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Sammanfattning  

Bakgrund: Sedan 2010 är revisionsplikten avskaffad för de allra minsta bolag i Sverige. Vid 
avskaffandetidpunkten fanns det drygt 250 000 aktiebolag som omfattades av frivilligheten. 
Medan ca 53,5 procent av de bolag som var registrerade som revisorspliktiga vid 
avregleringstidpunkten fortfarande har kvar sina revisorer än idag, är det enbart 35 procent av 
de nystartade bolagen som frivilligt väljer att ha en kvalificerad revisor. Avregleringen har lett 
till att revisors tjänster har blivit mer efterfrågestyrda. Därför flyttar fokusen kring revisionens 
nytta från intressenternas perspektiv till företagarnas perspektiv. De flesta studier undersöker 
revisionen utifrån ekonomiskt perspektiv, där utgångspunkten är att de olika aktörerna på 
marknaden är rationella i sina antaganden och fattar beslut utifrån avväganden mellan nytta 
och kostnad. Eftersom beslutet att bekosta eller inte revisionstjänster för de mindre företagen 
är numera frivilligt, är det rimligt att ta del av det forskningsområde som behandlar 
organisationsbeteende och beslutsfattande, det vill säga det sociologiska. Litteraturen kring 
företagarnas perspektiv på revision som är förankrad i det sociologiska fältet är betydligt mer 
begränsad. Detta väcker följaktligen frågan om dels vilka faktorer egentligen är betydelsefulla 
för företagarna i deras beslut att anlita en revisor eller inte, dels vilka angreppssätt bäst kan 
användas för att förstå och förklara dessa faktorer.  

Syfte: Syftet med detta arbete är att förstå de olika faktorer som påverkar småföretagarnas 
beslut i frågan om revision, samt att skapa en bild av hur de olika angreppssätten, det 
ekonomiska och det sociologiska, kan ge förklaringsgrunder till företagarnas beteende.  

Metod: Det har skapats en modell över de olika faktorer som kan ha inverkan på företagarnas 
beslut i frågan om revision. Modellen presenterar de olika faktorerna indelade i yttre och inre 
utifrån de två angreppssätten, ekonomiska och sociologiska. De empiriska data som har 
samlats genom fem personliga intervjuer har sedan analyserats med hjälp av denna modell.  

Resultat: Mitt arbetes resultat tyder på att det sociologiska angreppssättet ger större 
förklaringsgrad till frågan om de bevekelsegrunder som ligger bakom företagarnas beslut att 
frivilligt bli reviderade. Förklaringen kan ligga i att det sociologiska angreppssättet i frågan 
om vilka yttre faktorer ha betydelse rymmer större krets intressenter än det ekonomiska som 
fokuserar enbart på de intressenter som företaget i frågan har nytto-kostnadsförhållande med.  
En annan möjlig förklaring kan ligga i själva företagens särdrag. De företag som omfattas av 
frivilligheten är de allra minsta och därför har annorlunda intressentkrets, relation till dessa 
intressenter. Dessutom företagarnas kärnkompetens ligger utanför ekonomifrågor, vilket gör 
det svårare för dem att identifiera de nyttor som revisionen kan tillföra i deras konkreta fall. 
Därför i frågan om revision motiveras de snarare av de sociologiska aspekterna.  

 

Nyckelord: revision, beslutsfattande, nyttokostnadsförhållande, isomorfism, legitimitet 

 

 

  



 
 

Begrepp och förkortningar 

ABL  Aktiebolagslag (2005:551) 

FAR  Förening Auktoriserade Revisorer    

SOU  Statens Offentliga Utredningar 

Finansiella rapporter Sådana rapporter som enligt Redovisningsrådet omfattar 
bolagets balansräkning, resultaträkning, förändringar i eget 
kapital, kassaflödesanalys, samt redogör för 
redovisningsprinciper och lämnar upplysningar i noter.   

Mikroföretag Företag som under de två senaste räkenskapsåren har inte 
överstigit minst två av följande värden: 10 anställda i 
medeltalet, 2 miljoner euro i omsättningen, 2 miljoner euro i 
balansomslutningen. 

Redovisning En registrering av företagets affärshändelser som syftar till 
att ge en bild av företagets förmögenhet (speglas i 
balansräkningen) och verksamhetens resultat (speglas i 
resultaträkningen).   

Revision En oberoende granskning av bolagets räkenskaper som görs 
av en utomstående revisor.   

Småföretag Företag som under de två senaste räkenskapsåren har inte 
överstigit minst två av följande värden: 50 anställda i 
medeltalet, 10 miljoner euro i omsättningen, 10 miljoner 
euro i balansomslutningen.   
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1 Introduktion 
I detta kapitel presenteras arbetes problemställning, dess relevans och aktualitet. Här 
beskrivs den kunskapslucka i tidigare forskning inom ämnet som arbete syftar till att fylla i.  

1.1 Bakgrund 

Förr som nu har revisionen varit en granskningsåtgärd. Den komplicerade situationen på 
kapitalmarknaden med risk och osäkerhet tvingar aktörerna till att söka åtgärder som kan 
förbättra deras möjligheter att fatta rätt beslut. För att kapitalmarknaden ska fungera väl krävs 
det att de investerade medlen placeras på så sätt att dessa ger den största nyttan. Investerarna 
fattar sina beslut utifrån den information de får från marknadens aktörer. Det är därför av stor 
betydelse att sådan information är tillförlitlig (Svanström, 2008; Carrington, 2010). 

Revisionsplikten i Sverige tog sin start redan 1895, då den lagstadgades i ABL. Trots att 
innebörden av revision på den tiden var något annorlunda jämfört med dagens, har 
regleringen gett ett försprång till det revisionsinstitut som finns idag (Thorell & Norberg, 
2005). Revisionen i dagens mening innebär en oberoende granskning av bolagets räkenskaper 
och inom svenskt regelverk även en granskning av bolagets förvaltning (FAR, 2006; 
Carrington, 2010).  

Sedan 2010 är revisionsplikten avskaffad för de allra minsta bolag. Sådana företag som 
omsätter upp till 3 miljoner kronor, har balansomslutning på högst 1,5 miljoner kronor och 
har högst 3 anställda kan välja att avstå från revisors granskning av sina finansiella 
rapporter.(Justitiedepartementet, 2010). När revisionsplikten avskaffandes fanns det drygt 250 
000 aktiebolag som omfattades av frivilligheten. (Justitiedepartementet, 2010). Bedömningen 
var att drygt 50 procent av dessa företag skulle välja att ha kvar sin revisor (SOU 2008:32).  

Medan ca 53,5 procent av de bolag som var registrerade som revisorspliktiga vid 
avregleringstidpunkten fortfarande har kvar sina revisorer än idag (Brännström, 2014), är det 
enbart 35 procent av de nystartade bolagen som frivilligt väljer att ha en kvalificerad revisor 
(Bolagsverket, 2012).  

Revisionens betydelse och nytta brukar diskuteras utifrån användarnas perspektiv, externa 
som interna. Bland revisionens externa användare kan exempelvis namnas företagets ägare, 
affärspartner, kreditinstitut.  Bolagets ägare fattar sina investerings- och finansieringsbeslut 
utifrån den information som finns tillgänglig i företagets finansiella rapporter. På liknande sätt 
resonerar även kreditgivarna. Både de större kreditgivare, så som banker, och de mindre, så 
som leverantörer, behöver information om företagets betalningsförmåga Till de externa 
intressenterna kan även räknas kunder och samhället i stort. Kunderna vill veta att företaget 
har kapacitet att fullgöra leveranser. Skattemyndigheter behöver information om bolagets 
räkenskaper för att fastställa skattesatsen och tillsammans med andra tillsyninstitut använder 
de informationen för att förebygga den ekonomiska brottsligheten (Thorell & Norberg, 2005; 
Svanström 2008; Carrington, 2010).  

Avregleringen i frågan om revision har bidragit till att fokusen kring revisionens nytta flyttar 
från intressenternas perspektiv till företagarnas perspektiv. Revisionspliktens avskaffande för 
visa företag har lett till att revisors tjänster har blivit mer efterfrågestyrda. Detta innebär att 
kundnöjdhet är en viktig faktor i relationen mellan revisionsbyråer och deras kunder, 
företagen (Daugherty & Tervo, 2008; Öhman, Häckner & Sörbom, 2012).  
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1.2 Problematisering 

De flesta studier undersöker revisionen utifrån ekonomiskt perspektiv, där utgångspunkten är 
att de olika aktörerna på marknaden är rationella i sina antaganden och fattar beslut utifrån 
avväganden mellan nytta och kostnad (Carrington, 2010). Majoriteten av dessa studier bygger 
på antagandet om människors rationalitet. Diskussionen kring för- och nackdelar av den 
frivilliga revisionen bygger på avväganden mellan kostnader och nytta (FAR, 2006; SOU 
2008:32)  

I debatten om sådana faktorer kretsar diskussionerna kring de nyttor som revisionen kan 
tillföra (Thorell & Norberg, 2005; Carrington, 2010). Thorell och Norberg (2005) exempelvis 
diskuterar revisionens betydelse för bolagets olika intressenter och hur detta kan påverka 
företagets beslut att bekosta revisionstjänster. Forskarna menar att i en avreglerad marknad 
kan de olika intressenterna påverka företagets beslut genom att ställa kvar på revision. Det 
poängteras dock att sådan situation kan leda till en snedvridning, eftersom vissa intressenter 
på grund av ekonomiska eller praktiska hinder saknar möjligheten att påverka företagets val. 
Som exempel på sådana intressenter nämner Thorell och Norberg (2005) bland annat 
skattemyndigheter och de mindre affärspartner, kunder och leverantörer.  

Trots att forskningen kring revisionens nytta i Sverige och internationellt är mycket 
omfattande råder det ingen enighet bland forskarna i frågan om varför småföretag frivilligt 
väljer att bli reviderade. Nyttan som revisionen tillför den reviderade företagen påträffas ofta 
som en möjlig förklaring. Det finns dock en del skiljaktigheter mellan studieresultat. 

Gomez-Guillamon (2003) har kommit fram till att revisionsrapporter är användbara källor för 
olika typer av investerare. Långivarna enligt Minnis (2011) använder sig av informationen i 
revisionsberättelser vid sina finansieringsbeslut och vid räntesättningar. Denna synpunkt 
stärks av Karjalainens (2011) studie som har funnit att det finns samband mellan revision och 
företagets kostnad på lånat kapital. Revisionen kan följaktligen vara till fördel för sådana 
företag som är i behov av externt kapital. 

Thorell och Norberg (2005) påpekar däremot att kreditgivarna har ofta mycket bra insyn i 
företagets räkenskaper, eftersom de omfattas av deras skyldighet att säkerställa kredittagarens 
återbetalningsförmåga innan finansieringsbeslutet ska tas. Forskarna menar att banker och 
andra kreditinstitut har en mycket djupare och ingående relation till företaget, jämfört med 
många andra intressenter, och därför har tillgång till andra och många fler informationskällor 
än enbart årsredovisningar och revisionsberättelser.  Svensson (2003) har bland annat funnit 
att kreditgivarna använder sig av kompletterande informationskällor, så som 
kreditupplysningar, företagets budgetar och prognoser, i större utsträckning än av 
årsredovisningar. Hon noterar dock att användandet av revisorstjänster kan vara en positiv 
faktor för småföretag vid kontakten med kreditinstitut. 

Det noteras även att små ägarledda företag, är i många bemärkelser annorlunda jämfört med 
de större. Eftersom frivilligheten omfattar just sådana företag är det viktigt att ta i beaktandet 
deras särdrag. Flera studier har funnit att små företag har annorlunda intressentkretsen. 
Poängteras även skillnaden i relationen mellan intressenterna och bolagen (Winborg och 
Landström, 2001; Svensson, 2003; Evans et al, 2005; Thorell & Norberg, 2005). Därför blir 
resonemangen kring vilken nytta som revisionen kan tillföra småbolags intressenter mer 
invecklad.  
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Det finns även andra angreppssätt för att förstå revisionen. Exempelvis revisionens nytta 
utifrån sociologiskt perspektiv är ett ämne som berörs allt mer idag.  Carrington (2010) 
nämner begreppen komfort och legitimering i diskussionen kring revisionens betydelse utifrån 
det sociologiska angreppssättet. Begreppet komfort belyses ofta utifrån revisionsanvändarnas 
(intressenternas) eller producenternas (själva revisorernas) perspektiv (Pentland, 1993; 
Carrington & Catasus, 2007; Carrington, 2010). Begreppet legitimitet däremot förknippas i 
litteraturen både med revisorsyrket (Freitas & Guimaraes, 2007) och med de reviderade 
rapporterna (Carrington, 2010). 

Förändringar inom revisionsbranschen på den internationella marknaden och i Sverige som 
bland annat ledde till en viss avreglering, medför att branschen blir mer och mer 
efterfrågestyrd. Detta bör flytta revisorstjänster till en annan nivå, då dessa blir som de flesta 
andra produkter och tjänster på marknaden konkurrensutsatta (Thorell & Norberg, 2005). Det 
är då inte konstigt att revisionen och dess betydelse utifrån företagarnas perspektiv är ett ämne 
som lyfts fram allt mer på senaste tiden (Thorell & Norberg, 2005). Möjlig förklaring till detta 
kan vara att revisionsbranschen försöker skapa sig en bild av de faktorer som styr kundernas 
beslut att bekosta revisionstjänster. 

