylla alla lagkrav som ställs på dem, så som att redovisningen och att 
skatterna blir rätt (Svanström, 2008). Kempe (2014) skriver i Balans att efterfrågan på 
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rådgivning från revisionsbyråerna kommer att öka tack vare den globala konkurrensen och att 
företag försöker effektivisera sin verksamhet. 
 
“Jag tror att branschen med tiden får större intäkter från rådgivning än från redovisning och 
revision. På sikt blir rådgivning det största området omsättningsmässigt för branschen.” 
(Kempe, 2014, s.19). 

1.2 Problemdiskussion 

Revisionspliktens avskaffande för de minsta företagen innebär att 72 % av alla företag i 
Sverige kan välja att inte anlita en revisionsbyrå (FAR, 2010). Trots detta visar tidigare 
studier att småföretag efterfrågar både revision- (Porter et al., 2008; Collis, Jarvis & Skerratt, 
2004) och rådgivningstjänster (Kirby & King, 1997) från en revisionsbyrå.  
 
Revisionstjänster kan delas in i två olika delar, både granskning och revisionsrådgivning. 
Granskning innebär att en revisor kontrollerar den ekonomiska informationen i ett företag och 
rapporterar detta så att andra intressenter kan ta del av denna information. Revisor som 
revisionsrådgivare innebär att iakttagelserna som gjorts vid granskningen ska förmedlas till 
företaget, dock får oberoendet inte äventyras vid denna rådgivning. En revisor får därmed 
göra fler tjänster till ett företag som denna inte är vald revisor till (FAR, 2005). 
 
Tidigare studier visar att det finns olika faktorer som påverkar ett företag att anlita en revisor 
trots att det inte längre är lagstadgat. Niemi, Kinnunen, Ojala och Trobergs (2012) studie som 
gjorts i Finland visar att företag som anser att en revisor behövs för den interna kontrollen och 
för att förbättra kvalitén på de finansiella rapporterna väljer att anlita en revisor. Collis et al. 
(2004) har studerat vad småföretag i Storbritannien anser är avgörande för att anlita en revisor 
och deras studie visar att företag väljer att anlita en revisor då olika agentförhållande 
påverkar, både den mellan ägare och ledningen men även mellan långivare och företaget. I 
både Danmark och Storbritannien menar Collis (2012) att omsättningen är en avgörande 
faktor för om en revisor anlitas eller ej, ju högre omsättning desto större chans att en revisor 
anlitas. Dessa tidigare studier är gjorda på utländska företag, vilket gör det intressant att 
studera varför företag utan revisionsplikt i Sverige efterfrågar revisionstjänster trots att detta 
inte längre är lagstadgat.  
 
Revisionsbyråer kan även anlitas för rådgivningstjänster (Carrington, 2010). Hjalmarsson och 
Johansson (2003) menar att rådgivningstjänster kan delas in i operativ och strategisk 
rådgivning. Operativ rådgivning kan till exempel vara att få hjälp med löpande redovisning 
och skatterådgivning, medan strategisk rådgivning är till exempel hjälp med finansiering vid 
investeringar (Svanström, 2004). Kempe (2014) skriver att under 2012 ökade 
rådgivningstjänsterna från dem sex största revisionsbyråerna med hela sex procent, vilket kan 
jämföras med endast 0,9 procent för övriga konsultmarknaden.  
 
Tidigare studier visar också att företag efterfrågar rådgivningstjänster från revisionsbyråerna. 
Svanströms (2004) studie i Sverige visar att för ett företag ska anlita en revisionsbyrå utöver 
själva revisionen krävs det att det skapar ett mervärde hos företaget. Även Kirby och Kings 
(1997) studie som gjorts i Storbritannien visar att företag måste anse att rådgivningstjänsterna 
ger någon nytta för företaget, för att de ska köpas in samt att priset är överkomligt. Svanström 
och Sundgrens (2012) studie på företag i Sverige har kommit fram till att längden på 
relationen mellan företag och revisionsbyrå är en stor bidragande orsak till om ett företag 
väljer att köpa in andra tjänster än revision av en revisionsbyrå. Gooderham, Tobiassen, 
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Döving och Nordhaugs (2004) studie på företag i Norge visar på motsatsen till Svanström och 
Sundgren (2012). Gooderham et al. (2004) kommer fram till att det är kompetensen och 
kvalitén som revisionsbyrån bidrar med som avgör, snarare än längden på relationen mellan 
företag och revisionsbyrå. Bennet och Robson (1999) har gjort en studie i Storbritannien som 
visar att förtroendet är en viktig faktor till om ett företag anlitar en revisionsbyrå för 
rådgivningstjänster. Det finns därmed tidigare studier som utförts i både Sverige och andra 
länder som har undersökt varför företag väljer att anlita en revisionsbyrå för 
rådgivningstjänster utöver revisionstjänster. Dessa studier har genomförts på företag utan att 
ta hänsyn till gränsen för revisionsplikten i respektive land, vilket gör det intressant att studera 
varför företag utan revisionsplikt i Sverige efterfrågar enbart rådgivningstjänster från en 
revisionsbyrå.  
 
Företag efterfrågar både revision- och rådgivningstjänster av revisionsbyråerna enligt 
studierna ovan. Som tidigare nämnts var just ett av motiven bakom revisionspliktens 
avskaffande att företag ska kunna välja vilka av dessa tjänster de har behov av (SOU 
2008:32). Genom att studera båda revisionsbyråernas delar, revision och rådgivning, vill vi 
försöka förstå varför företag utan revisionsplikt i Sverige efterfrågar dessa tjänster trots att de 
inte behöver det enligt lag. Då tidigare studier har genomförts i utländska företag så saknas 
det kunskap om hur det fungerar i Sverige. Det existerar därmed både ett kunskapsgap i 
litteraturen och ett empiriskt gap, då studier inte har genomförts på svenska företag. 
Kunskapen som bidras med i denna studie kan vara intressant för lagstiftare när de ska 
utvärdera lagändringen men även för revisionsbyråerna, som får kunskap om varför företag 
väljer att anlita dem.  

1.3 Frågeställning 

Hur kan efterfrågan på revisionsbyråernas tjänster förklaras för företag utan revisionsplikt? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva efterfrågan på revisionsbyråernas tjänster för de 
minsta företagen som går under gränsen för revisionsplikten. För att därefter skapa förståelse 
för varför företagen efterfrågar antingen revision eller rådgivning från revisionsbyråerna och 
utveckla en modell kring möjliga samband. 
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1.5 Uppsatsens disposition  

Nedanstående figur (figur 1) beskriver studiens disposition.  

 

Figur 1. Egen beskrivning av studiens disposition. 

  

Inledning 

• I det inledande kapitlet redogörs bakgrunden till studiens ämne, det vill säga 
revisionspliktens avskaffande och revisionsbyråernas olika  tjänster. Även 
studiens frågeställning och syfte presenteras. 

Referensram 

• I andra kapitlet ges en ökad förståelse för ämnet genom att närmare presentera 
revisionsbyråernas tjänster, revision och rådgivning. Därefter beskrivs teorier som 
kan förklara företagens efterfråga av dessa tjänster. 

Metod 

• I tredje kapitlet redogörs studiens tillvägagångssätt. Undersökningsmetod och 
forskningsansats som använts i denna studie presenteras. Även hur insamlingen 
och hanteringen av primärdatan har gått till. För att avslutningsvis diskutera 
reliabiliteten och validiteten i studien.  

Empiri 

• I fjärde kapitlet presenteras primärdatan som samlats in till studien. Först 
presenteras revisionsbyråerna, därefter företagen som efterfrågar en revisor och 
avslutningsvis företagen som efterfrågar rådgivningstjänster från en 
revisionsbyrå.  

Analys 

• I femte kapitlet diskuteras och analyseras studiens resultat. Det insamlade 
materialet jämförs med varandra och med referensramen för att skapa en 
förståelse för varför företagen efterfrågar antingen revision eller rådgivning.  

Slutdiskussion 

• I det avslutande kapitlet presenteras slutsatserna i förhållande till frågeställningen. 
Därefter redogörs studiens forskningsbidrag och förslag till fortsatt forskning.  
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2. Referensram 
I referensramen ger vi en ökad förståelse för ämnet. Kapitlet börjar med en sammanfattning 
av referensramen. Därefter beskriver vi revisionspliktens avskaffande och revisionsbyråernas 
olika tjänster, revision och rådgivning. Till sist presenteras relevanta teorier till studien som 
kan förklara varför företagen efterfrågar tjänster från revisionsbyråer. 

2.1 Sammanfattning referensram 

Revisionsplikten avskaffades för de minsta företagen 2010. Ett av motiven bakom denna 
lagändring var att de minsta företagen skulle kunna få välja vilka revisions- och 
rådgivningstjänster som de har behov av (SOU 2008:32). Detta leder till att kontexten i denna 
studie är revisionspliktens avskaffande, det vill säga varför företagen utan revisionsplikt 
efterfrågar tjänster från revisionsbyråer då det inte längre är lagstadgat. Revisionsbyråer 
erbjuder idag både revision- och rådgivningstjänster (Carrington, 2010).  Revisionstjänsterna 
kan delas in i två delar, granskning och revisionsrådgivning. Granskningen innebär att den 
ekonomiska informationen kontrolleras medan revisionsrådgivningen innebär att den 
information som framkommit vid granskningen förmedlas till företaget (FAR, 2002). 
Rådgivningstjänsterna från en revisionsbyrå kan enligt Hjalmarsson och Johansson (2003) 
delas in i operativ och strategisk rådgivning. Operativ rådgivning innefattar bland annat 
löpande bokföring, skattehantering och bokslut medan strategisk rådgivning innefattar till 
exempel finansiering vid investeringar och planering av företagsförvärv (Svanström, 2004). 
 
Företagens efterfråga kan förklaras av agentteorin, legitimitetsteorin, intressentteorin och 
humankapitalteorin. Agentteorin är informationsasymmetri mellan två parter (Jensen & 
Meckling, 1976), vilket gör att revision behövs för att försäkra att de finansiella rapporterna är 
tillförlitliga (Carrington, 2010). Legitimitetsteorin beskriver Deegan och Unerman (2011) som 
att företagen försöker försäkra sig om att deras verksamhet upplevs som legitima av 
utomstående parter, vilket Power (2003) menar att en revisionsbyrå kan bidra med. 
Intressentteorin används för att förklara hur företag agerar för att tillfredsställa sina 
intressenters förväntningar (Deegan & Unerman, 2011). Collis (2012) menar att intressenter, 
så som investerare och långivare, efterfrågar ett reviderat bokslut. Den sista teorin vi har 
använt oss av i denna studie är humankapitalteori som Schultz (1961) beskriver som 
färdigheter och kunskaper som en individ besitter. Bristen på kompetens är enligt Gooderham, 
et al. (2004) en avgörande faktor för företag om en revisionsbyrå anlitas eller ej. 
 
Nedanstående figur (figur 2) visar hur de olika delarna i referensramen hänger samman. 
Revisionspliktens avskaffande är grunden i denna studie, det vill säga kontexten. Enligt 
tidigare studier efterfrågar företag utan revisionsplikt både revisions- och rådgivningstjänster 
från en revisionsbyrå (Collis et al., 2004; Kirby & King, 1997). Revisionstjänsterna kan delas 
in i granskning och revisionsrådgivning (FAR, 2005) och rådgivningstjänsterna kan delas in i 
operativ och strategisk rådgivning (Hjalmarsson & Johansson, 2003). Agentteorin, 
legitimitetsteorin, intressentteorin och humankapitalteorin kan förklara och hjälpa till att 
skapa en förståelse för varför företag efterfrågar tjänster från en revisionsbyrå.  
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Figur 2. Egen bild av hur referensramen hänger samman. 

2.2 Revisionspliktens avskaffande 

Den förste november 2010 slopades revisionsplikten för de minsta företagen i Sverige, vilket 
berörde ca 250 000 svenska företag (FAR, 2010). De aktiebolag som överstiger minst två av 
följande gränsvärden; tre anställda i medelantal, 1.5 miljoner kronor i balansomslutning och 3 
miljoner kronor i nettoomsättning under de två senaste åren måste ha revisor (SFS 2005:551). 
 
Redan 2006 beslutade regeringen sig för att utse en utredare med uppdrag att se över reglerna 
om revisionen för småföretag. Denna utredning mynnade ut i ett sammanställande dokument, 
SOU 2008:32. Utredningen beskriver att de positiva effekterna som skulle följa efter en 
ändring från den dåvarande revisionsplikten skulle innebära väsentliga kostnadsbesparingar 
och en större frihet för de minsta företagen att kunna välja just de revisions- och 
rådgivningstjänster som de har behov av. Utredningen visade vidare på att detta samtidigt 
skulle leda till att utbudet på marknaden för dessa tjänster skulle bli mera varierat och även 
leda till lägre priser på dessa tjänster (SOU 2008:32). Carrington (2010) menar att genom 
avskaffandet av revisionsplikten skulle värdet av revisionen öka, då revisionen får ett synligt 
värde som kontrollant av verksamheten då den inte längre är obligatorisk. Ett annat motiv 
bakom avskaffandet av revisionsplikten beskrivs av Carrington (2010) som en anpassning till 
de internationella förhållandena som råder. Detta påpekas även av den statliga utredningen, 
SOU 2008:32, som viktigt för både Sverige och andra länder att anpassa sin bolagsrätt, 
revision och redovisning till internationella förhållanden för att på så sätt kunna behålla 
företagen inom nationsgränserna. Anpassningen behövs för att företagen ska kunna vara 
konkurrenskraftiga i förhållande till andra länder inom framförallt EU (SOU 2008:32). 



 

 7 

2.3 Revision 

I aktiebolagslagen beskrivs revisorns uppgifter som; “revisorn skall granska bolagets 
årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. 
Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver” (SFS 
2005:551, kap 9, §3). 
 
Enligt Power (1997) började den moderna revisionen i mitten av 1800-talet, då det växte fram 
företag där ägarskapet och kontrollen över den löpande verksamheten var avskilda. Ägarna 
behövde revisionen för att försäkra sig om att ledningen inte avvek från deras intresse (Power, 
1997). Revision innebär att kritisk granska företags redovisning och förvaltning för att 
därefter förmedla det till intressenterna (FAR, 2001; Porter et al., 2008; Power, 1997). Lennox 
och Pittman (2011) menar att revision ger en kvalitetssäkring för ett företag till externa 
intressenter. Enligt Porter et al. (2008) finns det fyra viktiga faktorer som beskriver varför 
extern granskning behövs. Den första faktorn är intressekonflikten som kan uppstå mellan 
företaget och intressenterna, då de finansiella rapporterna tas fram av företaget kan detta leda 
till att rapporterna kan vara riktade till företagets fördel, vilket gör det viktigt med extern 
granskning. Den andra viktiga faktorn enligt Porter et al. (2008) är att intressenter som vill 
investera, köpa från eller sälja till företaget, måste kunna ta beslut med hjälp av tillförlitlig 
och säker information. Nästa viktiga faktor till extern granskning är att det kan vara stort 
avstånd mellan företaget och intressenterna, vilket gör det svårt för intressenterna att själva se 
över informationen som ges ut. Den sista faktorn enligt Porter et al. (2008) är att ju större 
företagen blir, desto mer komplex blir informationen och fler fel kan uppstå, vilket gör att en 
extern revisor kan hjälpa till med kompetens och kunskap.  

2.3.1 Revisorns roll – granskare och rådgivare 
Revisorn har två olika roller, både som granskare och rådgivare. Revisorns granskande roll 
innebär att förvaltning och ekonomisk information granskas, vilket ska utmynna i en rapport, 
till exempel en revisionsberättelse (FAR, 2005). Hope och Vyas (2011) menar att företag som 
har ett årsbokslut granskat av en extern revisor har mindre problem att få tillgång till extern 
finansiering. Även Gomez-Guillamon (2003) anser att revisorns granskande roll är viktig och 
menar att en revisionsberättelse är värdefull vid beslut, främst vid investering, då det påverkar 
storleken på investeringen. Revisorns roll som rådgivare innebär i detta fall 
revisionsrådgivning, vilket är nära sammankopplat till granskningen och ingår i 
revisionsverksamheten (FAR, 2002). Gooderham et al. (2004) menar att 
revisionsrådgivningen spelar en viktig roll i många mindre företag. Carrington (2010) 
beskriver revisionsrådgivning som den rådgivning som följer av granskningen, vilket är en 
skyldighet enligt lag att ge till klienterna. Carrington (2010) menar att denna skyldighet leder 
till två frågeställningar som rör gränserna för revisionsrådgivning; 
 

• Vilken typ av råd får revisorn lämna vid revisionsrådgivning? 
• Vilken typ av råd är revisorn skyldig att lämna vid revisionsrådgivning? 

 
Granskningen och revisionsrådgivningen är värdefull tack vare att revisorn är en oberoende 
part, vilket gör att redovisningen framstår som mer trovärdig (Power, 1997). Detta oberoende 
får inte rubbas, vilket beskrivs som “en revisor ska för varje uppdrag i revisionsverksamheten 
pröva om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för hans eller hennes 
opartiskhet eller självständighet.” (SFS 2001:883, §21). Detta förtroende ska testas mot en 
vägledning som regeringen tagit fram, en så kallad analysmodell. Denna analysmodell innebär 
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några omständigheter som testas för att se om det finns anledning att ifrågasätta oberoendet 
(FAR, 2002). 
 