Eftersom beslutet att bekosta eller inte revisionstjänster för de mindre företagen är numera 
frivilligt, är det rimligt att ta del av det forskningsområdet som behandlar 
organisationsbeteende och beslutsfattande. Inom beteendevetenskap är det den så kallade 
strukturalistiska strömmen som verkar vara dominerande idag (Heugens & Lander, 2009). 
Den bygger på teorier om den institutionella isomorfismen. Huvudantaganden är att individer 
handlar utifrån de normer och regler som råder i den kretsen de rör sig i. Individerna tenderar 
således att anpassa sig till och även gå samman med omgivningen i sökandet för acceptans 
och legitimitet (Meyer & Rowan, 1977; DiMaggio & Powell, 1983; Heugens & Lander, 
2009). 

Forskningen kring revision och dess betydelse utifrån det sociologiska angreppssättet är 
bredd. Fokusen i de flesta studier ligger dock på intressenternas och revisorernas perspektiv. 
Litteraturen kring företagarnas perspektiv på revision som är förankrad i det sociologiska 
fältet är betydligt mer begränsad. Detta väcker följaktligen frågan om dels vilka faktorer 
egentligen är betydelsefulla för företagarna i deras beslut att anlita en revisor eller inte, dels 
om vilka angreppssätt bäst kan användas för att förstå och förklara dessa faktorer. 

1.3 Problemformulering  

Vilka bevekelsegrunder ligger bakom företagarnas beslut att frivilligt bli reviderade? 

1.4 Syfte 
Syftet med detta arbete är att förstå de olika faktorer som påverkar småföretagarnas beslut i 
frågan om revision, samt att skapa en bild av hu de olika angreppssätten, det ekonomiska och 
det sociologiska, kan ge förklaringsgrunder till företagarnas beteende.  
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1.5 Bidrag  

1.5.1 Teoretiskt bidrag 

Detta arbetes teoretiska bidrag är att tillföra en ny infallsvinkel i diskussionen om revision 
genom att tydliggöra skillnaden mellan det ekonomiska och det sociologiska 
tillvägagångssättet, samt genom att visa med hjälp av det empiriska underlaget att det 
sociologiska perspektivet är tillämplig vid tolkandet av de bevekelsegrunderna som ligger 
bakom småföretagarnas beslut att frivilligt bli reviderade.  

1.5.2 Praktiskt bidrag 
Mitt arbetes praktiska bidrag är att skapa en förklaringsmodell kring de olika 
bevekelsegrunder som ligger bakom företagarnas beslut att frivilligt bli reviderade utifrån de 
två angreppssätten, det ekonomiska och det sociologiska. 
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2 Teoretisk referensram  
I detta kapitel presenteras resultat av tidigare studier som är relevanta utifrån detta arbetes 
problemformulering och syfte.  

2.1 Revision 

2.1.1 Bakgrund och innebörd 
Noteringar om frivillig revision av svenska företag dateras tillbaka till 1650-talet. 
Utvecklingen av den finansiella revisionen skedde i mitten av 1800-talet, och har koppling till 
uppkomsten av Sveriges första aktiebolagslag 1848. I företagsvärlden präglas den tiden av 
bildandet av ett stort antal nya aktiebolag och en expansion av de äldre företagen. 
Förändringen följdes av separationen mellan investerare och ledning, samt utvecklingen av 
relationen mellan företagen och externa investerare (Wallerstedt, 2009; Öhman & 
Wallerstedt, 2012).  

Det tog nästan ett halvt sekel innan revisionen i Sverige lagstadgades. Kravet på att ha en 
revisor fastslogs i 1895 års aktiebolagslag. Revisionens innebörd var på den tiden annorlunda 
jämfört med dagens. Det fanns inga krav på revisorernas kompetens eller kvalifikation. Först 
1912 infördes kravet på en revisors auktorisation. Revisionsplikten för samtliga aktiebolag 
lagstadgades 1983. Regleringen var en åtgärd som syftade till att förebygga ekonomisk 
brottslighet. Den eventuella nyttan för företagarna hade inte diskuterats på den tiden (Thorell 
& Norberg, 2005).  

Revisionen i den mening som den används idag innebär en granskning av bolagets finansiella 
rapporter. Inom svenskt regelverk omfattas även bolagets förvaltning av revisors granskning. 
Resultatet sammanfattas i en revisionsberättelse, där revisorn uttalar sig om huruvida 
bolagsledningens påståenden i de finansiella rapporterna är tillförlitliga. Syftet är att 
företagets intressenter ska kunna göra sina egna bedömningar om exempelvis verksamhetens 
risker eller bolagets ställning i stort (FAR, 2006; Carrington, 2010).  

Till företagets intressentkrets brukar räknas ägarna, kreditgivarna, kunder och leverantörer, 
anställda, samt staten, som representeras av Skatteverket. Även styrelse och VD kan räknas 
till de intressenter som kan ha nytta av revison (FAR, 2006) 

2.1.2 Revisors opartiskhet 
Revisorns opartiskhet är ett omdiskuterat ämne. Utvecklingen på den finansiella marknaden 
har lett till att kraven som ställs på revisorerna, på deras kompetens och på själva revisionens 
utförande har ökat och skärpts. Näringslivet har blivit mer komplext och frågan om 
intressenternas behov av att säkerställa informationens tillförlitlighet är idag mer aktuell än 
någonsin (FAR, 2006).  

I Revisorslagen (2001:883) finns det bestämmelser om att revisionen ska vara opartisk. För att 
säkerställa detta ska revisionen ”organiseras så att revisorns opartiskhet, självständighet och 
objektivitet säkerställs”. Lagen listar även ett antal omständigheter som ska beaktas för att 
säkerställa att revisorns opartiskhet inte rubbas. Dessa är egenintressehotet, då revisorn kan ha 
ett ekonomiskt intresse i klienten på grund av exempelvis anställning i klientens företag, 
självgranskningshotet, som uppstår när revisorn granskar sig själv om denne har varit delaktig 
i upprättande av de finansiella rapporterna, partiställningshotet, då revisorn har varit delaktig 
och följaktligen tagit ställning till företagets ståndpunkt vid exempelvis rättslig tvist, 
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vänskaps-/förtroendehotet, då revisorn står i exempelvis vänskaplig eller personlig relation till 
klienten, och skrämselhotet, som uppstår när revisorn är utsatt av någon form av 
påtryckningar (FAR, 2006, Revisorslag 2001:883). 

Det har dock uppmärksammats av ett flertal forskare att diskussionen kring revisorers 
opartiskhet är till viss del hycklande. Öhman et al. (2012) noterar att revisorers lojalitet är 
delad, eftersom de arbetar på uppdrag av företagsledningen och behöver efterleva deras 
förväntningar samtidigt som de måste tjäna intressenternas behov. Wolf, Tackett och 
Claypool (1999) poängterar det ironiska i frågan om revisors oberoende. De menar att 
revisorer redan från början befinner sig i en viss beroendeställning till företagsledningen, 
eftersom det är just företaget som ger uppdraget och betalar för det.  

2.1.3 Revisors uppgifter 
Revision innebär en oberoende granskning av bolagets räkenskaper som görs av en 
utomstående revisor (FAR, 2006; Carrington, 2010; Justitiedepartementet, 2010). Den 
lagstadgade revisionen är dock inte den enda yrkesroll som en revisor kan ha. Till revisors 
andra uppgifter hör den fristående rådgivningen inom yrkesområdet, som utförs på 
uppdragsgivarnas förfrågan (FAR, 2006). En sådan rådgivning kan utföras även av en 
yrkesrevisor som inte är den valda revisorn hos uppdragsgivaren (ibid.). De olika rollerna kan 
illustreras på följande sätt: 

- Enbart revision 
- Revision och rådgivning  
- Enbart rådgivning 

Förutom dessa tjänster är det vanligt att revisionsbyråer erbjuder även andra tillhörande 
tjänster, så som skatterådgivning, redovisningshjälp, konsultation inom företagsorganisation 
och kapitalhantering med mera (E&Y, 2014; Grant Thornton, 2014; LR-revision, 2014; PwC, 
2014). 

2.1.4 Frivillig revision 
2010 avskaffades revisionsplikten för vissa företag. Det innebär att dessa företag kan avgöra 
själva om deras finansiella rapporter ska granskas av en revisor eller inte. För att kunna 
utnyttja frivilligheten måste bolaget uppfylla minst två av följande villkor under vart och ett 
av de två senaste räkenskapsåren: 

- Antalet anställda i medeltal får inte överstiga 3  

- Balansomslutningen får inte överstiga 1,5 miljoner kronor 

- Nettoomsättningen får inte överstiga 3 miljoner kronor 

(Justitiedepartementet, 2010) 

Sverige är en av de sista EU-länderna som avskaffade den allmänna revisionsplikten (Thorell 
och Norberg, 2005). Enligt EG:s fjärde bolagsdirektiv (78/660/EG) har medlemsländerna rätt 
att införa regler om undantag för revisionsplikten för småbolag. I artikel 11 anges de 
gränsvärden som ska användas för definition av småbolag: 2 500 000 euro i 
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balansomslutning, 5 000 000 i nettoomsättning och 50 anställda (medelantalet under 
räkenskapsåret). Sedan 1978 då direktivet utgavs har gränsvärdena höjts ytterligare. 

Idag har de flesta europeiska länder infört frivillig revision för små och medelstora bolag. 
England är bland de länder som tillämpar de av EU rådande gränsvärdena. Andra länder 
tillämpar något lägre gränsvärden. De nordeuropeiska ländernas värden är dock de lägsta i 
Europa (Thorell och Norberg, 2005). Diskussionen pågår om huruvida gränsvärdena för 
svenska företag ska höjas i enlighet med de av EU rådande gränssättningarna (Sveriges 
Riksdag, 2011; 2013).  

2.2 Ekonomiskt angreppssätt 

Det är tydligt att det nationalekonomiska tillvägagångssättet är det centrala i debatten om 
revisionens betydelse (Thorell & Norberg, 2005). Den huvudsakliga utgångspunkten som görs 
av forskarna i det fältet är att individerna handlar rationellt (Carrington, 2010). I detta avsnitt 
kommer därför tyngden läggas på de rationella argument som framförs av forskarna som 
stödjer den frivilliga revisionen.  

2.2.1 Revision och agentteori 
Reducering av problem som skapas på grund av det asymmetriska informationsförhållandet 
mellan olika parter i samhällsekonomin är den traditionella uppfattningen om revisionens roll. 
Informationsasymmetri innebär skillnaden mellan mängden och kvalitén av data som parterna 
besitter (Moore & Ronen, 1990). Inom samhällsekonomin är det skillnad mellan den 
information som ett företag besitter och den som efterfrågas och finns tillgänglig för 
företagets intressenter. Den information som företaget avser att kommunicera till sina 
intressenter ryms vanligtvis i bolagets finansiella rapporter. De som använder dessa data kan 
vara bolagets aktieägare, myndigheter, kreditgivarna, affärspartners eller bolagets 
medarbetare. Olika intressenter kan ha olika användning av bolagets finansiella rapporter. Det 
kan även skilja sig mellan vilken typ av uppgifter de olika intressenterna efterfrågar. Det 
gemensamma är att den informationen som erbjuds bör vara tillförlitlig. En revisor uppträder i 
det sammanhanget som en tredje part som granskar bolagets räkenskaper och uttalar sig om 
kvalitén och tillförlitligheten i dessa (FAR, 2008).  

I forskningslitteratur har revisorns roll ofta diskuteras med argumentationen styrd utifrån 
agentteorin (Thorell & Norberg, 2005). Den teori används ofta för att beskriva förhållandet 
mellan två parter, agenten och principalen, där principalen är den som delegerar uppdrag till 
agenten. Inom företagsekonomin brukar företag eller snarare företagsledningen betraktas som 
agenten som utför arbetet utifrån företagsägarnas (principalernas) önskemål och anvisningar. 
Informationsasymmetrin som råder mellan parterna leder till ett antal problem som skapas av 
så kallade moral hasard och adverse selection. Det antas helt enkelt att principaler använder 
sig av det asymmetriska informationsförhållandet för att serva sina egna intressen, på 
agenternas bekostnad. Just detta antagande har lett till utvecklingen av olika teorier och 
praktiska tillämpningar för att förebygga de problem som kan skapas på grund av principalers 
beteende. Det framhävs bland annat att agenternas övervakning över principaler kan reducera 
eller i alla fall minimera problemen (Eisenhardt, 1989).  

Det agentteoretiska synsättet har enligt Thorell och Norberg (2005) stark förankring i den 
svenska bolagsrätten. Enligt Aktiebolagslagen är det just bolagsstämman, det vill säga 
bolagets ägare som har befogenhet att välja en insynsperson (revisor), som ska granska inte 
bara företagets räkenskaper, utan även förvaltningen av verksamheten (ABL).  
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Emellertid väcker det faktum att olika bolag har olika ägarstruktur och olika intressentkrets 
frågan om huruvida agentteorin är tillämplig i dessa sammanhang. En genomgång av 
småföretags särdrag presenteras i nästa avsnitt. 

2.2.2 Småföretag 
Gränsvärden för företag som kan utnyttja frivillig revision är låga, vilket innebär att de företag 
som omfattas av frivilligheten är de allra minsta. Sådana företag faller inom gränser som 
anges av Europeiska Kommissionen för mikroföretag, nämligen högst 10 anställda, samt 
omsättning och balansomslutning på högst 2 miljoner euro var.  

Det har noterats av flertal forskare att små företag är i många bemärkelser annorlunda jämfört 
med de större (Winborg och Landström, 2001; Svensson, 2003; Evans et al, 2005; Thorell och 
Norberg, 2005). Den definition av små företag som forskarna använder är den som råds av 
Europeiska Kommissionen. Den omfattar bolagen med högst 50 anställda, samt 
balansomslutning och omsättning på högst 10 miljoner euro. Dessa gränsvärden överstiger 
märkbart de som gäller för frivillig revision, men rymmer fortfarande alla företag som 
understiger dessa värden. Det innebär att de argument som framförs av forskarna gällande 
små bolags särdrag gäller även för dem företag som omfattas av frivilligheten.  

Thorell och Norberg (2005) uppmärksammar den skillnad som finns mellan de större och de 
allra minsta företagen, samt vilken betydelse denna skillnad har för företagen och deras 
intressenter. De menar att det nutida regelverket är skapad med hänsyn till de större bolagens 
särdrag. Det agentteoretiska resonemanget kring agent-principal-förhållandet i relationen 
mellan företagets ägare och dess ledning är inte tillämplig för mikroföretag. Ägare i sådana 
bolag är ofta även företagsledare som har bra insyn i bolagets verksamhet. Bolagets 
redovisning och dess granskning är således av mindre betydelse för just denna 
intressentgrupp.  

Agentteorins argument kan dock fortfarande vara tillämpliga i frågan om förhållandena 
mellan företagets ägare/ledning och de externa intressenterna, så som kreditgivarna, kunder, 
leverantörer och skattemyndigheten (Thorell och Norberg, 2005). Dessa argument bör 
emellertid tillämpas med försiktighet. Evans et al (2005) poängterar att det finns signifikanta 
skillnader mellan små och stora bolag. Det framförs bland annat att småföretags 
intressentkrets är annorlunda jämfört med den hos stora bolag. Därav är även intressenternas 
behov annorlunda och likaså deras användande av företagets finansiella rapporter (Evans et 
al, 2005). 

Winborg och Landström (2001) framhåller småföretags särmärken när det gäller 
verksamhetens finansiering. Författarna menar att småföretag ofta upplever problem med att 
få finansiering genom institutionella kreditgivare, så som banker. Därför förlitar sig sådana 
företag på andra finansieringskällor, så som egna privata besparingar, släkter och vänner, 
förlängda leverantörskrediter och förkortade kundkrediter och så vidare.  

Långsiktiga lån från kreditinstitut kvarstår dock som en viktig finansieringskälla för 
småföretag. Det finns emellertid särskiljande drag i själva utlåningsprocessen. Svensson 
(2003) har exempelvis funnit att finansiella rapporter så som årsredovisningar inte är 
avgörande vid finansieringsbeslut för de institutionella kreditgivarna.  De använder sig i större 
utsträckning av kompletterande information, så som kreditupplysningar, företagets 
periodrapporter, budgetar och prognoser.  
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2.2.3 Nytto-kostnadsperspektivet 
I frågan om huruvida revision bör vara lagstiftad eller frivillig framför Thorell och Norberg 
(2005) en diskussion om revisionens nytta för olika intressenter. Forskarna tar det 
marknadsekonomiska perspektivet som utgångspunkt och resonerar kring de olika 
intressenternas behov av revisionen. De menar att marknadens olika aktörer kan avgöra själva 
om tjänsten är behövlig. Exempelvis, kan bolagets intressenter om de finner revisionen 
behövlig ställa krav på den. Sedan är det upp till det enskilda bolaget att avgöra om kostnaden 
för revisionen är värd den nytta som intressenten kan tillföra. Med andra ord den som betalar 
för tjänsten bör själv kunna avgöra om den är värd det.  

Ägare 
Forskarnas debatter kring relationen mellan företagets ledning och dess ägare har stark 
förankring i agentteorin, där ägare framställs som agenter som delegerar uppgifter gällande 
förvaltning av verksamheten till principaler (bolagsledningen). Revisionen verkar i detta fall 
som en försäkran för ägarna att verksamheten skötts på det sättet som ägarna önskar 
(Carrington, 2010) 

Enligt Thorell och Norberg (2005) har det agentteoretiska synsättet haft stark inverkan på 
utformning av den svenska bolagsrätten. Att bolagets ägare är i det sammanhanget principaler 
och således även dess främsta intressenter stöttas av det faktum att det är just bolagsstämman, 
det vill säga ägarna, som har befogenhet att välja en revisor (ABL). 

Situationen är dock annorlunda i mindre ägarledda företag, där ägarna är även verksamma i 
bolaget och välinsatta i bolagets ställning. Thorell och Norberg (2005) menar att agentteorins 
resonemang och således även diskussionen kring revisionens nytta för ägare inte är 
tillämpliga för småföretag. Inte heller SOU 2008:32 tar ägarperspektivet i beaktandet vid 
diskussion om eventuella konsekvenserna av införandet av frivillig revision. Detta med 
anledningen att ägarna i de företag som omfattas av frivilligheten har bra insyn i bolaget, 
vilket gör att behovet för övervakning är begränsad.  

Anställda 

Enligt SOU 2008:32 betraktas inte anställda som en intressentgrupp som kan ha någon större 
nytta av revisionen. Det understryks att många mikroföretag saknar eller har väldigt få 
anställda. Det noteras även att det ofta är just ägarna eller deras närstående som är verksamma 
i bolaget (SOU 2008:32) 

Kreditgivarna 

Det finns en rad studier som stödjer antagandet att revisionen har betydelse utifrån 
kreditgivarnas perspektiv. Gomez-Guillamon (2003) noterar bland annat investerarna 
(aktieägare och kreditinstitut) finner revisionsrapporter användbara vid finansieringsbeslut. 
Från Minnis (2011) studie framgår det att revisionen har betydelse inte bara för själva 
finansieringsbeslutet, utan även för utformning av avtalsvillkor och räntesättningar. Detta 
stödjas av Karjalainens (2011) undersökning som kom fram till att det finns samband mellan 
revision och företagets kostnad på lånat kapital.  

SOU 2008:32 framför att det svenska regelverket är uppbyggt på så sätt att kreditgivarna 
måste bygga sig en uppfattning om företagets återbetalningsförmåga innan krediten beviljas. 
Det noteras att kreditinstitut samlar in informationen från en rad olika källor, så som: tidigare 
lånehistorik, allmän information om kredittagaren, kreditupplysningar samt eventuella 
säkerheter. Det betonas även att det inte föreligger något tvång för kreditgivarna att bevilja 
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krediten. Det är då upp till företaget att avgöra om revisionen är behövlig. Det framförs alltså 
att det är i det sammanhanget främst det sökande företaget som har nytta av revisionen (SOU 
2008:32). 

Kreditgivarnas speciella situation poängteras även av Thorell och Norberg (2005). Det 
framförs att kreditgivarna till skillnad från andra intressenter har bättre insyn i kundernas 
räkenskaper och kan även försäkra sig på ett annat sätt genom att exempelvis kräva säkerhet i 
egendom eller personlig borg. Enligt Thorell och Norberg (2005) kan kreditgivarna även 
ställa krav på att kredittagarens räkenskaper revideras. Det är då upp till företaget att avgöra 
om nyttan av revisionen överväger kostnaderna.  

Kunder och leverantörer  

Thorell och Norberg (2005) påpekar att företagets olika intressenter, bland annat kunder och 
leverantörer, kan ställa krav på att företagets räkenskaper granskas av en revisor. Företaget 
har då möjlighet att göra en egen bedömning om kravet ska uppfyllas. Det antas att företaget 
bestämmer sig att bekosta revisionen om den intressenten som ställer kravet är betydelsefull 
för företaget. 

Samma resonemang återfinns i SOU 2008:32. Det poängteras även att leverantörer har 
möjlighet att försäkra sig om betalning genom att kräva förskottsbetalningar.  

Det allmänna (Skatteverket) 

Informationen om företagets ekonomiska ställning ligger till grund för beräkning av skatter, 
avgifter och även eventuella bidrag. Därför är det av ytterst betydelse att informationen som 
företaget lämnar i sin årsredovisning är tillförlitlig. Revisionen är det verktyget som hjälper 
att uppnå tillförlitligheten (FAR, 2006).  

Thorell och Norberg (2005) uppmärksammade i sin undersökning att Skatteverket är bland de 
intressenterna som inte ha direkt inverkan på företaget. Det saknas grund för myndigheten, till 
skillnad från exempelvis kreditgivarna eller stora leverantörer, att påverka företagets beslut att 
bekosta revisionen så vida den inte är lagstiftad. Forskarna varnade för att slopad 
revisionsplikt kan leda till negativa konsekvenser för skatteintäkterna och ökade kostnader för 
utvidgad kontroll från Skatteverkets sida. SOU 2008:32 har dock poängterat att Skatteverket 
har ett brett spektrum av verktyg för kontrollutövande av beskattningsunderlaget. Utredarna 
bedömde dessutom att utebliven revision inte kommer att påverka skatteintäkterna märkbart.  

Medan revisionens nytta för det allmänna är mer eller mindre märkbar, är det emellertid oklart 
huruvida den är relevant för företagets beslut att anlita en revisor. Grönlund, Svärdsten och 
Öhman (2011) resonerar kring huruvida företagens strävan att efterleva dem av samhället och 
regeringen uppställda reglerna kan diskuteras som en komponent som tillför företagen något 
mätbart värde. Forskarna hävdar att eftersom åsidosättande av reglerna kan bli kostsamt för 
företagen är det rimligt att betrakta denna aspekt som värdetillförande.  

Redovisningskvalité 
En revisor får ej granska de finansiella rapporter som han eller hon själv har upprättat eller har 
varit delaktig i upprättandet av (Revisorslag, § 21; FAR, 2006; Carrington, 2010). Däremot 
lyfts upp revisors roll som rådgivare och bollplank för företagsledningen i ekonomiska och 
förvaltningsfrågor (FAR, 2006).  
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Vissa forskare noterar att revisionen kan ha en indirekt inverkan på företagets redovisning. 
Svanström (2008) har funnit att revisionen kan öka företagets operativa effektivitet. Han 
menar att de synpunkter, noteringar och iakttagelser som revisorn framför i samband med 
revisionen tas an av företagsledningen, som använder sig av den erfarenheten vid upprättandet 
av nästa års rapporter.  Revisionen ökar med andra ord företagarnas egna kunnighet i de 
frågor de samarbetar med revisorn kring (Svanström, 2008).  

Gooderham, Tobiassen, Døving och Nordhaug (2004) noterar att den kompetens som tillförs 
företaget i samband med rådgivningen har betydelse för bolagets överlevnad och ger 
konkurrensfördelar. Collis, Jarvis och Skeratt (2004) har funnit att den fördel med förbättrad 
redovisningskvalité och interna kontroller som den externa revisionen tillför är en 
betydelsefull faktor för småföretagare vid val av frivillig revision.  

Den externa revisionen kan med andra ord tillföra företagen fördelar även internt i form av 
förbättrad redovisningskvalitet.  Den nytta som den förbättrade redovisningskvalitén medför 
kan bland annat vara minskade kostnader för redovisningshjälp (SOU 2008:32), bättre 
förhandlingsläge vid möte med kreditgivarna (Svensson, 2003; Gooderham et al, 2004; 
Minnis, 2011). Följt av Thorell och Norbergs (2005) resonemang är det då upp till företagarna 
själva att avgöra huruvida den tillförda nytta är värd kostnaden.  

2.3 Sociologiskt angreppssätt 
Det sociologiska angreppssättet lägger fokusen på relationen mellan individen och andra 
aktörer samt processer och tendenser som styr och speglar denna relation (Carrington, 2010).  
Inom forskningen kring organisationsbeteende har dock ytterligare en ström utvecklats. Den 
så kallade strukturalistiska strömmen hävdar att individerna tenderar att med tiden bli mer och 
mer isomorfiska, försöker att efterlikna andra i deras beteende (Heugens & Lander, 2009).  

Nationalencyklopedin definierar begreppet isomorfism som strukturlikhet (Prawitz, 2014). 
Inom organisationsforskningen tillskrivs införandet av begreppet DiMaggio och Powell 
(1983), vilka i sin tur utvecklade konceptet från Meyer och Rowans (1977) studie. Meyer och 
Rowan (1977) menar att uppkomsten och etablering av de institutioner och strukturer som 
finns i samhället kan snarare beskrivas som någon slags ceremoni än som resultat av ett 
rationellt avvägande om effektivitet. Rationaliteten ligger som grund för uppkomsten och 
etablering av de olika strukturerna. De strukturer och sammansättningar som redan är 
etablerade antas och appliceras i de nya organisationerna utan vidare eftertanke. Eftersom 
sådana byggstenar anses vara korrekta, adekvata och rationella integreras de för att undvika 
illegitimitet.  