• Egenintresset - revisorn har ekonomiskt intresse i klientens verksamhet. 
• Självgranskning - revisorn har tidigare varit delaktig i frågor som innefattas av 

granskningen för klienten. 
• Partsställning - revisorn har varit delaktig i rättsliga förhållanden till klienten. 
• Vänskap - revisorn har nära relation med klienten. 
•  Skrämselhot - påtryckningar från klienten som gör att revisorn känner obehag. 
• Annat förhållande - så kallad generalklausul, händelser som kan rubba förtroendet 

men inte ingår i någon av ovannämnda händelser (FAR, 2002). 
 

Genom att analysera ovannämnda omständigheter leder det till att revisorns förtroende 
säkerställts och dennes arbete kan utföras enligt god revisionssed (FAR, 2002). Kueppers och 
Sullivan (2010) anser att värdet av den oberoende revisorn mäts genom att se på frånvaron av 
bedrägeri och misslyckande i en verksamhet. Kueppers och Sullivan (2010) menar att den 
oberoende granskningen kommer få mer inflytande då det blir mer globala standarder inom 
både revision och rådgivning, vilket gör att granskningen behövs för att den globala 
marknaden ska kunna fungera. 

2.3.2 Tidigare studier om varför en revisor efterfrågas 
En del tidigare studier har gjorts för att se på motivet bakom valet att anlita en revisor trots att 
det inte längre är lagstadgat. Collis (2010) har studerat hur omsättningen påverkar valet att 
frivilligt anlita en revisor. Denna studie gjordes i Danmark och Storbritannien och kom fram 
till att enbart omsättningen inte är tillräckligt för att avgöra om ett företag väljer att bli 
reviderade trots att det inte behövs. Collis (2010) menar att omsättningen måste kombineras 
med andra faktorer för att bli en avgörande faktor. Collis et al. (2004) har gjort en studie i 
Storbritannien om valet för företag att bli reviderade eller ej och har kommit fram till fem 
faktorer som är de vanligaste orsakerna för småföretag att anlita en revisor trots att det inte är 
lagstadgat; revisionen förbättrar kvalitén på den finansiella informationen, rådgivningen från 
en revisor, omsättningen, agentrelationen mellan ägare och ledningen samt agentrelationen 
mellan företag och långivare. Niemi et al. (2012) har gjort sin studie i Finland och menar att 
de viktigaste faktorerna är framförallt om ledningen anser att det behövs för den interna 
kontrollen och för att förbättra kvalitén på den finansiella informationen. 
 
Collis (2012) har studerat skillnaden mellan vad mikroföretag (mindre än 10 anställda) och 
småföretag (mindre än 50 anställda) i Storbritannien väljer i frågan om att bli reviderade eller 
ej och vad deras motiv är till valet. Collis (2012) slutsatser är att för småföretagens del är den 
viktigaste faktorn omsättningen, ju större försäljningsintäkter desto större sannolikhet för 
revision.  Men även att investerare efterfrågar ett reviderat bokslut. I mikroföretagen är den 
viktigaste faktorn långivares påtryckningar om ett reviderat bokslut. 
 
Kim, Simunic, Stein och Yi (2011) kommer fram till att företag i Korea som valt att bli 
reviderade trots att det är frivilligt, betalar lägre ränta på sina skulder än företag utan revision. 
Detta beror på att trovärdigheten för det reviderade bokslutet ökar. Lennox och Pittmans 
(2011) studie är gjord i Storbritannien och är inne på samma spår och menar att de företag 
som väljer att behålla revisorn efter att det inte längre är lagstadgat får oftast högre 
kreditbetyg än företag som väljer bort revisorn. 
 
Tauringana och Clarke (2000) menar att ju större omsättning och totala tillgångar ett företag 
har, desto större är sannolikheten för att ett företag väljer att bli reviderat. Lika så ökar 
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sannolikheten för ett företag att välja ett reviderat bokslut då skuldsättningsgraden ökar. 
Tauringana och Clarke (2000) menar däremot att ju större andel av eget kapital som ägs av 
styrelsen i bolaget desto lägre är sannolikheten för att ett företag väljer att bli reviderat. 
Likviditeten har samma effekt, ju högre likviditet desto lägre är sannolikheten att ett företag 
väljer att anlita en revisor. Ojala, Collis, Niemi, Kinnunen och Troberg (2013) kommer fram 
till att kapitalstrukturen (externa skulder i förhållande till ägarnas kapital) i ett företag är en 
signifikant faktor till om frivillig revision väljs eller ej, dock är det inte den viktigaste faktorn. 
Ojala et al. (2013) menar att rådgivningen och intern kontroll är viktigare än kapitalstrukturen. 
 
Sammanfattningsvis kan forskares tidigare studier om varför en revisor efterfrågas av företag 
utan revisionsplikt förstås genom figuren (figur 3) nedan, där de mest frekventa faktorerna har 
sammanställts från diskussionen ovan. 
 

 

 

Figur 3. Egen sammanfattande modell över de mest frekventa faktorerna att anlita en revisor trots att det 
inte längre är lagstadgat enligt tidigare studier, se bilaga 1. 

2.4 Rådgivning 
Många revisionsbyråer erbjuder inte bara revision, utan även rådgivningstjänster (Carrington, 
2010). Rådgivningstjänster kan till exempel vara redovisning, skatte- och affärsrådgivning 
(Nydén, 2014). Carrington (2010) anser att revisionsbyråerna har en fördel jämfört med andra 
konsultbolag då företag vill anlita någon för rådgivningstjänster, vilket beror på att 
revisionsbyråerna ofta redan har en etablerad kontakt med företaget. För att ett företag ska 
anlita en revisionsbyrå utöver själva revisionen krävs det att ett mervärde skapas hos företaget 
(Svanström, 2004). 

2.4.1 Operativ och strategisk rådgivning     
Hjalmarsson och Johansson (2003) menar att rådgivningstjänster kan delas in i operativ och 
strategisk rådgivning, dessa är motsatser och därmed är det stora skillnader mellan de båda. 
Operativa rådgivningstjänster är oberoende av relationen mellan rådgivare och klient. Dessa 
tjänster är objektiva och kan handla om aktuella lagar, vilket gör att denna information inte 
förändras. Strategisk rådgivning däremot är beroende av relationen mellan klient och 
rådgivare, då dessa tjänster är subjektiva. Den strategiska rådgivningen finns i relationen 
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mellan de båda parterna och är ofta “tyst”, vilket gör att tidigare okänd kunskap kan växa 
fram (Hjalmarsson och Johansson, 2003). I Svanström (2004) studie framkommer det att 
mindre och medelstora företag anlitar en revisionsbyrå för rådgivning i främst operativt syfte. 
Företagen anser att de administrativa uppgifterna blir alltför omfattande, vilket gör att 
rådgivningstjänster utnyttjas inom dessa områden, så som löpande redovisning, 
skattehantering och upprättande av bokslut. Ett motiv för att köpa in operativa 
rådgivningstjänster är enligt Svanström (2004) att individer på revisionsbyråerna är 
uppdaterade i aktuella lagar, vilket gör rådgivningen värdefull. Svanström (2004) fortsätter att 
den strategiska rådgivningen inte är lika utbredd som den operativa, men förekommer i några 
fall. I Svanströms (2004) studie är det ett fåtal företag som utnyttjar en revisionsbyrå som 
bollplank i strategiska frågor, så som finansiering vid investeringar och planering av 
företagsförvärv.  
 

 

Tabellen (tabell 1) ovan är en sammanfattning över skillnaderna mellan operativ och 
strategisk rådgivning enligt Svanström (2004).  

2.4.2 Tidigare studier om varför rådgivningstjänster efterfrågas 
En del tidigare studier har gjorts för att se på motivet bakom valet att anlita en revisionsbyrå 
för rådgivningstjänster. Berry, Sweeting och Gotos (2006) studie på små och medelstora 
företag i Storbritannien undersöker effekterna av företagsrådgivning och företagets 
prestationer (tillväxt i företaget). Berry et al. (2006) visar att dessa företag anlitade extern 
rådgivning i en högre utsträckning var även de företag vars tillväxt ökade som snabbast. 
Robson och Bennett (2000) har gjort en studie rörande företagets storlek och 
företagsrådgivning i Storbritannien. Robson och Bennetts (2000) studie visar på att de inte 
med säkerhet kan fastställa orsakssambanden mellan tillväxt och rådgivning, om tillväxten 
stimuleras av rådgivningen eller vice versa. Det som direkt kan förknippas med tillväxten var 
rådgivning gällande affärsstrategi och rekrytering av personal, dessa både visar sig vara 
signifikanta med företagets resultat. Robson och Bennetts (2000) studie visar också på att det 
inte var rådgivningen som påverkade tillväxten utan istället marknadsläget som företaget 
befinner sig i. 
 
Bennett och Robson (1999) studie i Storbritannien visar på att förtroendet är en viktig faktor 
som påverkar om företagen väljer att anlita extern rådgivning och även till vilken grad 
rådgivningen anlitas. Gooderham et al. (2004) har gjort en studie i Norge som visar på att en 
långtidsrelation mellan revisorn och företaget inte skulle leda till att revisorn används som 
företagsrådgivare. Istället menar Gooderham et al. (2004) att det är kvalitén på tjänsten som 
tillhandahålls och kompetensen som revisorn bidrar med, som avgör om företaget skulle 
överväga att anlita rådgivningstjänster från revisorn. Gooderhams et al. (2004) studie visar på 
två kriterier som måste vara uppfyllda för att företaget ska överväga att använda sig av 
revisorn som företagsrådgivare. För det första måste revisorns tjänster upplevas vara av hög 
kvalité och för det andra måste företaget ha en ambition att utvecklas och växa (Gooderham et 

Typ av tjänst Operativ Strategisk 
Karaktär Objektiv Subjektiv 
Kommunicerbarhet Kommunicerbar Tyst 
Innehåll Statiskt Dynamiskt 
Tillgänglighet Kunskap finns (hos 

experter) 
Kunskap tidigare okänd 

Tabell 1. Skillnader mellan operativ och strategisk rådgivning (Svanström, 2004, s.39). 
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al., 2004). Robson och Bennett (2000) menar på att extern rådgivning oftast anlitas för att 
täcka upp brister i kompetens som saknas inom företaget.    
 
Kirby och Kings (1997) studie i Storbritannien visar på att småföretag är beredda att anlita 
extern rådgivning då de anser det vara lämpligt och till nytta för företaget, samtidigt som det 
ska vara till en överkomlig kostnad. Kostnadsaspekten av rådgivningen är en betydande faktor 
för anlitandet, eftersom dessa företag inte har samma ekonomiska utrymme och är mer 
begränsade (Svanström, 2004). Marriot och Marriots (2000) studie i Storbritannien visar på 
att företag tar stor hänsyn till kostnadsaspekten där företagen är tveksamma om nyttan 
överstiger kostnaderna av rådgivningen. Marriot och Marriot (2000) menar också på att 
otydligheten i konsulternas arvode gjorde företagen kritiska. 
 
Svanström och Sundgrens (2012) studie i Sverige visar att inköpen av rådgivning från 
revisionsbyrån ökar ju längre relationen med företaget är, vilket även Bennett och Robson 
(1999) kommer fram till i sin studie baserad i Storbritannien. Svanström och Sundgren (2012) 
menar också på att ju längre relation desto mer kostnadseffektivt kommer 
rådgivningstjänsterna att bli, eftersom revisionsbyrån redan känner till företaget och således 
inte behöver lägga ner lika mycket tid på att sätta sig in i situationen som råder.   
 
Sammanfattningsvis kan forskares tidigare studier om varför rådgivningstjänster efterfrågas 
förstås genom figuren (figur 4) nedan, där de mest frekventa faktorerna har sammanställts 
från diskussionen ovan. 
 
 

 
 
Figur 4. Egen sammanfattande modell över de mest frekventa faktorerna att anlita en revisionsbyrå för 
rådgivning enligt tidigare studier, se bilaga 2. 

2.5 Teorier 

2.5.1 Agentteorin 
Ett agentavtal är enligt Jensen och Meckling (1976) ett avtal mellan en person (principal) och 
en annan person (agent), där agenten utför tjänster för principalens räkning. Carrington (2010) 
beskriver agentteorin som informationsasymmetrin mellan två parter, oftast företagsledning 
och ägare till företag. Dock menar Jensen och Meckling (1976) att det finns olika 
avtalsförhållanden i ett företag, inte bara mellan ledning och ägare utan även mellan 
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ledningen och leverantörer, kunder och långivare. Enligt Eisenhardt (1989) finns det två 
problem med agentteorin som principalen måste lösa; moral hazard och adverse selection. 
Moral hazard innebär att agenten inte alltid kommer att agera i principalens intresse. Adverse 
selection innebär att principalen inte kan kontrollera agentens kunskaper och förmågor, 
varken vid anställning eller när agenten arbetar vilket kan leda till att fel beslut fattas av 
principalen. Eisenhardt (1989) menar att principalen har två alternativ för att skydda sig från 
agentens beteende. Det första alternativet är att investera i informationssystem som avslöjar 
agentens beteende och kan därmed förhindra att agenten agerar i fel riktning enligt 
principalen. Det andra alternativet för principalen är att komma överens med agenten om ett 
visst resultat som ska uppnås, vilket leder till att agenten motiveras att arbeta mot detta mål 
(Eisenhardt, 1989). 
 
Enligt Carrington (2010) skapar denna informationsasymmetri mellan principal och agent ett 
behov av revision, som en försäkran för principalen att de finansiella rapporterna som agenten 
framställer är korrekta och tillförlitliga. Collis et al. (2004) menar att agentförhållandet mellan 
både ledning och ägare samt ledning och långivare påverkar om ett företag väljer att anlita en 
revisor eller ej. 

2.5.2 Legitimitetsteorin 
Legitimitetsteorin innebär att företag försöker säkerställa att de förhåller sig inom gränserna 
gällande regler, normer och värderingar till samhället i deras omgivning. Företagen försöker 
försäkra sig om att deras verksamheter upplevs som legitima av utomstående parter (Deegan 
& Unerman, 2011). Vidare beskriver Deegan och Unerman (2011) reglerna och normerna 
som föränderliga över tiden, vilket gör att företagen måste vara uppmärksamma och flexibla 
för att kunna reagera på förändringar i samhällets värderingar och normer.   
 
Legitimitetsteorin bygger på föreställningen om att det existerar ett ”socialt kontrakt” mellan 
företaget och omgivningen som företaget driver sin verksamhet inom.  Det ”sociala 
kontraktet” är inte lätt att definiera men begreppet representerar alla de förväntningar som 
samhället har om hur företaget driver sin verksamhet. Inom legitimitetsteorin finns det ett 
antagande att samhället bara tillåter ett företag att fortsätta sin drift i den utsträckning som det 
lever upp till samhällets förväntningar, vilket innebär att det måste överensstämma med det 
”sociala kontraktet”.  Legitimitetsteorin betonar att det är samhället i sin helhet som företaget 
måste ta hänsyn till och inte bara deras investerare. Om företaget inte uppfyller det ”sociala 
kontraktet”, skulle legitimiteten för företaget vara hotat. Detta kan leda till att företaget får 
svårare att överleva då det kan begränsa resurser för arbetskraft och externt kapital, juridiska 
problem och försämrad efterfrågan på företagets produkter eller tjänster (Deegan & Unerman, 
2011). Deegan och Unerman (2011) beskriver hur företag genom de externa finansiella 
rapporterna kan dela med sig av information om hur företaget drivs som annars inte finns 
tillgängligt för allmän beskådan, detta genom att visa på styrkor inom företaget och åtgärder 
för personal och miljö.  
 
En revisor kan skapa denna legitimitet enligt Power (2003), då en revisor måste utbilda sig 
och följa professionella normer i sitt arbete. Detta gör att dokumenten som revisorn 
framställer anses som legitima av omvärlden. Även Carrington (2010) menar att en revisor 
kan skapa legitimitet för ett företag, då företagets finansiella rapporter granskas av en 
utomstående individ, vilket på så sätt skapar en mer legitim bild av företaget. 
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2.5.3 Intressentteorin 
Intressentteorin används för att förklara hur företaget agerar för att tillfredsställa sina 
intressenters förväntningar. Intressentteorin och legitimitetsteorin har väldigt många likheter 
och kopplingar till varandra. Intressentteorin fokuserar på företagets intressenter och hur deras 
intressen blir uppfyllda. Legitimitetsteorin fokuserar mer på hur samhället och intressenterna 
uppfattar verksamheten (Deegan & Unerman, 2011). 
 
Freeman och Reed (1983) beskriver intressenter i intressentteorin som en grupp eller en 
individ som kan påverka eller påverkas av en organisations åtgärder. NE (2014) definierar en 
intressent som; ”person som är engagerad och ekonomiskt intresserad i viss verksamhet eller 
visst företag. Grunden för att bli betraktad som intressent till ett företag är att man både 
påverkas av företagets åtgärder och själv kan påverka dem. Exempel på intressenter är, 
förutom ägarna, de anställda, fordringsägarna, kunder, leverantörer, långivare samt stat och 
kommun.” FAR (2006) beskriver vikten av att intressenterna ska kunna lita på de finansiella 
rapporterna som företaget lämnar om sin ekonomiska situation. Revisionen får här en viktig 
roll att kvalitetssäkra informationen för företagets intressenter (FAR, 2006). 
 
Svanström (2008) menar att det finns ett samhällsintresse att företag blir reviderat, då 
samhällsnyttan består i att skatter och avgifter säkerställs som korrekta. Detta leder även till 
bättre konkurrens mellan företag. Svanströms (2008) studie visar på att skatteverket är den 
intressent som företag i allmänhet anser vara en viktig intressent till revisionen. Då revisionen 
innebär en bra kontroll på att företaget sköter sig (Svanström, 2008). Även Collis (2012) 
menar att intressenter, så som investerare och långivare, efterfrågar ett reviderat bokslut. 