2.3.1 Institutionell isomorfism 
I strävan att hitta förklaringen till varför organisationer som ofta är så olika i sina former och 
tillvägagångssätt från början tenderar att med tiden likna varandra har DiMaggio och Powell 
(1983) utvecklat teorin om den institutionella isomorfismen. Isomorfismen beskrivs som en 
process då en organisation modifierar sina egenskaper i strävan att efterlikna sin omgivning. 
Författarna noterar att förändringen gentemot homogeniteten blir tydligare då organisationen 
är mer etablerad. Viktig roll i denna förändring spelar den så kallade organisatoriska 
kontexten. Med organisatorisk kontext menar DiMaggio och Powell (1983) den omgivningen 
som organisationen i frågan interagerar med, så som: huvudleverantörer, konsumenter, 
myndigheter och andra organisationer som producerar liknande produkter eller tjänster. Med 
det sista menas inte bara organisationens direkta konkurrenter, utan snarare den kretsen som 
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organisationen är verksam i. DiMaggio och Powell (1983) särskiljer tre mekanismer som styr 
organisationens isomorfiska förändring:  

 Tvingande (coercive) isomorfism 
 Härmande (mimetic) isomorfism 
 Normerande (normative) isomorfism 

Den tvingande isomorfismen uppstår enligt DiMaggio och Powell (1983) på grund av det 
formella och informella trycket från den omgivningen som organisationen i fråga är beroende 
av. Det trycket kan upplevas som tvång, övertalning, eller inbjudan till en krets. Som exempel 
nämner författarna förändringar inom ett företag som svar på myndigheternas krav, så som 
beslut att anlita professionella redovisare för att uppfylla skattemyndigheternas krav. 
Liknande resonemang framförs även av Meyer och Rowan (1977), då de menar att olika 
organisationer som är verksamma inom samma bransch liknar varandra strukturellt just på 
grund av den tvingande regleringen. 

Osäkerheten är den kraften som enligt DiMaggio och Powell (1983) orsakar den härmande 
isomorfismen. Då en organisation ställs inför ett nytt problem kan det upplevas mer effektivt 
och praktiskt att ”låna” lösningen från andra organisationer. DiMaggio och Powell (1983) 
argumenterar för att mycket av den homogeniteten inom organisationsstrukturer beror på 
härmande isomorfismen. Organisationer byggs upp efter redan befintliga former. Förklaringen 
kan vara att organisationen söker antingen efter specifik lösning eller efter legitimitet. 
DiMaggio och Powell (1983) noterar att en möjlig förklaring till så stor likhet mellan olika 
organisationers struktur kan vara i att det inte finns så mycket att välja på. Forskarna menar 
vidare att det faktum att vissa strukturer förekommer mer frekvent än andra kan förklaras av 
den härmande isomorfismen i högre grad än av dessa strukturers effektivitet. 

Den normerande isomorfismen beskrivs av DiMaggio och Powell (1983) som resultat av 
professionalisation, det vill säga de påtryckningar som skapas av professionella grupper. 
Medlemmar av dessa grupper strävar efter att skapa en gemensam kognitiv bas och legitimitet 
för sitt yrke. Formel utbildning och det professionella nätverket är vanliga och betydelsefulla 
källor för den typen av isomorfismen.  

2.3.2 Legitimitet och komfort 

Det finns ett starkt samband mellan den kognitiva legitimiteten och isomorfismen, då 
legitimiteten utgörs av de förväntningar som skapas av och uppfattas som önskvärda inom en 
viss krets beroende på den kretsens normer och värderingar (Freitas & Guimaraes, 2007).  

Inom revision används begreppet legitimitet i samband med komfort. Carrington (2010) 
beskriver revisionen som en signal till intressenter. Det faktum att det finns en oberoende 
granskare syftar till att skapa trygghet, bekvämlighet i användandet av informationen i 
företagets finansiella rapporter. Pentland (1993) framställer revisionen som någon form av 
ritual eller tradition som syftar till att förmedla trovärdighet, trygghetskänsla till användarna.  

Emellertid kan revisionen tillföra komfortkänslor även till företagsledningen, då 
revisionsberättelsen skänker trovärdighet och legitimitet till företagets finansiella rapporter. 
Carrington (2010) noterar att redovisningen är utformad på sådant sätt att den som skapar den 
får luta sig mot en del antaganden. Det innebär att den information som ryms i företagets 
finansiella rapporter är snarare företagsledningens vision än en helt objektiv bild av bolagets 
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finansiella ställning. Revisionen kan i detta sammanhang skänka trovärdighet och legitimitet 
till företagets finansiella rapporter.   

2.4 Ekonomiskt och sociologiskt angreppssätt. Sammanfattning 
Sedan 2010 omfattas ca 200 000 svenska företag av frivilligheten i frågan om revision. Det 
innebär att dessa företag kan själva bestämma om deras räkenskaper ska revideras eller ej. 
Därför är det intressant att studera de bevekelsegrunderna som kan ligga bakom beslutet att 
bli reviderade som tas av företagsledningen i sådana bolag som omfattas av frivilligheten.  

Statliga utredningar och politiska debatter, samt ett stort antal av forskningslitteratur erbjuder 
ett underlag för att studera företagsledningens beteende utifrån det ekonomiska 
angreppssättet.  Stora vikten läggs till agentteorins resonemang, där revisionen är ett verktyg 
som syftar till att reducera informationsasymmetrin mellan ett företag och dess intressenter. 
På den avreglerade marknaden kan anledningen till varför företagsledning kan vara 
intresserad av att minska eller reducera informationsasymmetrin ses utifrån nytto-
kostnadsperspektivet. Företagen väljer att uppfylla krav eller önskemål på revision från 
externa intressenterna om dessa intressenter bedöms vara betydelsefulla för företaget. 
Reducering av informationsasymmetrin för att öka intressenternas utbudsvilja eller för att 
undvika eventuella kostnader för åsidosättandet av de i samhället rådande normer och regler 
hör till de yttre faktorer som kan förklara företagarnas beslut att frivilligt bli reviderade. 
Emellertid noteras det att revisionen kan tillföra nytta till företaget internt. Detta genom att 
indirekt förbättra bolagets redovisningskvalité. De fördelar som detta medför ställs då mot 
revisionens kostnader. 

Företagsledningens beteendeende utifrån det sociologiska angreppssättet är ett mindre berört 
ämne. Inom sociologi ligger fokusen på samspelet mellan olika parten och de mekanismer 
som styr relationer. Det hävdas att individernas beteende kan förklaras med deras strävan att 
efterlikna omgivningen. Detta görs i huvudsak för att framstå som legitima. Inom den 
strukturalistiska strömmen bland beteendeforskare är teorin om det institutionella 
isomorfismen central. Forskarna menar att isomorfismen, strävan att efterlikna andra, är 
tillämplig även i frågan om det organisatoriska beteendet. Vissa forskare poängterar även att 
mycket i homogeniteten mellan olika organisationer kan förklaras med teorin om den 
institutionella isomorfismen, snarare än med dem rationalistiska resonemangen som den 
ekonomiska strömmen opererar med.  Forskarna särskiljer tre huvudsakliga mekanismer som 
orsakar homogeniteten. Dessa är: den tvingande isomorfismen, den härmande isomorfismen 
och den normerande isomorfismen. Företagen stävar att efterlikna andra företag i frågan om 
revision antingen på grund av det verkliga eller upplevda tvånget (tvingande isomorfism), 
eller på grund av strävan att kopiera ett legitimt sätt att vara och/eller tillämpa redan färdiga, 
”legitima” lösningar (härmande isomorfism), eller på grund av att det i den omgivningen som 
företagen rör sig i uppfattas som legitimt att anlita en revisor (normerande isomorfism). 
Samspelet mellan företaget och dess omgivning hör till de yttre faktorer som påverkar 
företagets beteende. Till de inre faktorer kan tillskrivas den upplevda komforten och 
trygghetskänslan som skapas då revisionsberättelsen skänker trovärdighet och legitimitet till 
de antaganden och påståenden som företagsledningen gör i de finansiella rapporterna.  
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I tabellen nedan presenteras en översikt över de olika bevekelsegrunder som företagarna kan 
ha att frivilligt välja att bli reviderade utifrån de två angreppssätten.  

 

 

 

Tabell 1. Sammanfattning av de yttre och inre faktorer som kan påverka företagarnas beslut 
att anlita en revisor utifrån det ekonomiska och det sociologiska angreppssätten. 

  

Ekonomiskt angreppssätt
(nytto-kostnadsperspektivet)

Yttre faktorer
• reducera 

informationsasymmetrin för att 
öka intressenternas utbytesvilja

• reducera 
informationsasymmetrin för att 
undvika eventuella kostnader 
för åsidåsättande av normer och 
regler

Inre faktorer
• Förbättrad redovisningskvalité

Sociologiskt angreppssätt
(signalering utåt)

Yttre faktorer
• tvingande isomorfism (verkliga 

eller upplevda tvånget )
• härmande isomorfism (kopiera 

ett sätt att vara, låna legitima 
lösningar)

• normerande isomorfism 
(signalera om samhörighet)

Inre faktorer
• komfort/trygghet pga att 

revisionsberättelsen skänker 
trovärdighet och legitimitet
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3 Metod 
I detta kapitel redogörs för de metodval som gjordes för att välja, samla in och analysera 
empiriskt data. Urvalsmetoden, datainsamlingsmetoden och analysmetoden presenteras med 
argumentation förd med hänsyn till metodernas relevans till arbetes syfte, samt deras styrkor 
och svagheter i detta konkreta arbete.  

Syftet med detta arbete är att fånga upp inställningar till revisonen bland de företagare som 
har valt att bli reviderade. Eftersom fokusen i denna studie ligger på det frivilliga valet kunde 
respondentkretsen begränsas enbart till företag som uppfyller kraven för att utnyttja 
frivilligheten. Att göra en sådan avgränsning låg även i linje med min strävan att uppnå 
reliabiliteten.  

Populationen av de lämpliga respondenter var således alla svenska företag som omfattas av 
frivilligheten, det vill säga bolag med högst 3 anställda samt omsättning på högst 3 miljoner 
kronor och balansomslutning på 1,5 miljoner kronor.  

För att söka efter lämpliga respondenter användes databasen Retriever, där sökningen kunde 
avgränsas till revisorspliktiga aktiebolag som har högst 4 anställda och omsätter mellan 500 
och 9 999 tkr. Bland dessa företag letades fram sådana bolag som uppfyller kraven för att 
utnyttja frivilligheten, det vill säga företag som har under de senaste två räkenskapsåren 
uppfyllt minst två av följande kriterier: högst 3 anställda, omsättning på högst 3 miljoner 
kronor, balansomslutning på högst 1,5 miljoner kronor. Detta gjordes genom undersökningen 
av företagens senaste årsredovisningar.  

Det primära urvalet resulterade i en lista på ca 3000 företag. Ur dessa valdes 30 bolag som 
uppfyllde kraven för frivilligheten. Dessa delades i grupper efter bransch. Indelningen gjordes 
eftersom mitt arbetes teoretiska underlag tyder på att branschtillhörighet kan ha inverkan på 
vilka av de ekonomiska och sociologiska faktorerna kan ligga till grund för företagarnas 
beslut att anlita en revisor. Företagen kontaktades i turordning för att boka tid för intervju. 
Målet var att samla in information från minst 5 företag. Det gjordes en bedömning att det 
antalet var det minsta som kunde skapa underlag för detta arbetes undersökning. Dessutom 
bedömdes det antalet vara rimligt med hänsyn till den tiden som sättes av för att genomföra 
undersökningen. Det är viktigt att urvalsmetoden förutsätter undersökningens genomförbarhet 
(Kvale, 1997; Jacobsen, 2002). 

Den urvalsmetoden som jag har gjort ligger närmast det som Jacobsen (2002) beskriver som 
ett slumpmässigt urval. Risken med denna metod är att urvalet blir snett och icke 
representativt (Jacobsen, 2002). Därför valde jag att använda en indelning efter bransch för att 
få in åsikter från företagare med olika bakgrund och som är verksamma inom olika områden. 
Jacobsen (2002) menar att en sådan indelning tillför mer variation i det insamlade data och 
följaktligen ökar undersökningen validitet. Han påpekar dock att det ändå finns en risk att 
urvalet inte blir representativt.  

Även ett så kallad bekvämlighetsurval användes då de sökta företagen avgränsades enbart till 
de halländska. Denna minst resurskrävande urvalsmetod (Patton, 1990) användes för att 
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förenkla undersökningsprocessen. Jag är medveten om att den valda urvalsmetoden kan ha 
inverkan på resultatets utfall. Geografisk placering kan ha betydelse för hur företagarnas 
omgivning ser ut, vilka normer och regler uppfattas som legitima i den omgivningen. Detta i 
sin tur kan ha inverkan på vilka av de faktorer, som det sociologiska angreppssättet beskriver, 
motiverar de tillfrågade företagarna.  

Konsekvenserna av den valda urvalsmetoden för detta arbetets resultat kan vara att den 
respondentkretsen som ingår i undersökningen inte är representativ på grund av den 
geografiska begränsningen, samt på grund av att inte alla branscher är representerade. Detta 
har betydelse eftersom det teoretiska underlaget tyder på att dessa faktorer kan ha inverkan på 
vilka faktorer ha inverkan på företagarnas beslut att anlita en revisor. Arbetets syfte och 
problemställning förutsätter dock inte identifiering av alla dessa faktorer. Studien syftar till att 
skapa förståelse för småföretagarnas uppfattningar i frågan om revision, sett utifrån de två 
angreppssätten: det ekonomiska och det sociologiska.  Detta antyder ingen statistisk 
generalisering, vilket innebär att informationsunderlagets validitet skapas av intervjuernas 
innehåll. (Jacobsen, 2002).  

I tabellen nedan presenteras en kortfattad översikt över respondenterna: 

 Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 
 

Respondent 4 Respondent 5 

Bransch Stödtjänster 
till 
sjötransport 

Redovisning 
och bokföring 

Teknisk konsult 
inom bygg- och 
anläggningstekn
ik 

Partihandel med 
textiler; 
Konsultation 
inom 
företagsorganisa
tion 

Datorer, 
program, data- 
& Tv-spel: 
Konsultation 
inom 
företagsorganis
ation 

Omsättning (tkr) 745 873 1 022 1 141 852 
Balansomslutning 1166 955 755 247 318 
Antal anställda 1 2 1 1 1 
Registreringsår 2010 2006 1988 1995 1999 

Arbetets problemställning och syftet förutsätter en kvalitativ datainsamling. I detta 
sammanhang är det av ytterst vikt att data samlas in genom primära källor (Jacobsen, 2002). 
Den personliga intervjun bedömdes därför vara den mest lämpade metoden.   

De två olika angreppssätten, det ekonomiska och det sociologiska, ligger som en teoretisk 
grund för detta arbete. Utifrån dessa teorier utvecklades en intervjuguide (se Bilaga 1). 
Frågorna kring företagarnas relation till olika intressenter så som skattemyndigheten, 
kreditgivarna, leverantörer, kunder, andra affärspartners syftade till att fånga upp de faktorer 
som styr företagarnas beslut på den yttre nivån, det vill säga i samspel med omgivningen både 
utifrån det ekonomiska och utifrån det sociologiska perspektivet. Till detta lades även frågor 
om företagarnas bakgrund och erfarenhet, som syftade till att identifiera de yttre faktorer som 
kan ha inverkan på företagarnas beslut utifrån det sociologiska angreppssättet, att kontrollera 
om det fanns tecken på den härmande, den tvingande, eller den normerande isomorfismen. 
För att förstå vilka av de inre faktorerna, både utifrån det ekonomiska och det sociologiska 
angreppssätten, har betydelse för företagarna, formulerades frågor om revisorn och de av 
revisorn utförda tjänster som företaget erhåller.   
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Intervjuguiden fungerade som stöd under intervjuns gång. Frågorna användes snarare för att 
rikta samtalet i på de olika områden, än för att få några konkreta svar. Under olika intervjuer 
kunde frågorna formuleras något annorlunda eller uteslutas alls i fall den efterfrågade 
informationen redan framkom i samband med svaren på andra frågor. Detta gjordes för att 
ordna en så öppen konversation som möjligt, samt att undvika eller åtminstone minimera 
risken för härledning (se Jacobsen, 2002). 

Alla intervjuer spelades in efter respondenternas godkännande. Innehållet i varje samtal 
sammanfattades sedan till en kortare berättelse med citat, där citaten användes för att 
tydliggöra eller illustrera innebörden. Dessa sammanfattningar skickades sedan till respektive 
respondent för genomgång och eventuella kommentarer. Eftersom intervjuerna riktades mot 
att fånga upp respondenternas egna uppfattningar och inställningar var det viktigt att 
säkerställa att de sammanfattningarna som gjordes efter intervjuerna speglar just det som 
respondenterna ville framföra (Kvale, 1997; Jacobsen, 2002).  

Två av fem respondenter uttryckte önskan om att förbli anonyma. Eftersom innehållet i 
samtalen syftade till att fånga respondenternas egna tankar och inställningar snarare än att få 
konkreta svar, bedömdes det att anonymiseringen kunde göras utan att det påverkade 
materialets validitet märkbart. Alla fem respondenter anonymiserades. Eftersom de 
intervjuade personer är småföretagare och förknippas starkt med sina företag, anonymiserades 
även företagsnamnen.  

Informationen i varje intervjusammanfattning strukturerades efter underrubriker, en så kallad 
narrativ strukturering (Kvale, 1997): Bakgrund, Verksamheten, Revisor, Leverantörer/kunder, 
Kreditgivare, Skatteverket. En sådan strukturering användes dels för att presentera 
informationen på ett mer organiserat och sammanhängande sätt, dels för att sedan underlätta 
analysen (Kvale, 1997).   

Medan företagarnas attityder gentemot revision utifrån det ekonomiska perspektivet har 
relativt bred empiriskt stöd i forskningen, är det sociologiska angreppssättet med fokus på 
småföretagarnas perspektiv mindre belyst. För att underlätta undersökningen skapades de så 
kallade idealtyper, där företagarnas förväntade utsagor indelades i två grupper: sociologiska 
och ekonomiska faktorer (se Bilaga 2). Detta för att ha ett verktyg för att särskilja vissa 
karakteristiska drag av dessa olika angreppssätten (se Boréus & Bergström, 2012).  Jag vill 
poängtera att sådana idealtyper användes enbart som ett orienteringsverktyg under intervjuer i 
syftet att redan under datainsamlingen ha möjlighet att tolka respondenternas utsagor utifrån 
de två olika angreppssätten. Kvale (1997) framhåller betydelsen av att säkerställa att en sådan 
tolkning som görs av intervjuaren stämmer överens med intervjupersonens verkliga 
uppfattning. Detta kan uppnås enligt forskarna genom att intervjuaren formulerar och ”sänder 
tillbaka” innebörden av intervjupersonens utsagor för att få feadback (Kvale, 1997, s. 171). 
Idealtyperna användes i detta sammanhang för att formulera sådana frågor som kunde hjälpa 
att få förståelse och kunna tillskriva de olika utsagorna till det ena eller det andra 
angreppssättet.  

Idealtypsmallen tillsammans med Tabell 1, som presenterades i föregående kapitel, användes 
därefter för att analysera det insamlade empiriska data. Idealtypsmallen användes vid 
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meningskategoriseringen (se Kvale, 1997) för att tolka och tillskriva respondenternas verkliga 
utsagor de olika angreppssätten. Tabell 1 användes sedan för att ta kategoriseringen till nästa 
nivå, genom att indela de olika faktorerna i yttre och inre. Detta för att möjliggöra analysen 
tvärs gnom de två angreppssätten, för att sedan skapa en bild av vilka av de två angreppssätten 
ger större förklaringsgrad till mitt arbetes frågeställning.  

Resultatet av mitt arbete ger inget underlag för statistisk generalisering, eftersom den valda 
urvalsmetoden och datainsamlingsmetoden inte förutsätter detta. Jag är medveten om att de 
valda metoderna kan ha inverkat på resultatet i viss mån och detta i sin tur har betydelse för 
validiteten i de empiriska data. Jag vill dock poängtera att mitt arbetes syfte är inte att 
fastställa olika faktorers betydelse för företagarnas beslut, utan att skapa förståelse för dessa 
utifrån olika angreppssätt genom analys av likheter och skillnader. Detta ger underlaget för 
analytisk generalisering (Kvale, 1997). 
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras de empirisk data som har samlats genom personliga intervjuer med 
fem respondenter. Sammanfattningen av varje intervjus innehåll presenteras var för sig. För 
att underlätta för läsaren har sammanfattningar strukturerats enligt underrubrikerna 
”Bakgrund”, ”Verksamhet”, ”Leverantörer/kunder”, ”Revisor”, ”Kreditgivare” och 
”Skatteverket”.  

Respondent 1.  

Bakgrund 
Respondenten anger att han har gedigen branschrelevant kunskap som är förankrad i många 
års erfarenhet. En tre-års utbildning togs i början av 1970-talet i sjöfärdskolan. Därefter hade 
respondenten seglat i handelsflottan under ca 10 år i olika befattningar och på olika fartyg, 
hade varit en hamnkapten och sedan teknikchef i Halmstad Hamn i sammanlagt ca 15 år. 
Efter en kort paus blev han kontaktad av WSP som erbjöd honom ett jobb som konsult inom 
hamnbranschen.  

Verksamheten 
Efter 8-9 år på WSP bestämde respondenten sig för att starta ett eget företag.  Det började 
med en enskild firma för att 2 år senare byggas om till ett aktiebolag. I den sistnämnda formen 
har verksamheten bedrivits sedan 2010. Detta är ett enmans-företag som inte har några övriga 
anställda.  

Respondenten anger att han har en fördel med att hans kunskaper är väldigt nischade, med det 
faktum att branschen i sig är väldigt nischad gör konkurrensen mycket tuff. Respondenten 
upplever dock att han inte behöver lägga lika mycket tid på marknadsföring som många andra 
företag som startas nuförtiden. Anledningen till detta enligt respondenten är att han besitter en 
gedigen kunskap och erfarenhet inom sitt område, samt att hans kontaktnät är välutvecklat. 
Kunderna brukar själva kontakta honom för uppdrag. I viss mån får han hjälp av WSP som 
köper in hans tjänster med jämna mellanrum. Respondenten arbetar i så fall som underkonsult 
till WSP. Respondenten anger att han har kunder över hela Sverige och en del utomlands, i 
bland annat Finland, Norge, Afrika, Montenegro och andra länder.  

Leverantörer/kunder 
Respondenten anger att de offentliga beställarna ställer idag mycket höga krav. Därför är det 
extra viktigt att ha ekonomin i ordning.  

”De offentliga beställarna ställer väldigt höga krav idag i samband med upphandlingar 
(…) Man ska ofta skicka in och visa på att man har en vettig ekonomi i företaget (…) 
Det finns en koppling till att jag vill ha en revisor” (Respondent 1, personlig 
kommunikation 17 mars, 2014). 

Respondenten anger att de beställarna som kontaktar honom genom WSP ställer i princip 
samma krav på honom som underkonsult som de ställer på WSP. Detta är en av anledningarna 
till varför respondenten valde att ha kvar revisorn. 
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”Det finns en koppling till att jag vill ha en revisor (…) Då har jag alltid känt mig väldigt 
trygg när exempelvis WSP ringer upp mig som en underkonsult (…) Då har jag alla papper” 
(Respondent 1, personlig kommunikation 17 mars, 2014). 

Respondenten noterar även att några i hans bekantskap som jobbar som enskilda konsulter 
och sköter ekonomin själva har många gånger fått avstå från vissa uppdrag eftersom de inte 
uppfyllde beställarnas krav. 

Revisor 
Respondenten har haft samarbete med den nuvarande revisorn i 5 år och har inga tankar på att 
byta. Respondenten anger att han är mycket nöjd med sin revisor. Revisorn valdes efter 
referenser från bekanta. Några bekanta nämnde den revisor som väldigt duktig. Det tilltalade 
respondenten att revisionsbyrån hade funnits i ca 20 år och antal anställda hade utökat under 
senaste åren. Ett personligt möte med revisorn nämner respondenten särskilt. Han anger att 
det är just vid första möte som man skapa sig en bild av personen. Det tilltalade respondenten 
att revisorn tänkte och resonerade på samma sätt som respondenten själv. Respondenten 
uppskattade revisorns ärlighet, då han redan vid första möte berättade att hans (revisors) 
tjänster var dyra, men värda priset. Respondenter berättar att han har liknande uppfattning om 
att priset ska motsvara kvalitén, att kunskap och erfarenhet bör kosta mer.  

Respondenten anger att han köper de samlade tjänster från revisionsbyrån, bland annat den 
löpande bokföring, momsdeklarering och även momsutbetalningar, de årliga rapporter, samt 
själva revisionen. Dessutom skickas det månatliga rapporter till respondenten. Revisorn har 
även en stötande roll som rådgivare i vissa frågor, som rör exempelvis tjänstebilen, leasing 
och köp, räntor och annat.  

”Revisionsberättelsen är ju någonting som inte jag behöver egentligen, men den har jag köpt 
och den är väldigt bra (…) Det är hans [revisorns] syn på det, på mitt bolag och hur det har 
utvecklats från förra året och till nu och några kommentarer” (Respondent 1, personlig 
kommunikation 17 mars, 2014). 

Som förklaring till varför respondenten valde att ha en revisor använder han framförallt två 
perspektiv. Det första är tidsperspektivet. Respondenten menar att hans huvudsakliga 
verksamhet tar mycket av hans tid. De befintliga kunskaperna och erfarenheten är mycket 
betydelsefulla. Hamnbranschen dock är mycket lag- och normreglerad, samt utsatt för 
ständiga förändringar, särskild på den internationella marknaden. Detta innebär att de 
kunskaperna som respondenten har behöver uppdateras ständigt. Han menar att i en sådan 
situation är tiden mycket värdefull för honom, därför väljer han lägga den på sin 
kärnverksamhet, medan hela ekonomibiten sköts av revisorn. Det andra perspektivet som 
respondenten använder är kunskapsperspektivet. Han upplever att hans kunskaper inom 
ekonomi inte är tillräckliga. ”Man ska göra det som man är bra på” – sammanfattar 
respondenten. Han noterar även att för honom skulle det ta betydligt mer tid att sköta 
ekonomin och lösa vissa ekonomiska problem jämfört med den tiden som revisorn med hans 
kunskap och erfarenhet brukar lägga på sådana frågor. Respondenten menar att den tiden som 
han sparar på att outsourca ekonomiarbetet kan han lägga på att tjäna in pengar in sin 
verksamhet, vilket kan vara betydligt mer en de kostnader som han har för revisorn. Han 
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menar de kostnader som han behöver lägga på att låta revisorn sköta allt är värda det han får 
för dem. Respondenten beskriver det som ”en bra affär”.  