2.5.4 Humankapitalteorin 
Humankapital beskriver Schultz (1961) som färdigheter och kunskaper som en individ 
besitter. Schultz (1961) anser att humankapitalet i ett företag kan delas in i både kvantitativt 
såväl som kvalitativt mått. Där kvantitativt innebär att personalstyrkan består av tillräckligt 
många individer för att utföra arbetet och kvalitativt innebär att personalen besitter 
kompetensen som behövs för att utföra ett produktivt arbete (Schultz, 1961). Becker (1993) 
menar att humankapitalteorin börjar med antagande att individer beslutar om utbildning, 
träning, sjukvård och andra faktorer som kan påverka den individuella kunskapen genom att 
väga fördelar och nackdelar mot varandra. Fördelarna innefattar de förbättringar av resultat 
som uppstår vid mer kunskap medan nackdelarna är det uteblivna värdet av den tid som 
spenderas på de olika investeringarna. Becker (1993) menar att humankapital kan delas upp i 
allmän och specifik kunskap. Den allmänna kunskapen är användbar i alla företag medan 
specifik kunskap endast är användbar i de företag som tillhandahåller kunskapen.  
 
Precis som Schultz (1961) beskriver att personalens kompetens är en viktig faktor för att 
utföra ett produktivt arbete, menar Gooderham et al. (2004) är just bristen på kompetens i ett 
företag kan leda till att en revisionsbyrå anlitas. Robson och Bennett (2000) menar på att 
extern rådgivning oftast anlitas för att täcka upp brister i kompetens som saknas inom ett 
företag. 
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3. Metod 
I metodkapitlet redogör vi för studiens tillvägagångssätt. Undersökningsmetod och 
forskningsansats presenteras. Därefter redogör vi för hur litteratursökningen har gått till. Vi 
presenterar även hur vi samlat in och hanterat primärdatan samt hur vi gått tillväga vid 
analysen. För att avslutningsvis diskutera reliabiliteten och validiteten i studien. 

3.1 Undersökningsmetod 

Vårt mål med studien är att förstå varför företag utan revisionsplikt efterfrågar tjänster från en 
revisionsbyrå trots att det inte är lagstadgat. Frågeställningen i denna studie är ”hur kan 
efterfrågan på revisionsbyråernas tjänster förklaras för företag utan revisionsplikt?”. Denna 
frågeställning är av explorativ karaktär vilket Jacobsen (2002) beskriver som en frågeställning 
som avser att fördjupa det som vi saknar förståelse om. Då vårt fokus är att förstå varför 
företag utan revisionsplikt efterfrågar tjänster av revisionsbyråerna, stämmer detta väl in på 
den explorativa karaktären. Jacobsen (2002) fortsätter att en explorativ frågeställning kräver 
en metod som går in på djupet och är öppen för kontextuella aspekter. Detta medför ett behov 
att undersöka bara några få undersökningsobjekt, vilket kallas för ett intensivt upplägg. Detta 
tillvägagångssätt har vi använt oss av, då vi fokuserat på att skapa oss en djupare förståelse 
genom att koncentrera oss på ett fåtal respondenter. I studien valde vi därför att använda oss 
av ett kvalitativt angreppssätt, vilket Jacobsen (2002) anser vara en bra metod för en 
explorativ frågeställning med ett intensivt upplägg. Jacobsen (2002) menar att en kvalitativ 
metod lämpar sig när vi är intresserade av förstå ett begrepp eller fenomen och fungerar för att 
skapa klarhet i ett oklart ämne. Backman (1998) menar att den kvalitativa metoden 
kännetecknas av att de inte använder sig av siffror och tal. Jacobsen (2002) menar att den 
kvalitativa metoden är lämplig vid en undersökning för att se på sambandet mellan individ 
och kontext, vilket i vårt fall syftar till företag utan revisionsplikt och revisionsbyråernas 
tjänster. 

3.2 Forskningsansats 

Vår studie började med en sammanställning av litteratur som var av vikt för studien, så som 
revisionspliktens avskaffande, revisionsbyråernas tjänster och teorier inom ämnet. Efter detta 
genomfördes en pilotstudie, för att underlätta studiens fortsatta gång och förbättra 
intervjuguiden. Därefter undersöktes detta empiriskt genom besöksintervjuer hos 
revisionsbyråer och företag utan revisionsplikt. Efter intervjuerna kompletterades 
referensramen utifrån det som framkom från intervjuerna. Patel och Davidson (2011) 
beskriver detta som en abduktiv ansats, vilket är en kombination av en deduktiv och induktiv 
ansats. Jacobsen (2002) beskriver deduktiv som att gå från teori till empiri och induktiv som 
motsatsen, det vill säga från empiri till teori. Patel och Davidson (2011) menar att en av 
fördelarna med den abduktiva ansatsen är att forskaren inte låser sig, vilket kan inträffa vid de 
två övriga ansatser. Denna beskrivning stämmer överens med vårt tillvägagångssätt då vi 
kompletterade referensramen med ytterligare information, som vi ansåg att vi hade missat 
efter att intervjuerna hade genomförts. Nedanstående figur (figur 5) är en sammanfattande 
bild av vår ansats.  
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Figur 5. Egen sammanfattande bild av vår ansats. 

3.3 Litteratursökning 

Vi började med att läsa på om ämnet revision och rådgivning, för att bilda oss en uppfattning 
om vad tidigare studier har kommit fram till. Detta gjordes genom att läsa böcker och 
vetenskapliga artiklar för att få en så bred förståelse som möjligt. Vi lånade böcker på 
Högskolan i Halmstads bibliotek inom området revision och rådgivning. Dessa böcker hade 
hänvisningar till vetenskapliga artiklar, vilket gjorde att vi fick fram lämpliga artiklar till vår 
studie. Vi använde oss också av Högskolan i Halmstads centrala databas för att hitta andra 
vetenskapliga artiklar genom att främst använda sökord som; voluntary audit, non-audit 
services, external business advice, audit independent, stakeholder theory, legitimacy theory, 
agency theory och human capital. 
 
Teorierna vi valt att använda oss av i denna studie är agentteorin, legitimitetsteorin, 
intressentteorin och humankapitalteori. Dessa teorier valdes då vi ansåg att de hjälpte oss att 
uppnå vårt syfte med studien, att kunna analysera varför företag utan revisionsplikt efterfrågar 
tjänster från en revisionsbyrå. Collis et al. (2004) och Lennox och Pittman (2011) menar att en 
stor bidragande orsak till att företag väljer att anlita en revisor trots att det inte längre är 
lagstadgat är på grund av de olika agentrelationerna. Legitimitetsteorin och intressentteorin 
ansåg vi aktuella då bland annat Collis (2012) menar att investerare och långivare efterfrågar 
ett reviderat bokslut. Power (2003) menar att ett reviderat bokslut anses som legitimt av 
omvärlden. Humankapitalteorin lades till efter att vi intervjuat revisionsbyråerna, då både 
revisorerna och redovisningskonsulterna ansåg att den bristande kompetensen i företagen 
gjorde att revisionsbyråerna anlitades av företag utan revisionsplikt. 
 
Saunders, Lewis och Thornhill (2009) menar att ett problem med att hämta information från 
andra är att informationen har samlats in för ett annat ändamål än ens eget syfte. I vårt fall kan 
detta vara ett problem, då de vetenskapliga artiklarna som används i denna studie är gjorda i 
andra länder än i Sverige där revisionspliktens gränser ofta är högre. Trots detta anser vi att 
tidigare studier som gjorts i andra länder tillför viktig information för jämförelsen mellan teori 
och empiri.    

3.4 Pilotstudie 

Efter litteraturgenomgången genomförde vi en telefonintervju med en auktoriserad revisor 
från EY. Enligt Patel och Davidson (2011) kallas en undersökning som görs i liten omfattning 
av själva studien en pilotstudie, vilket görs för att pröva om studien har ett bra upplägg. Vi 
valde att utföra en pilotstudie för att skapa oss en bättre bild av ämnet. Under denna intervju 
fick vi bland annat reda på att respondenten ansåg att revisorer och revisionsbyråer behövs, då 

Teori( Pilotstudie( Intervjuer( Komple.erande(
teori(
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ofta bokföringen är fel hos företagen som inte väljer att anlita en utomstående part. Detta 
leder till bekymmer för själva företaget, då de kan bli personligt ansvariga. Respondenten 
berättade även att de minsta företagen främst efterfrågar revision av dem, men i vissa fall 
även rådgivning. Anledningen till denna efterfråga trodde respondenten berodde på att 
företaget tänker långsiktigt, att ha en revisionsbyrå bakom sig ger trygghet då någon 
kontrollerat ens företag, så som bokföringen. Utifrån detta fick vi en bättre bild av ämnet, 
vilket ledde till att studiens fortsatta arbete underlättades och intervjuguiderna förbättrades.  

3.5 Primärdata  

Syftet med vår studie är att förstå varför företag utan revisionsplikt efterfrågar tjänster från 
revisionsbyråer, utifrån detta består primärdatan av intervjuer från revisionsbyråer och 
småföretag som understiger gränsvärdena för att slippa ha en revisor men har trots detta 
anlitat en revisionsbyrå. Primärdata beskriver Patel och Davidson (2011) som information 
som samlas in för första gången, vilket gör att datan är skräddarsydd för ett specifikt problem 
(Jacobsen, 2002). Revisionsbyråerna valdes då vi ansåg att de kunde tillföra viktiga aspekter 
till vår studie då de varit i kontakt med många företag utan revisionsplikt. Intervjuerna 
genomfördes med både auktoriserade revisorer och redovisningskonsulter för att täcka in både 
revisions- och rådgivningstjänster. Därefter intervjuade vi företagen för att få en förståelse för 
varför de efterfrågar tjänster från en revisionsbyrå trots att de inte längre behöver det enligt 
lag. 
 
Intervjuerna med revisionsbyråerna gjordes i grupp med både en revisor och en 
redovisningskonsult. Saunders et al. (2009) menar att fördelen med att intervjua i grupp är att 
olika synpunkter framkommer, vilket skapar en bredd på informationen. Saunders et al. 
(2009) menar också att vid gruppintervjuer kan olika åsikter ställas mot varandra och 
respondenterna får en chans att svara på varandras åsikter. Detta ansåg vi som en fördel vid 
dessa intervjuer, då vårt mål var att få fram både revisorernas och redovisningskonsulternas 
åsikter. Intervjuerna med företagen genomfördes individuellt med en av ägarna. Jacobsen 
(2002) menar att individuella intervjuer är att föredra då den enskilda individens åsikter är av 
intresse. 
 
Alla intervjuer genomfördes genom ett besök på respektive respondents arbetsplats för att på 
så sätt vara i en naturlig miljö för respondenten, vilket Jacobsen (2002) förespråkar. Då en 
intervju genomförd i en konstlad miljö istället för en naturlig miljö kan leda till att 
respondenten ger konstlade svar (Jacobsen, 2002). Fördelen med att genomföra intervjuerna 
ansikte mot ansikte är att vi kan få en bättre kontakt med respondenten och även observera 
respondentens beteende under intervjun. Vi ansåg att det då blev lättare att skapa ett öppet 
samtal med intervjupersonen. Jacobsen (2002) beskriver att nackdelen med individuella 
intervjuer ansikte mot ansikte är att respondenten kan drabbas av intervjuareffekten, som 
innebär att respondenten uppträder mer onormalt av intervjuarens fysiska närvaro. Eftersom 
respondenten kan uppfatta intervjuarens kroppsspråk negativt och försöka hitta på något för 
att tillfredsställa intervjuaren.  
 
Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer då vi ville att intervjupersonerna skulle prata 
fritt om frågorna men samtidigt inte hamna för långt ifrån vårt ämne. Patel och Davidson 
(2011) beskriver just semistrukturerade intervjuer där forskaren har specifika teman som ska 
tas upp under intervjun, men respondenten har friheten att själv utforma svaren. För att inte 
missa någon information som framkommer under intervjuerna har vi valt att göra en 
ljudinspelning och samtidigt anteckna i mindre omfattning. Patel och Davidson (2011) menar 
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att en ljudinspelning är bra då intervjupersonens svar registreras exakt. Nackdelen med en 
ljudinspelning menar Patel och Davidson (2011) är att det är tidskrävande att transkribera hela 
intervjun och att bandspelarens närvaro kan påverka intervjupersonen negativt. 

3.5.1 Urval 
Som tidigare nämnts består vårt urval av två olika delar, både revisionsbyråer och företag utan 
revisionsplikt. Kriterierna för urvalet av revisionsbyråer var att täcka upp båda delarna, 
revision och rådgivning för att få med båda perspektiven från revisionsbyråerna. Detta bidrog 
till att vi behövde intervjua både revisorer men även personer som utför andra tjänster än 
revision, så som redovisning, därför föll valet på redovisningskonsulter. Valet föll på dessa 
revisionsbyråer då de enligt revisionsbyråernas egna hemsidor framförallt arbetar med små 
och medelstora ägarleda företag, vilket stämde väl överens med vår studie. Ytterligare en 
faktor till att just dessa två revisionsbyråer valdes var att de ligger geografiskt i våra 
hemstäder, vilket gör att kontakten underlättades. Respondenterna på respektive revisionsbyrå 
valdes då det var dessa respondenter som var tillgängliga för intervju inom vår tidsram. Vi 
ansåg trots detta att de hade tillräckligt med kunskaper för att kunna svara på våra frågor. 
 
Revisionsbyrå Revisor Redovisningskonsult 
Revelino Revision AB Lennart Nilsson Martin Olsson 
Baker Tilly Halmstad AB Stefan Svensson Jennie Erhardsson 

Tabell 2. Urvalet av revisionsbyråer, revisorer och redovisningskonsulter. 

Tabellen (tabell 2) ovan visar vårt urval av revisionsbyråer, revisorer och redovisnings-
konsulter.   

Kriterierna för företagen var först och främst att de låg under gränsen för revisionsplikten. Det 
andra kriteriet för företagen var att tre av dem har anlitat en revisor och tre av företagen har 
anlitat en revisionsbyrå för andra tjänster än revision. Tre företag av varje valdes då vi ansåg 
att det var ett rimligt antal respondenter för tiden vi hade på oss till vår studie, samtidigt som 
det skapade en möjlighet för jämförelse. Backman (1998) menar att urvalet vid primärdata är 
beroende av studiens problem, detta urval byggs ofta upp av karaktäristiska egenskaper så 
som en viss typ av försökspersoner eller ett speciellt utfall. I vårt fall har urvalet byggts upp 
av ett specifikt utfall, då vi valt att fokusera på varför företag utan revisionsplikt efterfrågar en 
revisionsbyrå för antingen revision eller rådgivning trots att detta inte är lagstadgat längre. 
 
Svanström (2004) har studerat vilken relation ledningen i företag har med dess revisor och 
menar att urvalet är viktigt för studien. Svanström (2004) menar att i vissa fall är det en fördel 
att ha företag inom samma bransch. Men i Svanströms (2004) fall precis som i vårt är det 
viktigt att slutsatserna från studien inte präglas av branschspecifika uppfattningar om 
revisionsbyråerna. Detta gjorde att vi valde att intervjua företag från olika branscher, då vi 
ville se på helheten istället för en specifik bransch. Företagen vi har intervjuat har vi hittat på 
Högskolan i Halmstads databas, Retriever bolagsinfo. På denna sida kunde vi välja att endast 
visa de företag som anlitat en revisor trots att det inte är lagkrav och företag som valt att inte 
ha någon revisor alls, vilket gjorde att vi kunde välja ut våra företag efter våra kriterier. Valet 
föll på dessa sex företag då vi i Retriever valde att endast visa företagen i Halmstad på grund 
av den geografiska tillgängligheten. Vi mailade till de företag som stämde överens med våra 
kriterier i studien, därefter valdes just dessa sex företag ut då de var tillgängliga för intervju 
inom tidsramen för vår studie.  
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Revision Rådgivning 
Umara AB Force Fiction AB 
Elinnovation AB The Photogallery Halmstad AB 
Swedish Adrenaline AB Westgear AB 

Tabell 3. Urvalet av företag som efterfrågar revision och rådgivning. 

Tabellen (tabell 3) ovan visar respondenterna från företagen utan revisionsplikt, både de som 
efterfrågar revisionstjänster och de som efterfrågar rådgivningstjänster.  

3.6 Operationalisering 

Vi utformade vår intervjuguide utifrån rubrikerna i vår referensram; revisionspliktens 
avskaffande, revision och rådgivning samt några inledande frågor om respondentens företag. 
Vid utformande av en intervjuguide är det viktigt att rätt information samlas in i förhållande 
till frågeställningen (Patel & Davidson, 2011). Patel och Davidson (2011) menar att detta görs 
genom att centrala begrepp som uppkommit vid litteraturgenomgången översätts till 
intervjufrågor, vilket kallas operationalisering. Då vi intervjuat både personer på 
revisionsbyråer och småföretag utformades två olika intervjuguider. Nedan kommer en 
sammanställning till varför våra frågor valdes ut. I denna sammanställning har endast de stora 
frågorna tagits med, medan i vår intervjuguide har vi även med några delfrågor. 

3.6.1 Revisionspliktens avskaffande 
Revisionsplikten för de minsta företagen avskaffades 2010 och ett motiv bakom detta vara att 
företagen själva skulle kunna få välja vilka revisions- och rådgivningstjänster de ansåg sig 
behöva (SOU 2008:32). Utifrån detta uppkom några av våra frågor inom detta område. 
 