”Med det också ett papper [revisionsberättelsen] som jag kan visa gentemot en beställare 
(…)Jag kan ju använda de tjänsterna som revisorn levererar för sådant som kan generera 
jobb för mig” (Respondent 1, personlig kommunikation 17 mars, 2014). 

Respondenten använder även begreppet trygghet i sina resonemang.  Med trygghet menar han 
de alternativ i form av rådgivning som han får från revisorn. Respondenten noterar att i 
slutändan är det ändå han själv som fattar beslut och svarar för konsekvenserna. Revisorn kan 
emellertid ge honom värdefulla råd utifrån sina kunskaper. Respondenten brukar då ta sig tid 
och fundera över dessa råd, samt stämma av med andra källor. Det slutliga beslutet tas dock 
av respondenten. Han nämner emellanåt att i 90 % av fallen brukar han följa revisorns råd.  
Det noteras även att revisorns rykte, samt den respondentens egna upplevelser av revisorn 
från det första mötet och efter det fleråriga samarbetet har bidragit till den upplevda 
tryggheten.  

”Ensam är ju aldrig bra (…)När jag har skrivit en rapport så har jag alltid människor som 
granskar detta. Det genomsyrar allt ja gör (…) Då finns det en röd tråd här också. Jag har en 
revisor som i detta fall mer eller minder vidimerar mina egna tankar” (Respondent 1, 
personlig kommunikation 17 mars, 2014). 

Efter att revisionsplikten slopades hade respondenten några funderingar över huruvida han 
skulle fortsätta använda revisorstjänster i samma utsträckning eller ej. Han övervägde 
möjligheten att sköta de enklare uppgifterna på egen hand för att spara kostnader. Till slut 
bestämde respondenten för att bevara den dåvarande situation, då revisorn skötte allt 
ekonomiarbete. I dagsläget har detta även utökats något, då revisorn är berättigat att bland 
annat utföra momsbetalningar till Skatteverket. Som anledningar nämner respondenter 
återigen att han saknar de nödvändiga kunskaper för att sköta ekonomin på samma sätt som 
revisorn gör, samt viljan att koncentrera på ”att göra det man är bra på”. 

Kreditgivare 
Respondenten anger att han aldrig har behövt ta kredit för att finansiera verksamheten.  I 
uppstartsskede krävdes det inga stora medel, eftersom de fasta kostnader var låga. 
Verksamhetens utveckling har genom åren finansierats med de medel som har genererats av 
själva verksamheten.  

Den kontakt som respondenten har med banken rör sig om mestadels dem privata placeringar, 
pension och så vidare. Respondenten noterar dock att han är mycket missnöjd med hur banken 
har skött dessa frågor. 

Skatteverket 
Respondenten berättar att han har haft en del kontakter med Skatteverket. Bemötande 
beskriver han som mycket positivt. Grunden har varit några mindre fel som revisorn har gjort, 
då krävdes det att företaget kom med en förklaring. Dessa kontakter är relativt sällsynta och 
inträffar enligt respondenten i snitt 1 gång per år.  
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Företaget har enligt respondenten aldrig varit ett föremål för revision eller utredning från 
Skatteverkets sida. Det är respondentens uppfattning att det faktum att företaget har en revisor 
har stor betydelse i det sammanhanget.  

Respondenten anger att han får en trygghetskänsla av vetskapen om att vid eventuell revision 
från myndigheterna har han alla dokument i ordning.  

”Det de levererar det tycker jag är värt de pengarna. Det är ordning och reda i 
papperna (…) Skulle jag få en revision på mig så har jag de pärmarna hos mig (…) så 
står allting tryggt och bra där” (Respondent 1, personlig kommunikation 17 mars, 
2014). 

Övrigt 
Respondenten berättar att han har två döttrar. Den ena driver ett eget företag och den andra 
arbetar som revisor på E&Y i Stockholm. Respondenten har kunnat diskutera vissa frågor 
rörande ekonomin med döttrarna och även ”checka av” med dem det som sägs av hans 
revisor. Många gånger har respondenten fått bekräftelse på att revisorns förslag är bra, vilket 
beskrivs som ytterligare en anledning till varför revisorn upplevs som bra och kompetent.  

Efter slopandet av revisionsplikten var dock båda döttrarnas uppfattning att revisortjänster 
inte är behövliga. Respondenten valde dock att behålla revisorn. 

Han menar att han är mycket nöjd med det som revisorn levererar och anser att det är värt de 
pengarna som det kostar. Det som levereras är ordning och reda 
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Respondent 2. 

Bakgrund 
Respondenten berättar att han har universitetsutbildning inom redovisning och finansiering i 
sin bakgrund. Han har jobbat på olika revisionsbyrå i många år som en auktoriserad revisor. 
Även erfarenhet från fastighetsbranschen nämns. Sedan 2004 driver respondenten 
tillsammans med sin sambo en redovisningsbyrå, vilket startades som en enskild firma med 
ombildades till ett aktiebolag redan 2006.  

Verksamheten 
Företaget är ett aktiebolag inom redovisningsbranschen. Bland utbudet finns 
redovisningstjänster samt konsultation inom företagsorganisation. Respondenten berättar att i 
hans uppgifter ingår att sköta löpande bokföring, arbetsgivardeklarationer, 
inkomstdeklarationer, bokslut och andra typer av enkla redovisningstjänster för kundernas 
räkning.  

Företaget drivs av respondenten och hans sambo och saknar andra anställda 

Leverantörer/kunder 
Respondenten berättar att bland deras kunder finns olika typer av bolag: ”allt från enskilda 
frisörer till stora noterade”. Respondenten upplever varken något tryck eller direkta krav från 
kunder på att företaget ska ha en revisor. 

 ”Våra kunder bryr sig nog inte så mycket om vi har en revisor eller inte” (Respondent 
2, personlig kommunikation 19 mars, 2014). 

Revisor 
Respondenten framför att bolaget har en auktoriserad revisor från en medelstor revisionsbyrå. 
Revisorn valdes efter referenser från respondentens gamla bekant som är även en delägare och 
revisor i samma revisionsbyrå. Respondenten berättar att för några år sedan tog han kontakten 
med sin gamla bekant och kollega från Göteborg som arbetade som en auktoriserad revisor. 
Anledningen var att en av respondentens dåvarande kunder sökte en revisor. När frågan om 
att anlita en revisor för egen räkning blev aktuellt för respondenten kontaktade han denna 
bekant för rekommendationer. Valet blev en annan yngre revisor från samma byrå.  

Respondenten anger att hans nuvarande revisor valdes främst på grund av de referenser som 
han fick från sin gamla kollega, eftersom har stort förtroende för honom. Respondenten 
nämnde även att hans egen erfarenhet spelade en viktig roll. Han menar att kompetensen och 
erfarenheten av arbete inom revisionsbranschen har gett honom möjlighet göra en egen 
bedömning om huruvida den valda revisorn var lämplig. Respondenten framför en diskussion 
om skillnaden mellan auktoriserade och godkända revisorer. Han berättar att han utifrån sin 
erfarenhet av arbete som revisor och även arbete med olika revisorer i rollen som 
redovisningskonsult har större förtroende för de auktoriserade revisorer.  

Respondenten nämner även att skillnaden mellan revisorer från olika typer av bolag. Han 
menar att revisorer från större revisionsbyråer debiterar ofta mer än revisorer från mindre 
byråer. Prisfråga är viktig för mindre företag enligt respondenten. Det framkommer dock inte 
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om priset och/eller revisionsbyråns storlek hade någon betydelse för respondenten i hans val 
av revisor.   

Efter införandet av dem nya reglerna kring revisionen för mindre aktiebolag ställdes 
respondenten och hans sambo framfört ett val, eftersom deras företag omfattades av 
frivilligheten. De valde att behålla revisorn. 

”En seriös redovisningsbyrå ska ha en revisor, en auktoriserad revisor” (Respondent 
2, personlig kommunikation 19 mars, 2014). 

Dessutom nämner respondenten hans sambos syn på den frågan. Han menar att revisorn ger 
en extra försäkring, trygghetskänsla för henne, samt möjlighet till extra rådgivning och en 
utomståendes syn på företaget.  

Skatteverket 
Respondenten berättar om sin erfarenhet från arbete som revisorn på 1980-talet. Han menar 
att företagsklimatet var mycket annorlunda jämfört idag. Skatteverket såg företagare som 
skattesmitare och skattesystemet var mycket repressivt. Det var därför viktigt för företagen att 
ta hjälp av duktiga revisorer.  

Respondenten berättar att Skatteverkets politik idag i samband med införandet av de nya 
reglerna kring revision är att ”minska skattefelen”. Det innebär att bland de som utsätts för 
skatterevision är sådana företag som saknar både revisorer och externa redovisningskonsulter, 
sedan kommer företag med tar hjälp av utomstående redovisare men saknar en revisor, och 
sista hand granskar skatteverket sådana företag som har en revisor.  

Att slippa skatterevision nämner respondenten som en av anledningarna till varför deras 
företag valde att behålla revisorn. Han anger att företaget aldrig har varit föremål för 
skatterevision. Det nämns även att inga av respondentens kunder har utsätts för revision under 
de senaste 6 åren. 

Kreditgivarna 
Respondenten anger att företaget aldrig har behövt använda några krediter.  
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Respondent 3.  

Bakgrund 
Respondenten har en 4-årig ingenjörsutbildning från gymnasiet. Han har genom året 
vidareutbildat sig inom sitt område, har gått olika kurser, bland vilka även en kurs inom 
ekonomi på Högskolan i Halmstad. 

Verksamheten 
Verksamheten startades 1984 som en enskild firma, som fyra år senare byggdes om till ett 
aktiebolag. Respondenten berättar att det är bara han och hans fru som är verksamma i 
företaget, samt att frun är anställd bara till 10 %.  

Bland arbetsuppgifterna är byggkonsultation, entreprenadsbesiktning, projektledning. 
Respondenten anger att han även är en certifierad kontrollansvarig i vissa projekt. Sedan cirka 
26 år sedan hade han nischat sig på renovering och underhåll av kyrkor, vilket upptar idag ca 
80 % av hans verksamhet. Det är ett speciellt område, eftersom många kyrkor idag utgör ett 
kulturarv, därför finns det vissa regler kring hur renoveringen bör ske. Dessutom finns det ett 
bidrag att söka för renovering av kyrkor som är äldre än 1940, vilket kräver dock att en 
underhållsplan upprättas. Under sådana uppdrag hjälper respondenten beställarna med 
dokumentation och administration som rör bidraget, sköter kontakter med länsstyrelsen 
gällande exempelvis tillstånd, letar upp hantverkare som kan utföra arbetet, samlar in anbud, 
sköter övriga kontakter med myndigheter och ibland får han sköta även slutbesiktningen. 
Respondenten beskriver att han fungerar som en projektledare under sådana uppdrag.  

Idag har respondenten ”skapat sig ett namn” i den nischen inom Halland och även Skåne. Han 
nämner att sådana kunder har varit bra för honom genom åren eftersom efterfrågan inte 
påverkas av konjunktursvängningar.  

Respondenten berättar att han får uppdrag även från privata villaägare. Uppdraget kan röra sig 
om renovering eller tillbygg. Då hjälper respondenten även med att hitta rätt hantverkare för 
jobbet. Det förekommer ett visst utredningsarbete. Det kan exempelvis förekomma när en 
kund är missnöjd med den köpta fastigheten. För att påkalla felet behöver kunden någon 
sakkunnig för att beskriva problemet på ett sätt som kan presenteras till en jurist.  

Leverantörer/kunder 
Respondenten anger att han aldrig har fått någon förfråga från vare sig kunder eller 
leverantörer gällande företagets ekonomi. Han noterar även att den information finns 
tillgänglig för de som behöver den. Respondenten har ingen uppfattning om det har någon 
betydelse för hans affärspartners att han har en revisor eller inte, eftersom den frågan aldrig 
hade lyfts av dem. 

Revisor 
När verksamheten startades var det ett krav på att ha en revisor. Respondenten berättar at han 
hade haft samarbete med olika revisorer. Under 1990-talet träffade han en revisor som han 
kände från skolan. Den revisor arbetade vid den tiden på en större revisionsbyrå, men sedan 
öppnade han en egen revisorsfirma. Då följde respondenten med revisorn.  
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Respondenten berättar att han sköter den löpande bokföringen själv, medan revisorn sköter 
bokslutet och deklarationer. Respondenten anlitar revisorn även för privat rådgivning gällande 
frågor som rör deklarationer, fastigheten och annat. Revisorn fungerar även som en bollplank 
till respondenten i vissa affärer. Det rör sig oftast skattefrågor. Respondenten berättar att han 
känner stark förtroende för sin revisors kompetens: 

”Jag känner förtroende för honom … Han har en lång erfarenhet. Han är lugn och 
sansad. Han ger ett väldigt tryggt intryck. Jag känner på mig att han säger ingenting 
förhastad” (Respondent 3, personlig kommunikation 21 mars, 2014). 