Till revisionsbyråerna var frågorna mer fokuserade på vad de ansåg om avskaffandet och hur 
det har påverkat deras företag, men även vad de små företagen efterfrågar av dem. 
 

Hur ser Ni på den slopade revisionsplikten? 

Har den slopade revisionsplikten påverkat Ert företag? 
 

Vad efterfrågar de små företagen som kommer till Er? 
 

Till företagen var detta område inte lika stort som till revisionsbyråerna, utan endast kort om 
vad de ansåg om revisionsplikten. 
 

Vad anser Du om revisionspliktens avskaffande? 
 

Vilka tjänster har Du valt att köpa in från en revisionsbyrå trots att det inte längre är 
lagstadgat? 

3.6.2 Revision 
Enligt Porter et al. (2008) finns det olika faktorer som förklarar varför en extern granskare 
behövs, så som att intressenterna måste kunna lita på den ekonomiska informationen. En 
revisor har två roller, både som granskare och revisionsrådgivare, (FAR, 2005) med 
revisionsrådgivningen uppkommer frågan om revisorns oberoende (SFS 2001:883), utifrån 
detta uppstod våra frågor till revisionsbyråerna. 
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Vilka faktorer tror Ni ligger bakom att företagen efterfrågar revision trots att det inte längre 
är lagstadgat? 

 
Hur ser Ni på den dubbla yrkesrollen för revisorer som rådgivare och granskare? 

 
En del studier har tidigare gjorts för att få svar på varför en revisor väljs trots att det inte 
längre är lagstadgat (Collis, 2010; Lennox & Pittman, 2011). Frågorna till företagen utan 
revisionsplikt syftade till att få svar på varför de efterfrågar tjänster från en revisionsbyrå trots 
att det inte är lagstadgat. Första frågan avgjorde om revisionsfrågorna fortsatte att ställas eller 
om rådgivningsfrågorna var aktuella istället. 
 

Varför har Du valt att anlita respektive inte anlita en revisor? 
 

Vad anser Du att revisionen tillför till ditt företag? 
 

Hur viktig är rådgivningen från revisorerna för Dig? 

3.6.3 Rådgivning 
Rådgivningstjänster kan delas in i operativ och strategisk rådgivning (Hjalmarsson & 
Johansson, 2003). En del studier har gjorts om varför företag väljer att köpa in 
rådgivningstjänster (Kirby & King, 1997; Bennet & Robson, 1999).  Detta var grunden till 
våra frågor både för revisionsbyråerna och företagen, men ur olika perspektiv. Fokus till 
revisionsbyråerna var vad de ansåg att företagen behövde och efterfrågade. 
 

Vilka rådgivningstjänster efterfrågar de minsta företagen av Er? 
 

Vilka faktorer tror Ni ligger bakom att företagen efterfrågar rådgivningstjänster istället för 
revision? 

 
Har Ni haft en ökad efterfråga på rådgivningstjänster? 

 
Frågorna till företagen fokuserade på vilka tjänster de valt att anlita en revisionsbyrå för och 
varför de efterfrågar dessa tjänster. 
 

Vilka rådgivningstjänster har Du valt att köpa in från revisionsbyråer? 
 

Vad anser Du att dessa tjänster tillför till ditt företag? 
 

När tror Du det blir aktuellt att anlita en revisor? 

3.7 Intervjuanalys 

Efter varje intervju valde vi att transkribera all information, genom att lyssna på inspelningen 
och skriva ner det som sagts under intervjun. Jacobsen (2002) menar att transkribering är 
effektivt då det är en garanti på att all information kommer med och på så sätt minskar risken 
att något glöms bort. Dock fortsätter Jacobsen (2002) att nackdelarna är att en transkribering 
tar lång tid och att det blir mycket att gå igenom om många intervjuer har genomförts. Vi 
ansåg att fördelarna med en transkribering översteg nackdelarna även om transkriberingen var 
tidskrävande, då vi ville försäkra oss om att ingen väsentlig information gick om intet. 
Jacobsen (2002) menar att därefter måste informationen från intervjuerna kategoriseras för att 
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få en överblick över informationen och kunna jämföra intervjuerna mellan varandra. Vi har 
valt att kategorisera vår empiri efter intervjuguidens rubriker, revisionspliktens avskaffande, 
revision och rådgivning för att det ska vara lättare för läsaren att följa med i studien. I vårt 
transkriberande material markerade vi med olika färger i texten för de olika kategorierna, för 
att sedan kunna sammanställa texten till empirin. 
 
Analysen valde vi också att presentera i samma rubriker som intervjuguiden, men med 
underrubrikerna till revision och rådgivning, det vill säga granskning, revisionsrådgivning, 
operativ och strategisk rådgivning. Dessa har presenterats både i inledningen av studien och i 
referensramen. Detta valdes för att det skulle bli enklare för läsaren att följa med i 
sammanställningen mellan teori och empiri och för att få en djupare analys inom områdena 
revision och rådgivning. 
 
Vår analys utgår från vår analysmodell, vilket börjar med en diskussion om revisionspliktens 
avskaffande, för att sedan gå in på områdena revision och rådgivning. I revisionsdelen har 
endast respondenterna som anlitat en revisor tagits med, det vill säga Umara, Elinnovation 
och Swedish Adrenaline, samt revisorerna Nilsson och Svensson. I rådgivningsdelen har 
endast företagen som anlitat en revisionsbyrå för annan tjänst än revision tagits med, det vill 
säga Force Fiction, The Photogallery och Westgear, samt redovisningskonsulterna Olsson och 
Erhardsson. Analysen avslutas med en sammanställning av båda delarna revision och 
rådgivning, för att jämföra respondenterna mellan varandra med hjälp av tabeller. Vi har i 
analysen valt att benämna respondenterna från revisionsbyråerna vid deras efternamn, då vi 
intervjuat två olika revisorer och redovisningskonsulter vilket gör det svårt att använda deras 
titel. Respondenterna från företagen har vi valt att benämna med företagets namn, då vi ansåg 
det lättare för läsaren att förstå vem respondenten är. 

3.8 Reliabilitet 

Reliabiliteten beskriver Jacobsen (2002) som att empirin måste vara tillförlitlig och trovärdig, 
det vill säga att studien måste gå att lita på. Som tidigare nämnts kan intervjuareffekten 
påverka tillförlitligheten, både intervjuarens närvaro och kontexten, det vill säga där intervjun 
utförs. Vår närvaro vid intervjuerna kan ha påverkat resultatet till exempel genom att 
respondenten har förstått frågorna fel, men genom att ställa följdfrågor har vi försökt undvika 
detta. Intervjuerna har utförts på respondenternas arbetsplats, vilket Jacobsen (2002) anser är 
bra då en onaturlig miljö kan ge konstlade svar. 
 
Ett annat hot mot trovärdigheten menar Jacobsen (2002) är att forskaren har slarvat med 
nedteckningen av datan vilket kan påverkar tillförlitligheten. Detta har vi undvikit genom att 
spela in alla intervjuer, för att på så sätt undvika att väsentlig information går om intet. 
Intervjuerna genomfördes när vi båda var närvarande, vilket gjorde att vi kunde diskutera 
intervjun efteråt för att försäkra oss om att vi båda förstått intervju lika och för att därmed 
undvika missförstånd. 

3.9 Validitet 

Jacobsen (2002) beskriver validiteten som att empirin måste vara giltig och relevant och att 
studien mäter det som önskas mätas. Enligt Jacobsen (2002) kan validiteten delas upp i intern 
och extern validitet. Intern validitet handlar om hur giltigt resultatet är och att fenomen är 
beskrivna på ett riktigt sätt. Respondenterna vi har intervjuat på revisionsbyråerna är både 
auktoriserade revisorer och en är auktoriserad redovisningskonsult och en respondent har 



 

 21 

arbetat som redovisningskonsult i några år, vilket gör att vi anser att de har tillräckligt med 
erfarenhet och kunskap för att kunna svara tillförlitligt på våra frågor. Revisorerna 
representerar revisionen hos en revisionsbyrå, dock kan redovisningskonsulterna endast 
representera sin del av revisionsbyråerna och inte hela rådgivningsområdet. Vi anser detta 
tillräckligt, då vi får två olika synvinklar på revisionsbyråernas tjänster till företag utan 
revisionsplikt. Företagen vi intervjuade ansåg vi också relevanta för vår undersökning då de 
överensstämde med våra kriterier för urval av företag. Jacobsen (2002) menar att den interna 
giltigheten kan ökas genom att respondenterna får läsa igenom undersökningen för att se om 
respondenterna känner igen sig i beskrivningen. Vi skickade vår studie till de intervjuade 
företagen för att försäkra oss om att inga missförstånd och fel har uppstått i studien. 
 
Extern validitet handlar om det går att generalisera utifrån studien (Jacobsen, 2002). Enligt 
Yin (2007) kan generalisering delas upp i statistisk och analytisk generalisering. Då en 
statistisk generalisering görs genom en kvantitativ studie är det en analytisk generalisering 
som vi försöker uppnå (Yin, 2007). Yin (2007) menar att detta görs genom att resultatet från 
studien strävar efter att generaliseras mot teorier. I vårt fall har vi försökt att koppla vårt 
empiriska resultat mot teorier för att komma fram till en modell över varför företag utan 
revisionsplikt efterfrågar tjänster från en revisionsbyrå.  
 
 

 

 

  



 

 22 

4. Empiri  
I empirin redogör vi för primärdatan som samlats in till studien. Först presenteras 
revisionsbyråerna, därefter företagen som anlitat en revisor och avslutningsvis företagen som 
anlitat rådgivningstjänster en revisionsbyrå. 

4.1 Revelino Revision AB    

4.1.1 Presentation av respondenter 
Lennart Nilsson är auktoriserad revisor och delägare i Revelino Revision AB sedan 1989. 
Nilsson studerade på ekonomiprogrammet i Lund och tog examen 1984. Därefter arbetade 
Nilsson ett par år på skatteverket för att tillslut börja arbete på Revelino, som han kort därefter 
köpte. Nilsson har sysslat mycket med revision i kombination med konsultation och då 
speciellt i småföretag. 
 
Martin Olsson är auktoriserad redovisningskonsult och har arbetat på Revelino sedan 1992. 
Olsson gick ekonomisk inriktning på gymnasiet och arbetade därefter några år på en bank. 
Sedan började Olsson arbeta på Revelino och läste via arbetet en utbildning under fem år för 
att kunna bli auktoriserad redovisningskonsult. Olssons arbete var i början mycket löpande 
bokföring och bokslut, för att nu göra mer konsultationer. 

4.1.2 Revisionspliktens avskaffande 
”Man kan säga att det har blivit en form av rekyl av det som en gång var” (L. Nilsson, 
personlig kommunikation, 7 mars, 2014). 
 
Nilsson beskriver revisionspliktens avskaffande som ovan och menar att revisionsbranschen 
tidigare inte var revision i den bemärkelsen att göra en oberoende kontroll för att skydda 
omgivningen runt ett företag. Tidigare handlade revision om att åka ut till ett företag och 
hjälpa till med bokslut för att därefter ge råd och anvisningar hur företaget ska gå tillväga, 
vilket är det redovisningskonsulterna gör idag. Successivt ändrades detta, framförallt när 
Sverige kom med i EU, då kunde en revisor inte längre arbeta åt företaget utan åt dess 
omgivning. Stora regelverk kopplades på de små företagen som egentligen var utformade för 
multinationella företag, vilket gjorde att arvoden till revisorerna ökade kraftigt. Nilsson menar 
att detta skapade en debatt i Sverige om en anpassning till övriga länder i EU som redan hade 
avskaffat revisionen för de minsta företagen och infört ett frivilligt system. Nilsson anser att 
de minsta företagen inte är i behov av revisionen i sin rätta bemärkelse vilket därmed har lett 
till att företag i Sverige i större utsträckning än i andra länder har valt bort revisionen. Från 
början var kalkylerna att cirka 25-30 procent av de minsta företagen skulle välja bort revisorn, 
denna siffra stämde inte och är idag istället över 50 procent.  
 
För dessa företag som väljer bort revisorn är ofta redovisningen dålig, vilket enligt Nilsson 
leder till att kostnaderna som företagen ansåg sig spara in på att inte anlita en revisor kommer 
ofta ifatt företaget i alla fall, då både bolagsverket och skatteverket har bötessummor om inte 
årsredovisningen eller deklarationen kommer in i tid. Dock menar Nilsson att det kommer 
förändras och det kommer sätta sig efterhand.  
 
”Pendeln kommer att slå tillbaka, vi är inte riktigt där än, vi är mitt i någon process” (L. 
Nilsson, personlig kommunikation, 7 mars, 2014). 
 



 

 23 

Nilsson anser att revisionsplikten inte är bra för revisorerna då många intäkter går förlorade, 
men fortsätter dock att revisionsbranschen har försatt sig i denna situation själva då branschen 
inte var uppmärksam när utvecklingen skedde. Olsson håller med Nilsson och menar att 
revisionspliktens avskaffande inte är bra för branschen. För Revelinos fall har ungefär 25 
procent av revisionskunderna försvunnit, dock menar Olsson att företaget har dubbla 
kompetenser, både revision men också redovisning, vilket gör att det som gått förlorat på 
revisionstjänster har tagits igen på andra tjänster. 

4.1.3 Revision 
De små företagen efterfrågar revision enligt Nilsson om företaget anser att något måste 
säkerställas då det krävs av någon extern part så som banken. Banken är en viktig faktor till 
att företag väljer att ha kvar revisionen menar Nilsson då det ger en kvalitetssäkring på 
redovisningen. Faran för banken är när företag har lager, då den enda kontrollen att lagret 
existerar och är värt de pengarna som redovisas är revisorns granskande. En annan orsak till 
att ett företag väljer att anlita en revisor är enligt Olsson att vid inkomstdeklarationerna får 
företagen uppge om de har en revisor, en redovisningskonsult eller inget av det. Detta kan 
leda till att skatteverket granskar de företagen extra mycket som valt att varken ha det ena 
eller andra, vilket gör att många företag anser att detta uttalande är värt en revisionskostnad. 
Dock menar Nilsson att vi inte är där ännu, då skatteverket inte har dessa resurser att granska 
företagen. När detta blir aktuellt kommer en effekt vara att många företag kommer välja att ha 
revisor trots att det är frivilligt. 
 
Nilsson anser att småföretagare inte är intresserade av revisionen i sin rätta bemärkelse utan 
de är mer intresserade av rådgivningen runt omkring. Dock finns oberoendefrågan, då 
revisorn inte får granska och ge rådgivning utöver revisionsrådgivningen. Nilsson anser att 
oberoendet vid fåmansbolag inte är relevant, då det oftast är endast en person i dessa företag 
och det därmed inte finns någon att lura, förutom staten och banken. Nilsson anser därför att 
det endast behövs en kontrollfunktion som kontrollerar att företag inte lurar någon av dessa 
parter. Detta kan även en redovisningskonsult göra, då denna person har samma prövningar på 
sitt yrke som en revisor. 

4.1.4 Rådgivning 
I och med revisionspliktens avskaffande så har redovisningskonsulter fått en större roll menar 
Nilsson. REKO som är Sveriges redovisningskonsulters förbund är en stor del i detta och har 
som uppgift att garantera att kvalitén på redovisningen håller. Nilsson menar att detta är 
samma sak som revisorerna gjorde för 25 år sedan, att redovisningen garanteras vara korrekt 
genom att ha insyn i företaget och redovisningen. Detta har lett till att vi har två 
organisationer som konkurrerar om samma klienter, både revisorerna och 
redovisningskonsulterna. Dock har inte redovisningskonsulters underskrift samma tyngd som 
en revisors underskrift har, främst på grund av kontrollen av lagerhantering. 
 
Nilsson menar att det är rådgivningen som efterfrågas mest av de minsta företagen. De 
viktigaste faktorerna som de små företagen efterfrågar av en revisionsbyrå är att alla papper 
blir korrekta för att kunna skickas in till bolagsverket och skatteverket, och att skatten blir så 
låg som möjligt menar Olsson. 
 
”De små kunderna vill ofta att allting skickas in rätt och gärna så lite skatt som möjligt, det 
är de grejerna en liten kund gärna vill ha” (M. Olsson, personlig kommunikation, 7 mars, 
2014). 
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Olsson fortsätter att i små ägarledda företag är rådgivningen en viktig del då det i många fall 
saknas kompetensen att utföra en korrekt redovisning. Klienter efterfrågar ofta tjänster som 
bokföring, bokslut och hjälp med deklarationen, men även konsultationer.  
 
En annan viktig faktor för revisionsbyråerna är längden på relationen anser Nilsson. Ett 
företag har olika rådgivningsbehov vid olika punkter i en företagscykel. Vid uppstart behöver 
företag hjälp med kalkyler och att få banklån. Efterhand ändras dessa behov och det blir mer 
löpande bokföring, för att sedan hända något så som att köpa en ny maskin eller ett nytt 
företag. Detta gör att relationen är viktig vid förändringar, för att ha ett försprång när 
företagen resonerar om att anlita en revisionsbyrå.  

4.2 Baker Tilly Halmstad AB 

4.2.1 Presentation av respondenter 
Stefan Svensson är auktoriserad revisor sedan 2011 och är sedan 2012 delägare i Baker Tilly 
Halmstad. Svensson började som revisorsassistent 2007 på en revisionsbyrå i Helsingborg. 
Två år senare började han arbeta på Baker Tilly i Halmstad. Svensson har först läst valfritt 
ekonomiskt program och sen magisterprogrammet bank och revision på Högskolan i 
Halmstad. 
 
Jennie Erhardsson är redovisningskonsult och jobbar på Baker Tilly i Halmstad, där hon har 
arbetat i två och ett halvt år. Innan dess arbetade hon på en annan revisionsbyrå i ett och ett 
halvt år. Erhardsson har läst bygg och fastighetsekonomprogrammet på Högskolan i 
Halmstad. 

4.2.2 Revisionspliktens avskaffande 
Erhardsson menar att tanken med revisionspliktens avskaffande är god för småföretagen sett 
ur kostnadsaspekten. Då det besparar småföretagen en kostnad av en tjänst som de inte har 
någon nytta av. Svensson instämmer med Erhardsson då han anser att avskaffandet var vettigt 
då det bara rör de allra minsta företagen. Samtidigt menar Svensson på att gränsen lagts så 
lågt att vilande företag kommer med, utan anställda, där revisionen är meningslös. Svensson 
menar på att samhället inte behöver revision för dessa bolag. Svensson anser även att det 
oftast inte finns ett större behov av en revisor i småföretagen, då det bara är vissa som har 
banklån eller andra intressenter som gör att det kan bli aktuellt. Svensson menar att det var ett 
bra steg att avskaffa revisionsplikten. 
 
”Det är ju helt meningslöst med en revision i dessa bolag, samhället behöver inte revision för 
dessa bolag” (S. Svensson, personlig kommunikation, 11 mars, 2014). 
 
Erhardsson menar dock även på att det alltid blir en risk när företagen själva ska ansvara för 
kvalitén, vilket kan leda till mycket fel. Detta i sin tur leder till att företaget riskerar en 
skatterevision från skatteverket vilket ökar kostnaderna för både företaget och skatteverket, 
framförallt om det är många företag som inte klarar av det. Vid tidpunkten för avskaffandet 
berättar Svensson att de hade räknat med ett bortfall på revisionsklienter, men att de i 
efterhand lyckats få in nya kunder men samtidigt märkt av en minskning av revisionskunder i 
nystartade bolag. Erhardsson menar att revisionsbyrån inte förlorat så många kunder utan att 
det snarare blivit en omstrukturering, där de istället hjälper till med årsredovisningar, bokslut 
och deklarationer. 
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4.2.3 Revision 
Enligt Svensson kan det finnas olika faktorer till varför småföretagen anlitar revisionstjänster 
från en revisionsbyrå. Svensson menar att det i vissa fall beror på att det finns någon 
intressent som anser att revision är något som behövs i företaget, framförallt är det bankerna 
som är intressenten vid kreditgivningen till företaget. Gällande bankerna menar Erhardsson att 
hon ibland fått skriva intyg till banker att företaget anlitat en redovisningskonsult. Svensson 
berättar att det ibland kan räcka med att en redovisningskonsult anlitats men att det i många 
fall kan krävas en revisor vid kreditgivningen, då redovisningskonsulternas kunskaper varierar 
kraftigt. 
 
Svensson menar att en alternativ faktor till att anlita en revisor är om det finns några ägare 
som inte är involverade i bolagets verksamhet, vilket är ytterst ovanligt gällande de riktigt 
små företagen. Svensson beskriver också att längden på relationen påverkar om företaget 
väljer att anlita en revisor. Vid en långvarig relation så fortsätter företaget med revisorn, då de 
känner att det är tryggt att någon granskar företaget och att det mynnar ut i en 
revisionsberättelse. 
 
Men den viktigaste faktorn till att en revisor anlitas i dessa minsta företag är enligt Svensson 
rådgivningen som en revisor ger. Denna efterfråga beror på att företagen är osäkra på hur de 
ska göra och behöver hjälp i olika frågor. Svensson berättar att när det handlar om 
oberoendefrågan till de minsta företagen så har de sätt att komma runt detta, med olika 
attesteringar och liknande.  

4.2.4 Rådgivning 
Både Svensson och Erhardsson är enig gällande att den största delen av rådgivningen som 
småföretagen efterfrågar är redovisningsdelen. Det är sällan de får ett rent 
rådgivningsuppdrag, ibland inträffar det och då handlar det oftast om företagsförvärv eller 
hjälp med generationsskifte. Erhardsson menar att det är många småföretag som sköter den 
löpande bokföringen själva men som behöver hjälp med bokslut, årsredovisningar och 
deklarationer. Framförallt menar Erhardsson att småföretagen kommer till dem för att få hjälp 
då kompetensen saknas internt i företaget. 
 
En annan faktor som påverkar rådgivningen menar Erhardsson är längden på relationen 
mellan kunden och konsulten, vilket då också påverkas av hur pass nöjd kunden är sen 
tidigare med samarbetet. Erhardsson menar att det oftast kan komma fler frågor med tiden då 
kunden inser hur smidigt det är att bara lyfta telefonen och få ett svar istället för att stå i kö till 
skatteverket till exempel. Efterfrågan på rådgivning från småföretagen ökar enligt Svensson ju 
närmre och längre relationen med kunden är, då kunden har större förtroende för konsulten.  

4.3 Umara AB 

4.3.1 Presentation av respondent 
Christian Erlandsson är en av tre delägare i Umara AB. Umara säljer sporttillskott och 
startades 2013 då de såg att det fanns en efterfråga på dessa produkter. Erlandssons roll i 
Umara är framförallt ekonomin och det juridiska, men även till viss del företagsutveckling. 
Erlandsson har läst en ettårig KY-utbildning med fokus på marknadsföring, försäljning, 
ekonomi och organisation. Just nu arbetar Erlandsson på ett annat företag under veckodagarna 
och med Umara främst på helger, men målet är att företaget ska växa och kunna vara ett 
heltidsjobb.  
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4.3.2 Revisionspliktens avskaffande 
Erlandsson anser att det finns både för- och nackdelar med revisionspliktens avskaffande. 
Företag som har kunskap att utföra det ekonomiska själva anser Erlandsson att det är en fördel 
att tvånget att ha en revisor har försvunnit, medan i företag där denna kompetens saknas är det 
viktigt att ta hjälp av andra för att få en korrekt ekonomi. 

4.3.3 Revision 
Umara har valt att anlita en revisor trots att de inte behöver det enligt lag, då Erlandsson 
menar att han inte har kompetensen som behövs för att utföra all ekonomi på ett korrekt sätt. 
Erlandsson har ingen utbildning inom ekonomi och heller ingen erfarenhet av detta sedan 
tidigare, vilket gör det värt kostnaden som uppstår av att anlita en revisor. Revisorn som 
Umara anlitar är från en av de fyra största revisionsbyråerna. Valet föll på denna byrå då 
Umara har internationella planer och ville därmed ha en erkänd byrå som vet hur det fungerar 
att starta dotterbolag i andra länder och för att inte behöva byta revisionsbyrå när detta blir 
aktuellt. 
 
En viktig anledning till att en revisor anlitades var, utöver själva granskningen, möjligheten 
att kunna använda revisorn som bollplank i olika frågor. Erlandsson menar att skatteverket 
kan hjälpa till och lösa många frågor, men de berättar endast om ett företags skyldigheter och 
inte vilka rättigheter företaget har, vilket en revisor har möjlighet att göra. Umaras revisor 
hjälpte dem redan från början, först fick de hjälp med bolagsstarten. De valde att köpa ett 
lagerbolag istället för att gå den traditionella vägen, vilket gjorde att de hade startat upp ett 
företag på drygt en vecka. Andra frågor som revisorn har fått hjälpa till med är bland annat 
momsdeklarationer, olika avtalskostnader, periodiseringar och årsbokslut. Då Umara köper in 
produkter från andra länder uppstår även frågor om hur momsen ska redovisas från dessa 
länder, vad som är momspliktigt och vad som är momsfritt. Erlandsson tror dock att dessa 
frågor kommer att ändras efterhand som företaget utvecklas, men just nu är det framförallt 
frågor som rör konteringen. 
 
Erlandsson menar också att det är bra att ha en revisor som kontrollera en och säkrar upp att 
det som redovisas är utfört på ett korrekt sätt. Som Erlandsson beskriver det: 
 
”Jag vet att jag har någon som ger mig ansvarsfrihet” (C. Erlandsson, personlig 
kommunikation, 18 mars, 2014). 
 
Umara har idag ett innovationslån från Almi. Almi förespråkade att en revisor anlitades men 
det var inget tvång. Umara hoppas i framtiden få investerare till företaget, då kommer det 
antagligen hamna under press från investerarna att anlita en revisor, vilket var ett ytterligare 
argument till att en revisor valdes redan från början för att slippa välja in en revisor när 
företaget redan startats. 

4.3.4 Rådgivning 
Erlandsson menar att vid valet att anlita en revisionsbyrå, så stod valet mellan att antingen 
anlita en revisor eller en skattejurist, då Erlandsson hade kopplingar till både dessa personer. 
Valet föll då på en revisor, då denna person kan hjälpa till med det mesta inom ekonomin och 
inte ett specifikt område.  
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4.4 Elinnovation AB 

4.4.1 Presentation av respondent 
Elin Olsson är ägaren till Elinnovation AB. Elinnovation har framställt en brandvarnare med 
en ny design. Denna nya design innefattar en krok som lampor kan hängas i, vilket bidrar till 
att brandvarnaren får en dold design, i och med detta är det svårare att plocka ner den och på 
så sätt kan fler liv räddas från bränder. Bolaget startades i 2012. Olsson driver företaget själv 
och har tidigare studerat till utvecklingsingenjör på Högskolan i Halmstad.  

4.4.2 Revisionspliktens avskaffande 
Olsson är positivt till avskaffandet av revisionsplikten, då hon anser att det redan är tillräckligt 
många krav på företagare. För egen del anser Olsson det nödvändigt att anlita sig av en 
revisor för både granskning och revisionsrådgivning då hon saknar kunskapen att kunna sköta 
allting själv. Men samtidigt anser Olsson att det är bra att företag får välja, då de företag som 
redan kan allt om det ekonomiska slipper kravet på revision.  
 
”Startar man ett aktiebolag så är det väldigt mycket man själv ska ha koll på och därför 
tycker jag det är skönt att ha revisorn” (E. Olsson, personlig kommunikation, 1 april, 2014). 

4.4.3 Revision 
”Jag känner att jag inte kan tillräckligt mycket, så det är därför jag tog in en revisor” (E. 
Olsson, personlig kommunikation, 1 april, 2014). 
 
Olsson menar på revisorn är ett stort stöd till henne då hon får hjälp med dokumentation och 
rådgivning med till exempel vilka dokument som måste fyllas i. Från början var det 
framförallt för att få hjälp med bokföringen berättar Olsson, då hon tyckte att det var svårt att 
komma igång med den löpande bokföringen. Efter starten sköter Olsson den löpande 
bokföringen själv, med reservation för vissa frågor till sin revisor gällande vilket konto som 
ska konteras. Revisorn har även hjälpt till vid upprättandet av bokslutet och årsredovisningen. 
 
”Jag har henne i bakgrunden för att hjälpa till” (E. Olsson, personlig kommunikation, 1 april, 
2014). 
 
Olsson beskriver hur hon framförallt har hjälp av revisorn för rådgivningstjänsterna men att 
hon samtidigt anlitar revisorn för att granska bolaget. Då Olsson har tagit in flera investerare 
genom Crowd Funding. 
 
”För min del så är det framförallt för att jag har investerare” (E. Olsson, personlig 
kommunikation, 1 april, 2014). 
 
Granskningen har varit på eget initiativ berättar Olsson då ingen av investerarna har uttryckt 
någon åsikt i frågan. Olsson vill framförallt kunna lägga fram allting och visa investerarna att 
allt sköts på ett korrekt sätt i företaget. Olsson menar att om det inte hade funnits investerare i 
bolaget så hade hon troligtvis anlitat någon annan än en revisor att hjälpa henne med enbart 
bokslut och årsredovisningarna, då det faktiskt kostar en del för ett nystartat bolag. Olsson 
menar dock att vid kontakt med en potentiell investerare var ämnet om revisor på tal, då 
personen i fråga tänkt investera en större summa pengar, men det blev inget av denna 
investering. Olsson summerar sin beskrivning av valet att anlita en revisor såhär; 
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”Det är ju tryggheten skulle jag nog säga om jag skulle beskriva det med ett ord” (E.Olsson, 
personlig kommunikation, 1 april, 2014). 

4.4.4 Rådgivning 
Elinnovation AB har anlitat sig av en revisor mycket på grund av rådgivningsdelen men även 
för att säkra upp för investerarna. Hade inte investerarna varit involverade tror Olsson dock att 
hon istället hade anlitat någon annan för hjälp med bokföringen med mera.  

4.5 Swedish Adrenaline AB 

4.5.1 Presentation av respondent 
Per-Arne Viberg är en av två grundare till Swedish Adrenaline AB som startades i slutet av 
2012, som en avknoppning från företaget Free2Move. Swedish Adrenaline utvecklar och 
säljer sportelektronik med Bluetooth kommunikation. Viberg är VD i företaget och arbetar en 
del med ekonomin. 

4.5.2 Revisionspliktens avskaffande 
Viberg anser att beslutet som regeringen tog att avskaffa revisionsplikten för de minsta 
företagen i Sverige inte var bra, då han menar att det kan leda till att företag som inte ha en 
revisor begår misstag som kan undvikas genom att ha en revisor bakom sig. 
 
”Jag tyckte lite grann att det var ett dumt beslut” (P-A. Viberg, personlig kommunikation, 1 
april, 2014). 
 
Revisorn medför en ekonomisk kompetens till företaget menar Viberg och då 
revisionskostnaden i dessa företag inte är särskilt stor, så lönar det sig att anlita en revisor. 

4.5.3 Revision 
Swedish Adrenaline har valt att anlita en revisor trots att de inte behöver det enligt lag. Viberg 
menar att detta val främst berodde på att företaget har som ambition att växa sig större och gå 
över gränsvärdena för revisionsplikt, vilket gjorde att en revisor valdes redan från början. 
Viberg menar att det är ett första steg att uppfylla lagkraven som antagligen kommer bli 
aktuella senare. Viberg jämför det med företag som ska listas på börsen. Dessa publika 
företag anser det jobbigt i början då det finns en stor rapportskyldighet, dock blir följderna att 
det skapas ordning och reda bland alla papper vilket leder till att de ekonomiska rapporterna 
blir korrekt utförda. Detta leder till att saker går lättare när företaget väl gått igenom denna 
process. Revisorn är ett första steg i denna process som granskare av verksamheten, vilket gör 
att Viberg anser att nyttan med en revisor överstiger kostnaden. 
 
Enligt Viberg anlitas en revisor för att få tillgång till kompetensen som denna person besitter, 
vilket företaget annars inte skulle fått möjlighet till. Uppstår frågor vid den löpande 
bokföringen menar Viberg att det bara är att ringa revisorn för att få svar på frågorna. Viberg 
anser att det är bättre att fokusera på företagets affärsidé, vilket gör att vid ekonomiska 
problem är det bättre att fråga en revisor för att slippa lära sig det området också. Ytterligare 
ett argument till att en revisor valdes var för att försäkra sig om att bokföringen blir korrekt 
utförd och att ha en person som går i god för en, att det ekonomiska ser bra ut. 
 
”Jag skulle vilja säga att ibland är det nya skatteregler, men också andra saker som har med 
lagstiftningen att göra som man inte riktigt hänger med” (P-A. Viberg, personlig 
kommunikation, 1 april, 2014). 



 

 29 

 
Swedish Adrenaline har ett lån från Almi. Viberg har aldrig hört att Almi har krävt att de 
måste ha en revisor, dock tror Viberg att det underlättar om en revisor har anlitats då långivare 
antagligen känner sig tryggare.  

4.5.4 Rådgivning 
Swedish Adrenaline efterfrågar tjänsten revision från en revisionsbyrå, då Viberg menar att 
företaget har som mål att växa sig större och så småningom gå över gränsvärdena för 
revisionsplikt vilket gjorde att en revisor anlitades redan från början, istället för att köpa in 
någon annan tjänst från en revisionsbyrå. 

4.6 Force Fiction AB 

4.6.1 Presentation av respondent 
Pia Arborelius är en av delägarna till Force Fiction AB som startades 2009. Force Fiction 
jobbar med en teknisk uppfinning, en programmerad motor för att förstärka den egna 
drivkraften hos en person i till exempel en rullstol, för att lättare kunna driva rullstolen framåt. 
Arborelius roll i Force Fiction är allt som inte rör det tekniska, så som ekonomi, 
marknadsanalys och strategi i företaget. Arborelius är civilekonom med inriktning 
marknadsföring. 

4.6.2 Revisionspliktens avskaffande 
Arborelius berätta att de i början av företagets livscykel anlitade en revisor. Detta var enligt 
Arborelius; 
 
”bara en granskningsstation som inte gav oss någonting, utan bara kostade pengar” (P. 
Arborelius, personlig kommunikation, 18 mars, 2014). 
 
Eftersom Force Fiction redan använde sig av en redovisningskonsult till att göra bokslutet, så 
var revisionen bara en onödig kostnad och tidskrävande process. Därför valde de att ta bort 
revisorn så fort lagen ändrades och revisionsplikten avskaffades. Arborelius var positiv till 
revisionspliktens avskaffande då företaget inte längre var tvungna att enligt lag behålla en 
tjänst som de inte fick något mervärde för. 

4.6.3 Revision 
Force Fiction har valt att välja bort revisorn, då det framförallt inte skapade något mervärde 
för företaget. Utan istället ansågs det vara en onödig kostnad där pengarna kunde gå till bättre 
ändamål och att processen med både redovisningskonsult och revisor drog ut på tiden. Då 
deras redovisningskonsult som anlitas i grunden är revisor, men arbetar som 
redovisningskonsult så menar Arborelius att det kändes som att en revisor granskade en annan 
revisors arbete, att det således aldrig uppkom några oegentligheter vid revisionen. Arborelius 
menar att det först är när företaget överstiger gränsen för revisionsplikten som företaget 
kommer att anlita sig av en revisor eller om någon kommer med en bra anledning till varför 
de ska använda sig av en revisor. 
 