”Jag har haft honom i många år. Jag också har rekommenderat honom till många av 
mina kompisar, för jag tycker att han är bra” (Respondent 3, personlig kommunikation 
21 mars, 2014). 

Respondenten berättar att han vet att det inte är själva revisorn som sköter bokslutet och 
årsredovisning, utan revisionsbyråns andra medarbetare, men revisorn är med under 
slutdiskussionen. Det finns några frågor som respondenten, enligt egna uppfattningen, inte 
begriper. Som exempel nämner han räntefördelningen.  Sådana frågor överlämnas till 
revisorn.  

Respondenten uppfattar inte sina revisorskostnader som höga. Han nämner även att det var en 
kostnadsfråga då han bytte till sin nuvarande revisor, eftersom han kunde erbjuda ett betydligt 
bättre pris för sina tjänster.  

Skatteverket 
Företaget har aldrig varit föremål för skatterevision.  Respondenten berättar att ibland får han 
förfrågningar från Skatteverket som kan röra sig om några minde fel. Dessa översänd direkt 
till revisorn. Han tillägger att hans revisor har en bra ställning hos skattemyndigheten, vilket 
ger även en trygghetskänsla. Respondenten tror att det ha betydelse för skatteverket att hans 
bolag har just denna revisor.  

Kreditgivarna 
Respondenten anger att bolaget hade en bankkredit i uppstartsskede. Den krediten är dock 
reglerad sedan många år tillbaka. I dagsläge har företaget inga krediter. 
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Respondent 4 

Bakgrund 
Respondenten anger att han har jobbat inom olika branschen genom livet. Det omfattar arbete 
inom möbelförsäljning, försäljning av golv och laminering, möbeltyger, textiler, tyger till 
bilindustrin mm. Därför har han ett stort kontaktnät inom dessa områden. 

Verksamheten 
Idag driver han en konsultverksamhet, där han i huvudsak tillhandahåller sina kunskaper om 
olika typer av material, kontakt med leverantörer osv. Idag driver han ett projekt gällande 
utveckling av speciella madrasser för särskilda ändamål. Under projektet agerar han som en 
konsult till ett företag som fick uppdraget från Landstinget. Även mindre konsultuppdrag 
tillkommer vid sidan om detta projekt. 

Enligt respondenten är konkurrensen inom branschen väldigt stor. Han tillägger dock att hans 
nätverk är såpas brett att han inte har några problem med att skaffa nya kunder.  

Respondenten driver och äger företaget själv. 

Leverantörer/ kunder 
Respondenten anger att hans kunder är verksamma inom näringslivet. Det aktuella projektet 
med madrasser för Landstinget sköts genom det företaget som respondenten konsulterar. Han 
anger dock att i det uppdraget ingår även alla administrativa kontakter inklusive offentliga 
upphandlingar.  

Eftersom verksamheten är av konslutart har respondenten inga stora leverantörer.  

”Den största leverantören som jag har är min revisor” (Respondent 4, personlig 
kommunikation 26 mars, 2014). 

Varken respondentens kunder eller leverantörer har någonsin bett honom att visa upp hans 
ekonomi. Vilket enligt respondentens egen uppfattning är konstigt, eftersom han gör det alltid 
själv. 

”Mina kunder kollar jag alltid upp... Har jag en bra relation med stor en leverantör, 
vill jag inte på honom ett skitföretag … Där måste man ha bra koll på ekonomin ” 
(Respondent 4, personlig kommunikation 26 mars, 2014). 

Revisor 
Respondenten berättar att han hade samarbete med en revisor i samband med ett annat företag 
han var verksam i förr i tiden. Den revisorn var kompetent i respondentens uppfattning, dock 
var han inte tillräckligt nöjd med tjänsten. Respondentens gamla bekant som även satt i 
styrelsen i det andra bolaget tipsade honom om en annan revisor. Denna revisor har 
respondenten samarbete med än idag. 

Förutom revisionstjänsten erhåller företaget även en del redovisningskonsultation, samt hjälp 
med bokslut och årsredovisningar. Respondenten berättar dock att den dagliga enkla 
bokföringen sköter han själv. Kontakten med revisionsbyrås medarbetare som sköter 
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redovisning hålls regelbundet under året. Revisorn ”kliver in” i stort sätt en gång om året, 
eller vid rådgivning vid behov. Respondenten framför att han är mycket nöjd med de erhållna 
tjänsterna.  

”Det blir aldrig något krångel, aldrig några skattemyndigheter… ingen ifrågasätter 
(…) finns ingenting att dölja” (Respondent 4, personlig kommunikation 26 mars, 
2014). 

Det framgår även att respondenten upplever att hans egen kompetens inom redovisningsfrågor 
höjs till följd av revisors rådgivande roll. 

”Har man någon fråga… till exempel om man kan ta det på firman eller inte, så svarar 
hon (…) Det är ofta sådant som skattemyndigheten kan titta på… tjänstebilen till 
exempel” (Respondent 4, personlig kommunikation 26 mars, 2014). 

Enligt respondentens uppfattning är det viktigt att bolaget förutom kompetent 
redovisningshjälp ska ha även en revisor. Tryggheten framförs som en av de viktigaste 
aspekterna med att anlita en revisor. Det framkommer att den upplevda tryggheten gäller både 
för inre upplevelse och i samspel med omgivningen. 

”Jag tror att det finns en trygghet i att ha en revisor … företaget och allt … Det ska 
vara solid (…) Allt det med myndigheterna ska skötas rätt” (Respondent 4, personlig 
kommunikation 26 mars, 2014). 

Respondentens uppfattning att kostnader för revision är relativt låga. Det framförs även att 
kostnader för redovisningshjälpen minskar från år till år. 

”Ju mer jag lär mig själv och gör själv, desto mer drar jag ner på den tiden [för 
redovisningshjälp]” (Respondent 4, personlig kommunikation 26 mars, 2014). 

Skatteverket 
Respondenten har kontakten med skattemyndigheten enbart då han behöver redovisa moms 
eller rapportera om inköp från utlandet.  Företaget har aldrig utsatts för skatterevision.  

Kreditgivarna  
Den enda krediten som verksamheten erhåller är checkkredit på 50 000 kronor. Krediten togs 
för många år sedan och inte utnyttjas i dagsläget.  
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Respondent 5 

Bakgrund 
Respondenten anger att han har gymnasieingenjörsutbildning men har alltid varit intresserad 
av IT. Han poängterar att han är till grund självlärd inom datorer och IT. Detta eftersom det 
inte fanns några lämpliga utbildningar inom området förr i tiden. Respondenten tillägger att 
han tar relevanta utbildningskurser med jämna mellanrum.  

Verksamheten 
Företaget startades 1996 av själva respondenten och hans kompanjon. Respondenten berättar 
att vid den tiden var efterfrågan på ”skräddarsydda”, speciellt anpassade för ändamålet, 
datorer mycket stor. Respondenten tillsammans med kompanjonen byggde datorer, utvecklade 
och servade lokala nätverk mm.  I början av 2000-talet var datorbranschen i nedgången. 
Firman utökade utbudet till IT-tjänster. Det är just sådana tjänster som är den huvudsakliga 
verksamheten för respondenten i dags läget. Dessutom anger han att han tillhandahåller en del 
konsultation och projektledning inom IT för kundernas räkning. Det förekommer även 
konsultation inom företagsledning och organisation. Respondenten anger att han har stor 
erfarenhet i sådana frågor eftersom han själv har startat och drivit ett antal företag.  

Idag ägs och drivs bolaget av respondenten ensam. Övriga anställda saknas. 

Enligt respondenten är konkurrensen inom branschen väldigt stor. Han tillägger dock att han 
själv inte har problem med att skaffa kunder. Som förklaring anger han sitt rykte. Han får nya 
kunder genom sitt gamla kontaktnätverk, då de gamla kunderna rekommenderar honom 
vidare.  

Leverantörer/ kunder 
Bland respondentens kunder är företag som omsätter upp till 500 miljoner per år. Han kallar 
dessa för mindre bolag. Idag hyr respondenten ut sig som konsult och projektledare till en stor 
finsk koncern som vill etablera sig i Sverige. Respondenten anger att eftersom sådana projekt 
är mycket omfattande tar han inga andra uppdrag.  

Respondenten anger att han inte har några offentliga beställarna. Tjänsterna levereras enbart 
till de inom näringslivet. Han noterar dock att han har erfarenhet av att hantera offentliga 
upphandlingar, då han förr i tiden gav några offerter mot ett statligt jobb.  

Enligt respondenten hade företaget samarbete med stora leverantörer på 1990-talet, då 
verksamheten omfattade även försäljning av datorer. Enligt respondenten efterfrågades ingen 
ekonomisk information vid förhandlingarna, då leverantörerna hanterade riskerna vid stora 
leveranser genom att kräva förskottsbetalning.  

I dagsläget saknas stora leverantörer, eftersom verksamheten är av konsultart. 

Revisor 
Den nuvarande revisorn valdes 2003, då respondenten bestämde för att byta revisorn, 
eftersom han inte var nöjd med den dåvarande. Han berättar att nuvarande revisionsbyrån var 
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en gång en kund till hans firma.  Vid det samarbete noterade respondenten det engagemanget 
som spreds bland revisionsbyråns medarbetare.  

Respondenten anger att han är väldigt nöjd med sin revisor, med hans sätt att arbeta, hans 
kompetens och bemötande. Den dagliga bokföringen sköter respondenten själv. Han tillägger 
att han har kunskaper inom ekonomi, eftersom han dels gått några kurser inom ekonomi på 
Högskolan i Halmstad, dels har stor erfarenhet av att driva företag. Han är dock villig att 
betala för redovisningshjälp, samt revision och rådgivning.  

”Jag vill ändå ha hjälp. Jag vill att någon annan granskar så att det blir rätt (…) Jag 
betalar hellre de extra pengarna för att visa skattemyndigheterna att jag är beredd att 
till och med låta någon annan granska det” (Respondent 5, personlig kommunikation 2 
april, 2014). 

Som anledning till det anger respondenten att han vill vara säker på att allting är ”rätt i 
papperna”. Han menar att det i slutändan är billigare att betala till revisorn än att hand om 
möjliga konsekvenser om något blir fel. 

”För att det blir dyrare om det blir fel (…) om man jämför med vad som skulle hända 
ifall jag skulle ha en advokat som hjälper mig mot skattemyndigheten för att jag har 
gjort något fel, jag blir upptaxerad” (Respondent 5, personlig kommunikation 2 april, 
2014). 

Respondenten anger att han aldrig har funderat på att slippa revision. Han noterar några 
gånger att det är hans egen tid som ställs emot revisionskostnader. Han noterar även att 
revisorn har större kompetens, kunskap och erfarenhet inom ekonomi, vilket har stor 
betydelse i sammanhanget.  

”Han lever med detta varje dag. Han vet det bäst (…) Då är det värt de pengarna” 
(Respondent 5, personlig kommunikation 2 april, 2014). 

Som ytterligare en orsak till varför revisorn behålls anger respondenten att han som företagare 
har en skyldighet att rapportera rätt uppgifter till skattemyndigheten. Han nämner även att den 
information som han lämnar ut har i hans uppfattning betydelse för hans affärspartners.  

”Om inte jag gör rätt och det kommer fram, då skadar det ju mig som person och mitt 
ryckte som bra leverantör (…) För mig är det jätteviktigt att jag inte har några 
betalningsanmärkningar, att jag sköter allting korrekt, att det finns papper på allting” 
(Respondent 5, personlig kommunikation 2 april, 2014). 

Kreditgivare 
Respondenten anger att firman hade krediter i uppstartsskede på 1990-talet. De krediterna är 
dock reglerade sedan lång tid tillbaka och dagsläget hat företaget inga nya lån.  

Skatteverket 
Respondenten anger att företaget aldrig har varit föremål för skatterevision.  
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5 Analys 
I detta kapitel analyseras det empiriska data med hjälp av den modell som har skapats utifrån 
den teoretiska referensramen. Det empiriska materialet analyseras först med hjälp av det 
ekonomiska och det sociologiska angreppssätten var för sig. Sedan sammanställs resultatet i 
en tabell.  

Syftet med detta arbete är att förstå de olika bevekelsegrunder som ligger bakom företagarnas 
beslut att frivilligt bli reviderade. Utifrån tidigare forskning inom ämnet kunde två 
angreppssätt särskiljas: det ekonomiska och det sociologiska. Dessa två angreppssätt erbjuder 
olika bevekelsegrunder på två nivåer: yttre faktorer, det vill säga sådana som kommer ifrån 
samspelet med omgivningen, och inre faktorer, det vill säga sådana som har ursprung i de inre 
processerna.   