”Det var ju tre skäl, tid, pengar och inget mervärde för oss” (P. Arborelius, personlig 
kommunikation, 18 mars, 2014). 
 
Sammanfattar Arborelius sina synpunkter på varför de valde bort revisionen. 
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4.6.4 Rådgivning 
Arborelius menar att för deras företag var det mycket mer önskvärt och bättre att anlita en 
redovisningskonsult istället för en revisor. De tjänster som företaget anlitar är framförallt 
bokslutsarbetet och då en del löpande rådgivning, även gällande skattefrågor berättar 
Arborelius.  Då Arborelius själv sköter den löpande bokföringen är det lättare att använda sig 
av redovisningskonsulten vid praktiska frågor som dyker upp under arbetets gång. Arborelius 
menar att; 
 
”är man ett litet bolag så kan man ju inte ha all kompetens inom bolaget. Och då behöver 
man ju få hjälp med de bitarna man inte kan. Samtidigt har ju ett litet bolag, lite pengar och 
då gäller det ju att få ut det mesta möjliga av varje krona” (P. Arborelius, personlig 
kommunikation, 18 mars, 2014). 
 
Med detta understryker Arborelius anledningen till att Force Fiction tycker att det skapar 
mervärde att anlita en redovisningskonsult än att anlita en revisor.  

4.7 The Photogallery Halmstad AB 

4.7.1 Presentation av respondent 
Anette Johansson Nyqvist är en av fem ägare (fyra riskkapitalister) och VD för företaget The 
Photogallery Halmstad AB. The Photogallery är ett företag inom konstbranschen som köper 
och säljer foton. Företaget startades 2013 och hade ett mycket framgångsrikt första år som 
gick över förväntan. Johansson Nyqvist driver företaget själv och har hand om allt från inköp 
till försäljning och delar av ekonomin. 

4.7.2 Revisionspliktens avskaffande 
Johansson Nyqvist menar att revisionspliktens avskaffande är en positiv åtgärd. Då det 
innebär att The Photogallery inte behöver ha en revisor, därför har heller ingen revisor anlitats 
på grund av kostnadsaspekten. Enligt Johansson Nyqvist kommer inte heller någon revisor 
anlitas för granskningsdelen förrän The Photogallery behöver det enligt lag. 

4.7.3 Revision 
The Photogallery har inte anlitas sig av en revisor för revision, utan har istället anlitat sig av 
andra tjänster ifrån en revisionsbyrå. Johansson Nyqvist menar på att valet av att inte anlita en 
revisor mycket grundade sig på dels att det inte behövdes enligt lag och dels att det sågs som 
en onödig kostnad för företaget. Investerarna i företaget krävde inte heller att företaget skulle 
revideras. 

4.7.4 Rådgivning 
Johansson Nyqvist berättar att vid starten av företaget var tanken att hon själv skulle sköta den 
löpande bokföringen, vilket hon också gjorde. En revisionsbyrå anlitades för att göra bokslut 
och kvartalsrapportering. Johansson Nyqvist ansåg efterhand att det blev för mycket att sköta 
allt själv, det var inte roligt och det tog för mycket av hennes tid. Samtidigt kände Johansson 
Nyqvist att det var jobbigt då hon var osäker på om det ekonomiska blev rätt. Detta medförde 
att revisionsbyrån efterhand fick ta över allt mer av den löpande bokföringen också. Men 
Johansson Nyqvist menar att hon inom en snar framtid kommer låta revisionsbyrån ta över 
hela den löpande bokföringen och inte bara bokslutet. Detta på inrådan från investerarna som 
anser det vara bättre för henne och företaget att fokusera på de andra delarna i företaget, 
framförallt försäljningen. 
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Johansson Nyqvist menar att det känns tryggt att ha revisionsbyråns stöd i ryggen då hon själv 
inte tidigare har arbetat med ekonomi, dock ansåg Johansson Nyqvist att det inte var svårt att 
sätta sig in hur bokföringssystemet fungerade. Johansson Nyqvist menar att det var oron över 
att hon egentligen inte kunde det här, att kunskapen om ekonomin saknades. 
 
”man tänker hela tiden att jag kan ju inte det här, jag kan ha räknat fel” (A. Johansson 
Nyqvist, personlig kommunikation, 25 mars, 2014). 

4.8 Westgear AB 

4.8.1 Presentation av respondent 
Andreas Rönnberg är en av tre delägare i Westgear AB som startades 2012. Westgear säljer 
minibåtar som importeras från USA och elektroniska tennfördelare. Rönnbergs roll i 
Westgear är främst den ekonomiska delen. Rönnberg har läst en typ av KY-utbildning under 
ett och ett halvt år inom området ekonomi och sälj.   

4.8.2 Revisionspliktens avskaffande 
Rönnberg berättar att han inte är så insatt i revisionspliktens avskaffande, men menar att då 
Westgear inte behöver ha revisor enligt lag så anlitades därför ingen revisor. Detta berodde 
främst på att pengar kunde sparas genom att inte ha någon revisor. Då Rönnberg inte är 
särskilt insatt i avskaffandet berättar han för oss att han har haft en diskussion med 
revisionsbyrån, då Rönnberg trodde att Westgear var tvungen att anlita en revisor redan i år. 
Men fick till svar att de kunde vänta ytterligare ett år då de inte går över gränsen för att vara 
tvungen att ha en revisor förrän tidigast nästa år. 

4.8.3 Revision 
Westgear är enligt lag inte tvungna att ha en revisor, vilket ledde till att ingen revisor 
anlitades. Detta berodde främst på kostnadsaspekten. Rönnberg menar att en revisor inte 
kommer att anlitas förrän det blir ett tvång enligt lagen. Westgear har ett lån hos en bank, men 
då lånet togs var inte företaget tillräckligt starkt vilket gjorde att alla ägare i Westgear 
personligen gått i borgen för detta lån. Den personliga borgen gör att banken inte kräver att 
företaget måste ha en revisor. 

4.8.4 Rådgivning 
Westgear har inte anlitat en revisor för själva granskningen men har ändå tagit hjälp av en 
revisor i andra frågor. Rönnberg gör den löpande bokföringen själv, men får bland annat hjälp 
med bokslut och moms av en revisor. Rönnberg beskriver denna hjälp som; 
 
”att få en koll på att det blir rätt och riktigt” (A. Rönnberg, personlig kommunikation, 25 
mars, 2014). 
 
Rönnberg menar att det är en trygghet att ha revisionsbyrå bakom sig. I början fanns en 
osäkerhet för ekonomin och bokföringen, men att detta börjar lägga sig och att det nu går 
mycket på rutin. Nästa steg är att också sköta momsen själv. Uppstår något problem med 
ekonomin så kan Rönnberg ringa eller skicka mail till revisionsbyrån och få svar direkt. 
Westgear har ett bokföringsprogram via sin bank, vilket enligt Rönnberg underlättar, då 
programmet själv föreslår vilket konto som ska konteras. Westgear får även hjälp med 
deklarationen av revisionsbyrån. 
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Rönnberg berättar om en affär som de inte klarade av själva utan fick ta hjälp av en revisor. 
Affären handlade om en båt som hade köpts in och blivit delfinansierad av ett finansbolag och 
att de således behövde hjälp med att upprätta försäljnings- och köpeavtal. I detta fall ansåg 
Rönnberg det skönt att kunna bolla olika förslag med revisionsbyrån för att se till så allting 
blev korrekt. Dock poängterar Rönnberg att hade företaget inte haft någon kunskap själv om 
ekonomi, så hade Westgear varit tvungna att anlita en revisor redan från början som hade fått 
sköta hela bokföringen. Men som situationen är nu anser Rönnberg att det känns tryggt att 
själv ha koll på ekonomin och att det endast är någon som stämmer av att bokföringen är 
utförd korrekt. 

4.9 Sammanställning empiri 

Nedanstående tabell (tabell 4) är en sammanställning av respondenternas svar i de olika 
kategorierna revisionspliktens avskaffande, revision och rådgivning samt revision och 
rådgivningens underkategorier, granskning, revisionsrådgivning, strategisk och operativ som 
sedan kommer att användas i analysen.   
 

 Revisionspliktens 
avskaffande 

Revision  Rådgivning  

Revisorer  Granskning Revisions- 
rådgivning 

Operativ Strategisk 

Nilsson Inte bra för 
revisionsyrket, då 
många intäkter går 
förlorade. Dock 
behöver inte företagen 
revisionen som den ser 
ut idag, utan mer 
rådgivningsdelen. 

Granskningen 
efterfrågas om 
det är någon 
extern part som 
kräver det och 
för att 
säkerställa för 
företagaren själv 
att allting är 
korrekt. 

De små företagen 
är intresserade av 
rådgivningen från 
revisorerna. 
Oberoendefrågan 
blir därmed aktuell, 
vilket enligt 
Nilsson inte är 
relevant för de små 
företagen.  

  

Svensson Vettigt med 
avskaffandet, då 
samhället inte behöver 
revision för dessa 
bolag. 

Intressenterna 
påverkar, 
framförallt 
bankerna 
alternativt 
externa 
investerare. 
Även tryggheten 
en revisor ger 
påverkar 
efterfrågan. 

Rådgivningen som 
efterfrågas beror 
oftast på att 
företagen är osäkra 
på hur de ska göra 
och behöver hjälp. 

  

Redovisnings- 
konsulter 

     

Olsson Inte bra för 
revisionsyrket, då 
många intäkter går 
förlorade.  

  Rådgivningen är 
en viktig del då 
kompetensen 
ofta saknas. 
Företagen 
efterfrågar 
främst tjänster 
som bokföring, 
bokslut och 
hjälp med 
deklarationer. 

Några företag 
efterfrågar 
även konsulta-
tioner inom 
olika områden, 
så som vid 
företags-
förvärv. 
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Även längden 
på relationen 
påverkar 
omfattningen av 
rådgivningen.  

Erhardsson Bra för småföretagen 
då de slipper kostnaden 
för en tjänst de inte har 
någon nytta av.  

  Redovisnings-
delen är den 
delen av 
rådgivningstjäns
terna som 
småföretagen 
främst 
efterfrågar, då 
kompetensen 
saknas. Även 
längden på 
relationen 
påverkar 
omfattningen av 
rådgivningen. 

Det är sällan 
ett rent 
rådgivnings-
uppdrag, men 
ibland händer 
det, då oftast 
gällande 
generations-
skifte och 
företags-
förvärv. 

Företag med 
revisor 

     

Umara AB Både positivt och 
negativt med 
avskaffandet, beroende 
på om kompetensen att 
redovisa rätt finns i 
företaget eller ej.  

Revisor valdes 
då kompetensen 
saknas i 
företaget och för 
att säkra upp att 
redovisningen är 
korrekt utfört. 
Även för att 
Umara har 
planer att växa 
sig större.  

Efterfrågar främst 
rådgivningen från 
revisorn, att bolla 
olika frågor med så 
som 
momsdeklaration, 
bokslut och 
periodiseringar.  

  

Elinnovation 
AB 

Positiv till avskaffandet 
då Olsson anser att 
kraven på företagarna 
redan är tillräckligt 
många.  

Granskningen 
har valts för 
investerarnas 
skull, för att 
försäkra dem att 
allting är snyggt 
och korrekt. 
Men även för 
egen del, då det 
är en trygghet.  

Rådgivningen från 
revisorn är viktig, 
då Olsson får hjälp 
med bland annat 
dokumentation och 
rådgivning om 
vilka dokument 
som är viktiga. 

  

Swedish 
Adrenaline AB 

Negativ till 
avskaffandet, då det 
kan leda till att företag 
gör fler misstag än vad 
som hade varit fallet 
om en revisor hade 
anlitats.  

Revisor valdes 
då företaget har 
som ambition att 
växa och gå 
över 
gränsvärdena för 
att slippa ha en 
revisor och för 
att veta att 
bokföringen är 
korrekt utfört.  

Revisor anlitades 
främst för att få 
tillgång till dennes 
kompetens. Får 
hjälp med bland 
annat ny 
lagstiftning och 
skatter.  

  

Företag med 
rådgivning 

     

Force Fiction 
AB 

Positiv till 
avskaffandet, då de inte 
längre var tvungna att 

Revisionen gav 
inget mervärde 
och således 

 Redovisnings-
konsult har 
anlitats till 

Har ej anlitat 
sig av någon 
form av 
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behålla en tjänst som 
inte gav något 
mervärde.  

valdes 
revisionen bort. 
Fanns inget skäl 
för företaget att 
behålla 
revisionen. 

praktiska frågor 
då all 
kompetens inte 
finns i företaget 
och för att det är 
mer kostnads-
effektivt än en 
revisor. 

strategisk 
rådgivning. 

The 
Photogallery 
Halmstad AB 

Positivt inställd till 
avskaffandet, då en 
kostnad kan sparas in.  

Revisorn valdes 
inte på grund av 
att det inte 
behövdes enligt 
lag, investerarna 
krävde det inte 
heller vilket 
gjorde att en 
kostnad kunde 
sparas. 

 Tagit hjälp av 
en revisionsbyrå 
på grund av 
bristen på 
kompetens, 
vilket skapar en 
trygghet. Byrån 
ska nu ta över 
all bokföring på 
inrådan av 
investerarna och 
tidsbristen.  

Har ej anlitat 
sig av någon 
form av 
strategisk 
rådgivning. 

Westgear AB Inte så insatt i 
avskaffandet, men ändå 
positiv då en kostnad 
kan sparas. 

Ingen revisor 
valdes för 
granskning, på 
grund av 
pengarna som 
kunde sparas på 
detta.  

 Revisionsbyrå 
anlitas för att 
säkra upp att 
bokföringen är 
rätt och riktigt. 
De får hjälp 
med bland annat 
moms och 
bokslut.  

Har fått hjälp 
med 
avtalsfrågor i 
en affär som 
de inte klarade 
av själva.  

Tabell 4. Egen sammanfattning av empirin. 

Som kan utläsas i tabellen (tabell 4) ovan så är åsikterna blandade om revisionspliktens 
avskaffande är en bra åtgärd eller ej enligt respondenterna. Majoriteten av respondenterna 
anser dock att lagändringen är positiv. Ur tabellen ovan kan även utläsas att det främst är 
rådgivningen från en revisor som efterfrågas samt att företagen som anlitat rådgivningstjänster 
främst har gjort detta för operativ rådgivning.   
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5. Analys 
Analysen börjar med en analysmodell som är grunden i den fortsatta analysen. Därefter går 
vi in på de olika delarna, revisionspliktens avskaffande, revision och rådgivning. Det 
insamlade materialet jämförs med varandra och med referensramen, för att se på likheter och 
skillnader och för att skapa en förståelse för varför företagen efterfrågar antingen revision 
eller rådgivning. Analysen avslutas med två tabeller över faktorerna som påverkar varför 
företagen efterfrågar olika tjänster från en revisionsbyrå. 

5.1 Analysmodell 

I med revisionspliktens avskaffande för de minsta företagen i Sverige kan företag välja vilka 
tjänster de vill anlita från en revisionsbyrå (SOU 2008:32). Föregående kapitel avslutades 
med en sammanställning över företagens efterfråga på tjänster från en revisionsbyrå, vilket 
nedanstående figur (figur 6) tar upp och som kommer vara grunden i den fortsatta analysen. 
Respondenternas åsikter inom de olika delarna kommer att jämföras med varandra och mot 
referensramen, för att se på skillnader och likheter. 

 

Figur 6. Analysmodell över företagens efterfråga från en revisionsbyrå efter revisionspliktens avskaffande. 

Utifrån 
revisionspliktens 

avskaffande, varför 
efterfrågar företagen 
dessa tjänster från en 

revisionsbyrå? 

Granskning 

Revisions-
rådgivning 

Strategisk 
rådgivning 

Operativ 
rådgivning 
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5.2 Revisionspliktens avskaffande 

Respondenterna från revisionsbyråerna var eniga gällande revisionspliktens avskaffande som 
en positiv åtgärd sett ur företagens synvinkel. Granskningen fyller ingen funktion för de 
minsta företagen samtidigt som att samhället inte behöver revision i dessa företag, vilket även 
besparar företagen en kostnad som inte ger något mervärde. Revisorerna och 
redovisningskonsulterna menar att det är framförallt rådgivningen i samband med revisionen 
som de minsta företagen efterfrågar. Nackdelen med revisionspliktens avskaffande beskriver 
respondenterna från revisionsbyråerna som en minskad intäkt gällande revisionstjänster men 
samtidigt har rådgivningsdelarna ökat, således har det bara blivit en omfördelning av arbetet. 
Revisorerna och redovisningskonsulterna menar även på att avskaffandet kan öka riskerna för 
felaktigheter i redovisningen gällande de företag som väljer bort att anlita en revisionsbyrå.  
 
Respondenterna från företagen är av blandad åsikt gällande revisionspliktens avskaffande. 
Majoriteten av företagen anser att avskaffandet är en positiv åtgärd för dem då en kostnad kan 
sparas in på en tjänst som inte ger något mervärde. Elinnovation beskriver det som att 
företagarna redan har tillräckligt många krav, vilket gör att revisionen blir ytterligare ett krav 
som måste uppfyllas. Minoriteten av respondenterna har avvikande åsikter gällande 
avskaffandet av revisionsplikten. Swedish Adrenaline menar att avskaffandet är en negativ 
åtgärd då riskerna ökar att företagen gör fler fel med redovisningen än vad som hade varit 
fallet om en revisor anlitats. Umara är delvis inne på samma spår och menar att företag som 
inte besitter kompetensen att redovisa i företaget så leder det till att avskaffandet har en 
negativ inverkan på företaget. Då dessa företag borde anlita en revisor som granskar deras 
redovisning för att försäkra sig själv och omgivningen att den är korrekt utförd. Medan för 
företag som besitter kompetensen inom redovisning blir det en positiv åtgärd. Umara har 
således placerat sig i både för och emot avskaffandet beroende på situationen internt inom 
företagen.  
 
Nedan analyserar och diskuterar vi varför företag efterfrågar tjänster från en revisionsbyrå 
utifrån områdena revision och rådgivning.   

5.3 Revision 

En revisor har två olika roller, både som granskare och revisionsrådgivare (FAR, 2005). 
Revisorerna är eniga och anser att rådgivningen är den viktigaste delen för de minsta 
företagen, vilket stämmer överens med majoriteten av respondenterna från företagen som har 
anlitat en revisionsbyrå för revision. Nedan följer en analys mellan respondenterna och 
teorierna som tidigare presenterats i denna studie. 

5.3.1 Granskning 
Majoriteten av företagen som har anlitat en revisor har gjort detta för att de hoppas växa sig så 
pass stora att de inom en snar framtid går över gränsvärdena för revisionsplikt. Swedish 
Adrenaline beskriver att deras ambition är att växa sig större inom den närmaste framtiden. 
Gemensamt för dessa företag är att lagstiftningen har påverkat företagen att anlita en revisor. 
Detta kan kopplas samman med Tauringana och Clarke (2000) som menar att det är storleken 
på omsättningen som avgör om en revisor anlitas, dock menar Collis (2010) att omsättningen i 
sig inte är en avgörande faktor för om en revisor anlitas. Respondenterna stämmer överens 
med Collis (2010) då omsättningen i sig inte avgör om en revisor anlitas utan det beror på att 
företagen i och med omsättningen går över gränsvärdena för revisionsplikten. Tidigare studier 
som visat på att omsättningen påverkar om en revisor anlitas eller ej, så som Tauringana och 
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Clarke (2000) beskriver det, är utförda i andra länder med högre gränser för revisionsplikt än i 
Sverige. Detta gör att andra länder har större marginaler att öka sin omsättning utan att gå 
över gränsvärdena, vilket inte är fallet i Sverige.  
 
Minoriteten av företagen som anlitat en revisionsbyrå för revision och revisorerna menar att 
en revisor anlitas om någon utomstående part, så som investerare eller långivare, kräver ett 
reviderat bokslut. I Elinnovations fall finns det investerare i företaget vilket gör att en revision 
skapar en trygghet för både investerarna och för Elinnovation själv då bokföringen är korrekt 
utförd. Tidigare studier har även kommit fram till detta. Collis (2012) och Collis et al. (2004) 
menar att en av faktorerna till att en revisor anlitas är om någon investerare kräver det. Enligt 
Collis et al. (2004), Lennox och Pittman (2011) och Kim et al. (2011) är en annan faktor till 
att en revisor anlitas långivarnas vilja att ha ett reviderat bokslut. Skillnaden mellan Collis 
(2012) och Elinnovation är att investerarna inte krävde det av Elinnovation utan det var på 
eget initiativ för att på så sätt minska informationsasymmetrin mellan företaget och 
investerarna. Detta kan förklaras av agentteorin då principalen, investerarna, inte kan veta om 
agenten, Elinnovation, har agerat i deras intresse (Jensen & Meckling, 1976). Det kan därmed 
finnas informationsasymmetri mellan de båda parterna. Revisionen kan i detta fall fungera 
som en försäkran att den finansiella informationen är korrekt vilket bidrar till att asymmetrin 
mellan de båda parterna minskar (Jensen & Meckling, 1976). Övriga respondenter som anlitat 
en revisionsbyrå för revision har inte upplevt att någon utomstående part vill ha revision, trots 
att långivare har varit involverade i dessa företag. 
 
Samtliga respondenter som har anlitat en revisionsbyrå för revision menar att genom att ha en 
revisor bakom sig så leder det till en trygghet och säkerhet för en själv och för andra att 
redovisningen är korrekt. Detta överensstämmer till viss del med Niemi et al. (2012) som 
menar att en revisor förbättrar kvalitén på de finansiella rapporterna och att den interna 
kontrollen säkerställs. Detta kan förklaras av intressentteorin, vilket innebär att företag vill 
säkerställa att intressenternas intresse blir uppfyllt (Deegan & Unerman, 2011), vilket kan 
göras genom en granskning av den ekonomiska informationen som en kvalitetssäkring att den 
är korrekt (FAR, 2006). Svanström (2008) menar att skatteverket är den intressent som 
företag anser som viktigast. Detta överensstämmer med Umara och Swedish Adrenaline som 
har tagit hjälp av en revisor för just skattefrågor, så som momsdeklarationer, för att uppfylla 
skatteverkets krav som ställs på företagen. 

5.3.2 Revisionsrådgivning 
Majoriteten av företagen som anlitat en revisionsbyrå för revision har gjort detta på grund av 
rådgivningen som en revisor ger, vilket även överensstämmer med revisorernas erfarenhet. 
Nilsson beskriver det som att företag utan revisionsplikt inte är intresserade av revisorn som 
granskare utan av rådgivningen som en revisor ger, då företagen ofta är osäkra på hur de ska 
gå tillväga i ekonomiska situationer. Umara beskriver det som att en revisor fungerar som ett 
bollplank vid ekonomiska frågor. Detta stämmer överens med Ojala et al. (2013) och Collis et 
al. (2004) tidigare studier som kommit fram till att rådgivningen från en revisor är den 
viktigaste faktorn till att ett företag anlitar en revisor trots att det inte är lagstadgat. 
Respondenter som anlitat en revisionsbyrå för revision är eniga om att kompetensen som en 
revisor tillför är av stor vikt för företaget. Detta kan beskrivas av humankapitalteorin som 
innebär att en individ måste besitta tillräcklig kompetens för att kunna utföra ett produktivt 
arbete (Schultz, 1961). Respondenterna från företagen anser att de saknar kompetens för att 
kunna redovisa korrekt, vilket revisorerna kan bidra med. Detta stämmer även överens med 
Gooderham et al. (2004) som menar att just bristen på kompetens kan leda till att en 
revisionsbyrå anlitas. 
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Med rådgivningen från en revisor uppkommer frågan om revisorns oberoende, vilket innebär 
att förtroendet för opartiskheten och självständigheten inte får rubbas (SFS 2001:883). 
Revisorerna anser att oberoendefrågan inte är relevant vid dessa småföretag, då företaget 
oftast bara består av en person vilket gör att de enda som kan bli lurade är staten och banken. 
Nilsson menar därför att lagstiftningen borde ändras då det endast behövs en kontrollfunktion 
för de minsta företagen för att undvika detta. Respondenterna från företagen efterfrågar 
rådgivningen av alla de slag från revisorerna, vilket kan gå emot oberoendet. Svensson menar 
att revisionsbyråerna oftast lyckas gå runt denna problematik när det handlar om dessa minsta 
företag. Umara har ingen större erfarenhet av ekonomi och efterfrågar därför möjligheten att 
kunna kontakta revisorn vid frågor och problem. Även Elinnovation är inne på detta spår och 
menar att revisorn är ett stort stöd i frågor om till exempel dokumentation. 

5.4 Rådgivning 

Force Fiction, The Photogallery och Westgear är de företagen i vår studie som inte har anlitat 
en revisionsbyrå för revision utan för rådgivning. Force Fiction hade en revisor innan 
avskaffandet, men valde bort denna när möjligheten uppkom, vilket berodde på att det inte 
gav något mervärde för företaget utan bara var en extra kostnad. Force Fiction angav 
framförallt tre skäl till att inte anlita sig av en revisor; tid, pengar och inget mervärde. Där tid 
hänvisas till den extra tid som granskningen tar. Force Fiction menar på att det är först när de 
passerar gränsen för revisionsplikt som revisorn återkommer i bilden. The Photogallery valde 
att inte anlita en revisor av den anledningen att det inte behövdes enligt lag och således kunde 
en kostnad sparas in, investerarna krävde heller inte att en revisor anlitades. Westgear 
instämmer med de båda och har valt bort revisorn för att spara in på kostnader i företaget. Den 
främsta orsaken till att en revisor inte valdes enligt respondenterna är därmed 
kostnadsaspekten, då det är en överflödig kostnad som inte ger något mervärde.  Nedan följer 
en analys mellan respondenterna som anlitat rådgivningstjänster från en revisionsbyrå, 
redovisningskonsulterna och teorierna som tidigare presenterats i denna studie. 

5.4.1 Operativ rådgivning 
Rådgivningstjänsterna som efterfrågas mest enligt redovisningskonsulternas erfarenheter är av 
operativ karaktär som bokföringshjälp, bokslut och hjälp med deklarationer, då kompetensen 
saknas i företaget. Redovisningskonsulternas erfarenheter stämmer väl överens med det 
Svanström (2004) kommer fram till i sin studie. Svanström (2004) menar att företag anlitar en 
revisionsbyrå för rådgivning i främst operativt syfte. Då företag anser att de administrativa 
uppgifterna blir alltför omfattande.      
 
Respondenterna som anlitat en revisionsbyrå för rådgivning har främst gjort detta för att få 
hjälp med den löpande bokföringen, bokslut och skattefrågor. Samtliga respondenter utför den 
största delen av den löpande bokföringen själva och anlitar en revisionsbyrå för rådgivning 
vid specifika delar. Respondenterna är eniga och menar att detta beror på bristen på 
kompetens i företaget, vilket även redovisningskonsulterna anser. Force Fiction beskriver det 
som att det är svårt för ett litet företag att ha all kompetens i företaget som krävs för att utföra 
en korrekt redovisning. Detta kan förklaras av humankapitalteorin som innebär de färdigheter 
och kunskaper en individ besitter (Schultz, 1961). Enligt Robson och Bennett (2000) är det 
just bristen på kompetens som avgör om rådgivningstjänster köps in, vilket stämmer väl 
överens med respondenternas svar. Majoriteten av respondenterna som anlitat en 
revisionsbyrå för rådgivning menar att detta skapar en trygghet att ha en revisionsbyrå bakom 
sig. The Photogallery beskriver det som att en revisionsbyrå skapar en trygghet, då de ser till 
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att allting blir korrekt utfört. Tryggheten en revisionsbyrå kan tillföra kan kopplas samman 
med legitimitetsteorin (Deegan & Unerman, 2011). Deegan och Unerman (2011) menar att 
företagen försöker säkerställa att de förhåller sig inom gränserna gällande regler, normer och 
värderingar till samhället i deras omgivning. Enligt Power (2003) kan en revisionsbyrå skapa 
denna legitimitet för ett företag, vilket stämmer överens med respondenternas anledning att 
anlita en revisionsbyrå för rådgivning. Westgear beskriver det som att en revisionsbyrå ser till 
att redovisningen blir korrekt utförd, vilket kan skapa en legitimitet utåt sett.   
 
The Photogallery är den enda av respondenterna som beskriver att den löpande bokföringen 
har blivit alltför omfattande och framförallt tidskrävande och på inrådan av investerarna 
kommer hela den löpande bokföringen att lämnas över till en revisionsbyrå inom en snar 
framtid. Svanström (2004) menar att det främst är för att de administrativa uppgifterna blir 
alltför omfattande och tar för mycket tid från den primära verksamheten i ett företag, som gör 
att företag anlitar en revisionsbyrå för rådgivningstjänster. The Photogallerys agerande kan 
förklaras med intressentteorin, då The Photogallery på inrådan från sina investerare har valt 
att helt lämna över den löpande bokföringen. Deegan och Unerman (2011) menar att 
intressentteorin används för att förklara hur ett företag agerar för att tillfredsställa sina 
intressenters förväntningar. Majoriteten av respondenterna som anlitat en revisionsbyrå för 
rådgivningstjänster har inte upplevt vare sig tidsbrist eller inrådan från någon investerare som 
en påverkande faktor att anlita en revisionsbyrå.  
 
Samtliga respondenter som har anlitat en revisionsbyrå för rådgivningstjänster har haft hjälp 
med skattefrågor för att säkerställa att skatterna blir korrekta, just för att tillfredsställa 
skatteverket som är en viktig intressent till företagen. Kopplat till intressentteorin beskriver 
Svanström (2008) skatteverket som en viktig intressent till företagen då samhällsnyttan består 
i att skatter och avgifter säkerställs som korrekta, vilket företagen eftersträvar.   
 
Force Fiction grundades 2009 och har därmed varit med om revisionspliktens avskaffande 
och valde att inte anlita en revisor när möjligheten gavs. Detta valdes då Force Fiction anser 
att en redovisningskonsult skapar ett högre mervärde än en revisor samt att en 
redovisningskonsult är mer kostnadseffektivt då konsulten är lättare att kontakta vid praktiska 
frågor. Kirby och Kings (1997) studie visar på att företagen är beredda att anlita sig av extern 
rådgivning om de anser att det är till nytta för företagen samtidigt som det är till en 
överkomlig kostnad. Även Marriott och Marriott (2000) beskriver kostnadsaspekten som en 
viktig faktor, där företagen värderar huruvida nyttan överstiger kostnaderna av rådgivningen. 
Force Fiction menar att ett litet företag har ont om pengar vilket gör det viktigt att lägga 
pengarna där de gör mest nytta. Svanström (2004) beskriver även i sin studie att 
kostnadsaspekten är en betydande faktor för de minsta företagen gällande anlitandet av 
rådgivningstjänster. Resterande respondenter grundades efter revisionspliktens avskaffande 
och har därmed inte samma möjlighet att jämföra revisorns och redovisningskonsultens arbete 
mellan varandra. 
 
Redovisningskonsulterna anser att längden på relationen påverkar omfattningen av 
rådgivningen då en bra relation med en revisionsbyrå gör att revisionsbyrån har ett försprång 
när ett företag behöver anlita någon. Svanström och Sundgrens (2012) och Bennett och 
Robsons (1999) studier visar på att inköpen av rådgivningstjänster från en revisionsbyrå ökar 
ju längre relationen med företaget är.  Gooderham et al. (2004) menar på motsatsen, att en 
längre relation inte skulle leda till en ökning av rådgivningstjänster. Respondenterna från 
företagen som anlitat rådgivningstjänster är alla relativt nystartade vilket gör det svårt att 
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uttala sig i denna fråga. The Photogallery är den enda respondenten som över tiden ökat 
anlitandet av rådgivningstjänster, då de ekonomiska delarna tog upp för mycket tid. 
 
Berry et al. (2006) menar att företag som anlitar sig av extern rådgivning i högre grad var 
företag vars tillväxt ökade snabbast. Robson och Bennett (2000) går emot Berrys et al. (2006) 
studie och menar att det inte med säkerhet kunde fastställa om tillväxten stimulerades av 
rådgivningen eller vice versa. Robson och Bennett (2000) menar att det istället var företagets 
marknadsposition snarare än tillväxten som påverkar rådgivningsgraden. Sett till företagen i 
vår studie syns inget samband mellan just tillväxt och graden av rådgivning, vilket kan bero 
på att företagen i denna studie är relativt nystartade.  

5.4.2 Strategisk rådgivning 
Redovisningskonsulterna menar att den strategiska rådgivningen inte är lika omfattande som 
den operativa rådgivningen. Vissa av företagen utan revisionsplikt efterfrågar konsultationer 
eller fall rörande generationsskifte och företagsförvärv menar redovisningskonsulterna. Detta 
stämmer väl överens med Svanström (2004) som menar att den strategiska rådgivningen inte 
är lika utbredd som den operativa, men förekommer i några fall.  
 
Majoriteten av respondenterna har enbart anlitat sig av operativ rådgivning och endast 
Westgear har anlitat sig av strategisk rådgivning, vilket stämmer väl in på Svanströms (2004) 
teori gällande rådgivningstjänsterna.  
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5.5 Sammanställning analys  

Som diskuterats ovan kan revisionsdelen från revisionsbyråerna delas in i granskning och 
revisionsrådgivning (FAR, 2002) och rådgivningsdelen in i operativ och strategisk rådgivning 
(Hjalmarsson & Johansson, 2003). Oberoende av vilken av dessa delar företagen efterfrågar 
så påverkas anlitandet av olika faktorer som vi tidigare analyserat i detta kapitel. 
Nedanstående tabeller (tabell 5 & 6) är en sammanställning över faktorerna som påverkar 
varför företag utan revisionsplikt efterfrågar tjänster från en revisionsbyrå. De första 
faktorerna som går under ”ursprung från teori” innefattar de faktorer som var viktiga enligt 
tidigare studier. Övriga faktorer som går under ”ursprung från empiri” innefattar nya faktorer 
som framkommit under intervjuerna, vilket var trygghet, framtidsplaner och tidsbrist. 
Tabellen (tabell 5) nedan är en redogörelse för företagen och deras anledning till att anlita en 
revisionsbyrå.  
 
  Revisions-

företag 
  Rådgivnings- 

företag 
  ∑ 

  Umara Elinnovation Swedish 
Adrenaline 

Force 
Fiction 

The 
Photo-
gallery 

Westgear  

 Faktorer        
Ursprung 
från teori 

Förbättrar 
kvalitén 

      - 

 Storleken på 
omsättning 

      - 

 Långivare       - 

 Investerare  X   X  2 

 Intern kontroll       - 
 Rådgivning X X  X X X 5 

 Kompetens X X X X X X 6 
 Ökar tillväxten       - 

 Kostnadsfråga    X   1 
 Längden på 

relationen 
      - 

Ursprung 
från 
empiri 

Trygghet X X X  X X 5 

 Framtidsplaner X  X    2 

 Tidsbrist     X  1 
Tabell 5. Sammanställning över faktorerna som påverkar respondenterna från företagen att anlita en 
revisionsbyrå. 

Som framkommer från tabellen (tabell 5) ovan anlitas en revisionsbyrå enligt respondenterna 
från företagen främst på grund av rådgivningen som en revisionsbyrå tillför, kompetensen 
som en revisionsbyrå bidrar med samt att en revisionsbyrå skapar en trygghet för företagen. 
Tabellen (tabell 6) nedan är en redogörelse för respondenterna från revisionsbyråerna, vilka 
faktorer de anser påverkar att de minsta företagen efterfrågar tjänster av dem trots att det inte 
längre är lagstadgat.   
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  Revelino  Baker Tilly  ∑ 
  Nilsson Olsson Svensson Erhardsson  
 Faktorer      
Ursprung från 
teori 

Förbättrar 
kvalitén 

    - 

 Storleken på 
omsättningen 

    - 

 Långivare X  X  2 

 Investerare X  X  2 
 Intern kontroll     - 

 Rådgivning X  X  2 
 Kompetens X X X X 4 

 Ökar tillväxten     - 
 Kostnadsfråga     - 

 Längden på 
relationen 

 X  X 2 

Ursprung från 
empiri 

Trygghet   X  1 

 Framtidsplaner     - 

 Tidsbrist     - 
Tabell 6. Sammanställning över faktorerna som respondenterna på revisionsbyråerna anser påverkar 
företag utan revisionsplikt att anlita en revisionsbyrå. 

Som framkommer från tabellen (tabell 6) ovan anser respondenterna från revisionsbyråerna 
att det främst är kompetensbristen i företag som avgör om en revisionsbyrå anlitas. 
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6. Slutdiskussion 
I slutdiskussionen svarar vi på vår frågeställning genom att presentera en figur och våra 
slutsatser till studien. Därefter presenteras vårt forskningsbidrag för att avslutas med förslag 
till fortsatt forskning. 

6.1 Diskussion och slutsats 

Syftet med denna studie var att beskriva företag utan revisionsplikts efterfrågan på 
revisionsbyråernas tjänster, för att därefter skapa förståelse för varför företagen efterfrågar 
antingen revision eller rådgivning. Frågeställningen vi har utgått från i denna studie är;  
 
Hur kan efterfrågan på revisionsbyråernas tjänster förklaras för företag utan revisionsplikt? 

För att svara på vår frågeställning har vi valt att studera revisionsbyråers olika tjänster, 
revision och rådgivning samt varför företagen efterfrågar dessa tjänster. Detta har gjorts 
genom den tidigare analysen och de sammanställande tabellerna (tabell 5 & 6). 
Revisionstjänsterna delas upp i granskning och revisionsrådgivning (FAR, 2002) och 
rådgivningstjänsterna i operativ och strategisk rådgivning (Hjalmarsson & Johansson, 2003). 
Majoriteten av respondenterna som har anlitat en revisionsbyrå för revision har främst gjort 
detta för rådgivningen som revisorerna ger, vilket Umara beskriver som att en revisor 
fungerar som ett bollplank för ekonomiska frågor. Även revisorerna anser att rådgivningen till 
de minsta företagen är en stor anledning till att en revisionsbyrå efterfrågas. Trots detta 
anlitades en revisor istället för en redovisningskonsult av olika anledningar enligt 
respondenterna. Dessa anledningar var antingen att någon utomstående part anser att en 
revisor bör anlitas, vilket kan förklaras av agentteorin (Jensen & Meckling, 1976) eller att 
företaget tror att de inom en snar framtid kommer gå över gränsvärdena och enligt lag måste 
ha en revisor.  
 
Genom den tidigare analysen av våra respondenter som anlitat en revisionsbyrå för rådgivning 
och redovisningskonsulter kunde vi se att respondenternas svar gällande operativ och 
strategisk rådgivning stämde väl överens med Svanströms (2004) studie, då det framförallt är 
den operativa rådgivningen som efterfrågas av företagen. Den strategiska rådgivningen anlitas 
i mindre omfattning, vilket samstämmer med respondenterna då endast Westgear har anlitat 
sig av någon strategisk rådgivning. Eftersom vi inriktat vår studie mot företag utan 
revisionsplikt kan detta ha påverkat hur rådgivningstjänsterna som utnyttjats fördelats mellan 
operativ och strategisk. Då företagen i denna studie saknar kompetensen för det ekonomiska 
så som löpande bokföring, vilket går under den operativa rådgivningen, kan denna kompetens 
finns i större företag, vilket kan leda till att den strategiska rådgivningen är mer utbredd där. 
De större företagen efterfrågar antagligen andra tjänster av en revisionsbyrå än just löpande 
bokföring etc.   
 
En skillnad mellan redovisningskonsulterna och företagens syn på rådgivningstjänsterna var 
att redovisningskonsulterna menar att rådgivningstjänsterna har en tendens att öka i 
omfattning ju längre relation de har med företagen. Företagen i vår studie är alla relativt 
nystartade, vilket således gör det svårt att dra några slutsatser om detta. Dock finns det 
tendenser som visar på motsatsen, då företagen tog lärdom från revisionsbyrån för hur de 
skulle sköta den löpande bokföringen och behövde således mindre rådgivning allt eftersom.  
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Samtliga respondenter från företagen i denna studie har angett att bristen på kompetens inom 
företaget är en anledning till att anlita sig av en revisionsbyrå, oavsett om företagen anlitat 
revision- eller rådgivningstjänster. Bristen på kompetens i företaget beskriver Gooderham et 
al. (2004) som en avgörande faktor för om en revisionsbyrå anlitas eller ej. Revisorerna och 
redovisningskonsulterna som deltagit i denna studie var också eniga om att företagen som 
anlitat deras tjänster framförallt saknar kompetensen internt i företaget och måste således 
anlita en extern part för att täcka upp denna brist. Detta kan förklaras av humankapitalteorin 
som innebär att en individ måste ha kompetensen som behövs för att utföra ett produktivt 
arbete (Schultz, 1961). Kompetensen som en revisionsbyrå tillför skapar en trygghet för 
företaget, vilket var ytterligare en avgörande faktor som respondenterna i vår studie ansåg 
ligga till grund för att anlita av en revisionsbyrå. Att tryggheten är en avgörande faktor är 
intressant då det inte nämnts i tidigare studier. Tryggheten kan dock förklaras av både 
intressent- och legitimitetsteorin (Deegan & Unerman, 2011). Intressentteorin kan förklara 
varför företagen i studien anlitat en revisionsbyrå för revisionstjänster som utmynnar i en 
revisionsberättelse. Denna revisionsberättelse är till för att tillfredsställa företagets 
intressenter, att redovisningen sköts på ett korrekt sätt, vilket skapar en trygghet för företagets 
intressenter att revisionsbyrån hjälper till att säkerställa att redovisningen blir korrekt. 
Legitimitetsteorin kan förklara varför företagen anlitat en revisionsbyrå för 
rådgivningstjänster då revisionsbyrån hjälper till och säkerställer att företaget håller sig inom 
gränserna gällande regler, normer och värderingar till samhället vilket skapar en legitimitet.  
 
Sammanfattningsvis kan våra slutsatser i studie förklaras av figuren (figur 7) nedan, det vill 
säga vad och varför företag utan revisionsplikt efterfrågar tjänster från en revisionsbyrå. 
Företag efterfrågar revision om någon utomstående part kräver det eller om företagen själva 
tror att de inom en snar framtid kommer gå över gränsvärdena. För företagen som anlitat en 
revisor är det dock främst rådgivningen från revisorerna som efterfrågas och inte 
granskningen i sig. Respondenterna i denna studie som har anlitat rådgivningstjänster 
efterfrågar främst den operativa delen. Både revisionsrådgivningen och den operativa 
rådgivningen som efterfrågas kan främst förklaras av humankapitalteorin, det vill säga att 
kompetensen saknas i företaget, vilket en revisionsbyrå kan tillföra. Respondenterna anser att 
en revisionsbyrå skapar en trygghet för både en själv och för utomstående parter, då den 
ekonomiska informationen i företaget blir korrekt utförd och därmed går att lita på. 
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Figur 7. Studiens slutsatser om vad och varför företag efterfrågar tjänster från en revisionsbyrå. 

6.2 Forskningsbidrag 

Denna studie kan bidra med kunskap till revisionsbyråerna, varför företag utan revisionsplikt i 
Sverige efterfrågar tjänster av dem trots att de inte behöver det enligt lag. En av de viktigaste 
faktorerna till att en revisionsbyrå anlitas av företagen utan revisionsplikt är på grund av att 
kompetensen saknas internt i företaget, vilket gör att tjänster köps in för att täcka upp denna 
kompetensbrist. Enligt företagen själva skapar detta en trygghet då en revisionsbyrå har hjälpt 
till och kontrollerat att den ekonomiska informationen är korrekt utförd. Detta gör att 
revisionsbyråerna borde trycka på dessa faktorer när de säljer in sina tjänster till de minsta 
företagen. 
 
Ett annat bidrag med denna studie är att företag utan revisionsplikt inte efterfrågar revision i 
den mening som granskningen innebär utan snarare rådgivningen från en revisionsbyrå. Detta 
gör att revisionsbyråerna borde satsa mer på att sälja in rådgivningstjänster till företag utan 
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revisionsplikt och speciellt den operativa delen, så som att de kan hjälpa till med bokföringen. 
Försöka få företagen att förstå att de kan outsourca denna del för att istället satsa fullt ut på 
den primära verksamheten. 
 
Ytterligare ett bidrag vi ville tillföra med denna studie var kunskap till lagstiftarna. Vi har i 
denna studie kommit fram till att revisionsbyråernas tjänster fortfarande efterfrågas trots att 
det inte längre är lagstadgat. Ett av motiven till avskaffandet var att företagen skulle kunna få 
välja vilka tjänster de har behov av, vilket denna studie delvis kan tillföra kunskap om. Dock 
är denna studie endast utförd på företag som anlitat en revisionsbyrå, vilket gör att företag 
som helt valt bort dessa tjänster inte är med.  

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Under studiens gång har en alternativ synvinkel framkommit som ligger mycket nära vårt 
ämne men som vi aktivt valt att inte ta med. Det är företagen som inte anlitat sig av en 
revisionsbyrå alls. Detta gör att vi anser att det hade varit intressant att genomföra en studie 
baserat på även dessa företag, vilket hade lett till att alla tre perspektiv jämförs, de företag 
som efterfrågar revision, de företag som efterfrågar rådgivning och de företag som inte anlitat 
en revisionsbyrå. Ett annat alternativ är att göra en kvantitativ studie av vår studie, genom att 
skicka ut enkäter till både företag som anlitat en revisionsbyrå för revision och till företag som 
anlitat en revisionsbyrå för annan tjänst än revision. Detta hade lett till en bredare empiri och 
på så sätt hade en statistisk generalisering kunnat göras på varför företag efterfrågar antingen 
revision eller rådgivning.   
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Respondenter 

Revelino Revision AB 
Lennart Nilsson, auktoriserad revisor, Trelleborg. 140307.  
Martin Olsson, auktoriserad redovisningskonsult, Trelleborg. 140307.  

Baker Tilly Halmstad AB  
Stefan Svensson, auktoriserad revisor, Halmstad. 140311.  
Jennie Erhardsson, redovisningskonsult, Halmstad. 140311. 

Umara AB  
Christian Erlandsson, delägare, Halmstad. 140318.  

Ellinnovation AB 
Elin Olsson, ägare, Halmstad. 140401.  

Swedish Adrenaline AB 
Per-Arne Viberg, delägare, Halmstad. 140401.  

Force Fiction AB 
Pia Arborelius, delägare, Halmstad. 140318.  

The Photogallery Halmstad AB 
Anette Johansson Nyqvist, delägare, Halmstad. 140325.  

Westgear AB 
Andreas Rönnberg, delägare, Halmstad. 140325.  

  



 

 I 

Bilagor 

Bilaga 1 – revision 

Faktorer som påverkar efterfrågan att anlita en revisor eller ej enligt tidigare studier.   

 

0 – påverkar inte efterfrågan att anlita att ha revisor  
1 – påverkar efterfrågan att anlita en revisor 

 

I sammanställningen har endast ettorna tagits hänsyn till, då målet är att se vilka faktorer som 
påverkar efterfrågan att anlita en revisor. Nollorna finns med då det är intressant ur ett 
diskussionssyfte.   

  Faktor                 

Författare 
Intern 
kontroll 

Förbättra 
kvalitén 

Om-
sättning 

Råd-
givning Investerare 

Lån-
givare 

Skuldsättnings-
grad 

Andel eget 
kapital Likviditet 

Collis 
(2010)     0             

Collis 
(2012)     1   1 1       

Collis et al. 
(2004)   1 1 1 1 1       

Kim et al. 
(2011)           1       

Lennox & 
Pittman 
(2011)           1       

Niemi et al. 
(2012) 1 1               

Ojala et al. 
(2013) 1      1       1   

Tauringana 
& Clarke 
(2000)     1 

 

    1 0 0 

Totalt 2 2 3 2 2 4 1 1 0 



 

 II 

Bilaga 2 - rådgivning 

 

Faktorer som påverkar efterfrågan att anlita en revisionsbyrå för rådgivningstjänster enligt 
tidigare studier.   

 

  Faktor             

Författare Förtroende 
Öka 
tillväxten Kompetens 

Besluts-
fattande 

Kostnads-
fråga 

Längden på 
relationen Kvalité 

Bennet & 
Robson(1999) 
 1          1   
Berry et al. (2006) 
   1           
Gooderham et al. 
(2004) 
   1  1     0 1 
Kirby & King 
(1997) 
   1 

 
  1     

Marriot & Marriot 
(2000) 
   1     1     
Robson & Bennett 
(2000) 
   0 1 1       
Svanström (2004) 
         1     
Svanström & 
Sundgren (2012) 
         1 1   
Totalt 
 1 4 2 1 4 2 1 

0 – påverkar inte efterfrågan att köpa rådgivningstjänster 
1 – påverkar efterfrågan att köpa in rådgivningstjänster 

 

I sammanställningen har endast ettorna tagits hänsyn till, då målet är att se vilka faktorer som 
påverkar efterfrågan att köpa in rådgivningstjänster. Nollorna finns med då det är intressant ur 
ett diskussionssyfte.  

  



 

 III 

Bilaga 3 - Intervjuguide revisionsbyrå 

 
Allmänna frågor 

• Kan Ni kort presentera er själva? 
• Hur lång erfarenhet har Ni av att arbeta på revisionsbyrå? 

 
Revisionspliktens avskaffande 

• Hur ser Ni på den slopade revisionsplikten? 
o Anser Ni att avskaffandet av revisionsplikten har varit en positiv eller negativ 

åtgärd för småföretagen? 
• Hur stor del av Era kunder går under gränsen för revisionsplikten?  
• Har den slopade revisionsplikten påverkat Ert företag?  

o Ändrade rutiner, kostnader? 
• Vad efterfrågar de små företagen som kommer till Er? (revision/rådgivning) 

o Hur ser fördelningen ut mellan dessa? 
 

Revision 
• Vilka faktorer tror Ni ligger bakom att företagen efterfrågar revision trots att det inte 

längre är lagstadgat? 
• Har Ni haft ett stort bortfall av klienter gällande revisionstjänster? 

o Varför tror Ni att småföretagen valt bort revisionstjänsterna?  
• Hur ser Ni på den dubbla yrkesrollen för revisorer som rådgivare och granskare?  

o Påverkar detta en revisors oberoende anser Ni? 
 
 
Rådgivning 

• Vilka rådgivningstjänster efterfrågar de minsta företagen av Er?  
• Vilka faktorer tror Ni ligger bakom att företagen efterfrågar rådgivningstjänster istället 

för revision?  
o Påverkar längden på relationen inköp av rådgivningstjänster?  

• Har Ni haft en ökad efterfråga på rådgivningstjänster? 
 
 
Avslutning 

• Har Ni något mer att tillägga, är det någonting som vi har glömt att fråga om?  
 

 
       
 
 
  



 

 IV 

Bilaga 4 - Intervjuguide företag 

 
Allmänna frågor 

• Kan Du berätta om dig och ditt företag?  
 
Revisionspliktens avskaffande 

• Vad anser Du om revisionspliktens avskaffande? 
• Vilka tjänster har Du valt att köpa in från en revisionsbyrå trots att det inte längre är 

lagstadgat? 
 
Revision 

• Varför har Du valt att anlita respektive inte anlita en revisor? 
o Vilka faktorer påverkar detta val? 

 
Om Du valt att ha revisor:  

• Vad anser Du att revisionen tillför till ditt företag? 
o För- och nackdelar?  

• Har någon intressent påverkat Ditt val att anlita en revisor?  
• Hur viktig är rådgivningen från revisorerna för Dig?   

 
Rådgivning 

• Vilka rådgivningstjänster har Du valt att köpa in från revisionsbyråer? 
• Varför har Du valt att köpa in dessa tjänster? 

o Vilka faktorer påverkar detta val? 
• Vad anser Du att dessa tjänster tillför till ditt företag?  

o För- och nackdelar? 
• När tror Du det blir aktuellt att anlita en revisor?  

 
Avslutning 

• Har Du något mer att tillägga, är det någonting som vi har glömt att fråga om?  
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