5.1 Ekonomisk angreppssätt 

5.1.1 Yttre faktorer 
Förespråkare för det ekonomiska angreppssättet betonar vikten av den nytta som revisionen 
kan tillföra företagets olika intressenter genom att minska eller reducera 
informationsasymmetrin (Eisenhardt, 1989; Carrington, 2010) De menar att i en avreglerad 
marknad kan intressenterna sätta krav på att företaget revideras av en utomstående kompetent 
person. Företaget (företagaren) kan därefter avgöra huruvida dessa krav ska uppfyllas efter 
övervägandet mellan den nytta som intressenterna i fråga kan tillföra företaget och de 
kostnader som revisionen medför (Thorell & Norberg, 2005). 

Företagets ägare nämns som en av de viktigaste intressenterna som kan dra nytta av 
revisionen (Eisenhardt, 1989; FAR, 2006; Carrington, 2010). Det poängteras däremot att i 
mindre bolag, där ägarna är även företagsledare, saknas det behovet för insyn och kontroll 
från ägarnas sida som kan göras med hjälp av en revisor (Thorell & Norberg, 2005; SOU 
2008:32). Det senaste antagandet bekräftas av alla intervjuade företagare.  

Det bekräftas även att företagets anställda inte hör till den intressentgrupp som kan har nytta 
av revisionen i små företag (SOU 2008:32). Alla intervjuade företagare är själva verksamma i 
sina bolag och antingen saknar övriga anställda eller har sina närmste som anställda. Det 
innebär att de inblandade har redan tillräcklig information om företagets ställning.  

Forskarna betonar att kravet på att ha en revisor från kunder och leverantörer kan ha betydelse 
för företaget i fråga i fall det befinner sig i en beroendeställning till dessa intressenter(Thorell 
& Norberg, 2005; SOU 2008:32). Fyra av fem respondenter har inte upplevt några krav på 
revision från sina kunder. Bara en av de fem intervjuade företagare anger att många av hans 
kunder ställer uttryckliga krav på revision, samt att dessa utgör en stor del av hans kundkrets, 
vilket innebär att företaget är ekonomiskt beroende av dessa intressenter.  

”De offentliga beställarna ställer väldigt höga krav idag i samband med upphandlingar 
(…) Det finns en koppling till att jag vill ha en revisor” (Respondent 1, personlig 
kommunikation 17 mars, 2014). 

Inga av respondenter har stora leverantörer, vilket innebär att dessa kan exkluderas från den 
intressentkrets som kan påverka företagarnas beslut. Från sådana intressenter kan exkluderas 
även kreditgivarna, då fyra av fem intervjuade saknade krediter i dagsläget, och därför inte 
uppfattade sig vara beroende av dessa. Enbart en av företaget har en checkkredit på banken. 
Den togs dock enligt respondenten för länge sedan och inte utnyttjas. Det innebär således att 
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det inte kan noteras någon koppling mellan kreditgivaren och de intervjuade företagarnas val 
att anlita en revisor.  

Skattemyndigheten nämns av forskarna som en intressent som saknar möjlighet att direkt 
påverka företagarnas beslut till skillnad från andra intressenter (Thorell & Norberg, 2005). 
Grönlund et al (2011) noterade dock att åsidosättande av de allmänna reglerna kan medföra 
onödiga kostnader för företaget. En av de tillfrågade företagarna illustrerar detta på ett tydligt 
sätt. Han menar att bland de kostnaderna som en eventuell skatterevision kan tillföra är 
kostnader för en skattejurist, straff och upptaxering. Dessa kostnader ställer respondenten 
emot sina revisionskostnader. 

”För att det blir dyrare om det blir fel (…)om man jämför med vad som skulle hända 
ifall jag skulle ha en advokat som hjälper mig mot skattemyndigheten för att jag har 
gjort något fel, jag blir upptaxerad” (Respondent 5, personlig kommunikation 2 april, 
2014). 

Detta är alltså ett tydligt nytto-kostnadsresonemang. Sådana resonemang saknas dock i andra 
respondenternas utsagor.  

2.1.1 Inre faktorer 
Bland de inre faktorer som kan påverka företagsägarens beslut att anlita en revisor inom det 
ekonomiska angreppssättet nämns revisors rådgivande roll (FAR, 2006). Det noteras även att 
rådgivningen så som själva revisionsprocessen kan ha indirekt påverkan på företagets 
redovisningskvalité (Gooderham et al, 2004; Svanström, 2008). Flera av de tillfrågade 
företagarna ser sin revisor som en bollplank, en diskussionspartner i olika frågor rörande 
företagets ekonomiska ställning. En av respondenterna noterar även att samarbete med 
revisorn ökar hans egen kunnighet och kompetens.  

”Och har man någon fråga… till exempel om man kan ta det på firman eller inte, så 
svarar hon (…) Ju mer jag lär mig själv och gör själv, desto mer drar jag ner på den 
tiden” (Respondent 4, personlig kommunikation 26 mars, 2014). 

5.2 Sociologiskt angreppssätt 

5.2.1 Yttre faktorer 
Alla intervjuade nämner skattemyndigheten som en viktig intressent, särskilt i samband med 
övervägandet om att ha en revisor eller inte. Fastän ingen av de intervjuade företagarna har 
utsätts för skatterevision är det i deras uppfattning viktigt att de behåller en revisor med 
anledningen att bland annat slippa eller minimera risken för en sådan revision. Detta tyder på 
den tvingande isomorfismen (DiMaggio & Powell, 1983), då företagarna försöker likna andra 
sådana som i deras uppfattning inte riskerar utsättas för kontroller från skattemyndigheter. Ett 
företag med en revisor inte bär den risken, enligt respondenternas uppfattning. 

”Det de levererar det tycker jag är värt de pengarna. Det är ordning och reda i 
papperna (…) Skulle jag få en revision på mig så har jag de pärmarna hos mig (…) så 
står allting tryggt och bra där” (Respondent 1, personlig kommunikation 17 mars, 
2014). 

”Det blir aldrig något krångel, aldrig några skattemyndigheter… ingen ifrågasätter 
(…) finns ingenting att dölja” (Respondent 4, personlig kommunikation 26 mars, 
2014). 

Alla fem respondenter framför olika resonemang kring legitimitet som tillförs av revision 
gentemot företagarnas affärspartner. Det framförs att det faktum att företagets räkenskaper 
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revideras av en utomstående part karakteriserar företaget som solid och företagare som 
tillförlitlig och ansvarsfull.  

”Jag tror att det finns en trygghet i att ha en revisor … företaget och allt … Det ska 
vara solid (…) Allt det med myndigheterna ska skötas rätt” (Respondent 4, personlig 
kommunikation 26 mars, 2014). 

Mycket i sådana utsagor kan förklaras med den härmande isomorfismen, då företagarna 
medvetet eller omedvetet försöker efterlikna sådana företag som har den statusen som 
respondenterna stävar efter (DiMaggio & Powell, 1983). 

Ett inslag av den härmande isomorfismen noterades i en av respondenternas beskrivning av 
revisors rådgivande roll. Sådana frågor som respondenten själv saknar kunskaper i 
överlämnas till revisorn utan vidare eftertanke. Med andra ord ”lånar” respondenten lösningen 
från andra organisationer, genom outsourcing.  

En indikation på den normerande isomorfismen noteras hos i en av respondenternas 
resonemang. DiMaggio och Powell (1983) beskriver den typen av isomorfismen som resultat 
av påtryckningar från professionella grupper som i sin strävan efter legitimitet försöker skapa 
en viss uppfattning om sitt yrke. Respondenten i fråga har en bakgrund som en auktoriserad 
revisor, vilket medför att han redan har en viss uppfattning om det yrket. Företaget är 
verksamt inom redovisningsbranschen, vilken har stark koppling till revision. Företagarens 
påstående om att ”en seriös redovisningsbyrå ska ha en revisor” tyder följaktligen på att han 
har en klar bild av hur ett företag som hans ska framstå som seriös, samt på att han försöker 
efterlikna den bilden.  

5.2.2 Inre faktorer 
Till de inre faktorer som kan påverka företagarnas beslut att anlita en revisor inom utifrån det 
sociologiska angreppssättet hör den känslan av trygghet och komfort som skapas på grund av 
att revisionsberättelsen skänker trovärdighet och legitimitet till företagets finansiella rapporter 
(Carrington, 2010). Flera respondenter bekräftar detta i sina utsagor. 

”Vill nog att det ska vara rätt (…) jag tror att det finns en trygghet i att ha en revisor” 
(Respondent 4, personlig kommunikation 26 mars, 2014). 

”Ensam är ju aldrig bra (…)När jag har skrivit en rapport så har jag alltid människor 
som granskar detta. Det genomsyrar allting jag gör (…)Då finns det en röd tråd här 
också. Jag har en revisor som i detta fall mer eller minder vidimerar mina egna 
tankar” (Respondent 1, personlig kommunikation 17 mars, 2014). 

 

 

5.3 Sammanfattning  
Med utgångspunkt i de två angreppssätten, det ekonomiska och det sociologiska, som 
presenterades i teoretiska referensramen, kan de bevekelsegrunder som har angivits av de 
tillfrågade företagarna som betydelsefulla i frågan om att anlita en revisor struktureras på 
följande sätt: 



38 
 

 

  

Ekonomiskt angreppssätt
(nyttokostnadsperspektivet)

Yttre faktorer
• reducera 

informationsassymetrin med 
hjälp av revisionsberättelsen 
som svar på det uttryckta 
kravet från kunder i syfte att 
behålla de befintliga och/eller 
skaffa nya kunder

• reducera 
informationsasymmetrin med 
hjälp av revisionsberättelsen 
för att undvika eventuella 
kostnader som förknippas 
med skatterevision

Inre faktorer
• Förbättrad redovisningskvalité 

genom kompetensökningen 
hos företagare som resutat av 
revisors rådgivande tjänster

Sociologiskt angreppssätt
(signalering utåt)

Yttre faktorer
• det upplevda tvånget från 

skattemyndigheternas sida att 
ha sina räkenskaper granskade 
av en revisor (tvingande 
isomorfism)

• strävan att kopiera ett legitimt 
sätt att vara , låna legitima 
lösningar (härmande 
isomorfism)

• strävan att kopiera ett legitimt 
sätt att vara pga av de inom 
yrket etablerade normerna 
(normerande isomorfism)

Inre faktorer
• komfort/trygghet pga att 

revisionsberättelsen skänker 
trovärdighet och legitimitet, 
"vidimerar" företagarnas  egna 
uppfattningar
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6 Diskussion och implikationer 
I detta kapitel diskuteras studiens resultat utifrån dess syfte och bidrag. De möjliga 
förklaringarna till resultatetens utfall lyfts fram.  Förslag till vidare forskning görs i slutet av 
kapitlet.  

Mitt arbete syftar till att förstå de olika bevekelsegrunder som ligger bakom företagarnas 
beslut att frivilligt bli reviderad, samt att skapa en bild av hur de olika angreppssätten, det 
ekonomiska och det sociologiska, kan ge förklaringsgrunder till företagarnas beteende.  

Det är tydligt att både det ekonomiska och det sociologiska angreppssätten erbjuder en rad 
förklaringsgrunder i frågan om företagarnas beteende då de beslutar att anlita en revisor. 
Bland de inre faktorer som har inverkan på företagarnas beslut kan nämnas både utsagor kring 
förbättrad kunnighet inom redovisning, som hör till dem ekonomiska argument, och utsagor 
kring den upplevda känslan av trygghet som skapas på grund av att revisionsberättelsen 
skänker trovärdighet och legitimitet till företagarnas egna uppfattningar kring företagets 
finansiella ställning framställda i finansiella rapporter. 

När det gäller de yttre faktorer, sådana som ger förklaring till företagarnas beteende i samspel 
med omgivningen, har det sociologiska angreppssättet högre förklaringsgrad. Det ekonomiska 
synsättet fokuserar på företagets intressenters behov av att minska informationsasymmetrin, 
samt företagarnas vilja att uppfylla intressenternas krav av olika anledningar genom att anlita 
en revisor. Kunderna är de enda intressenter, som har nämnts av de tillfrågade företagarna, 
som har betydelse för beslutet att anlita en revisor. Förklaringen till varför de andra 
intressenterna inte nämns som betydelsefulla kan ligga i företagens storlek. Gränserna för 
frivillig revision i Sverige är låga, vilket innebär att de företag som omfattas av frivilligheten 
är de allra minsta. Låg balansomslutning indikerar på att bolaget saknar stora tillgångar och 
således inte är i behov av extern finansiering. Därför faller sådana intressenter som de större 
kreditgivarna bort. Företagen med låg omsättning som ändå överlever genom åren har 
antagligen även låga kostnader och saknar således större leverantörer. De begränsningarna 
som gjordes vid urvalet av respondenter för detta arbete innebär att respondentkretsen inte kan 
räknas som representativ. Följaktligen kan inte några tillförlitliga antaganden i frågan om 
varför vissa intressenter inte nämns som betydelsefulla göras. Detta snarare ett tema för 
fortsatt forskning.  

Värt att notera att de yttre förklaringsfaktorer som följer utifrån det ekonomiska 
angreppssättet fokuserar på de intressenter som företaget i frågan befinner sig i beroende 
ställning till. Det sociologiska angreppssättet rymmer en större krets av de aktörer som 
företagarna integrerar med. Sådana aktörer som exempelvis konkurrenter eller 
samarbetspartners inom samma bransch som företaget är verksam i, eller gamla kollegor, 
familjemedlemmar, den omgivningen som företagaren har växt upp i och har socialiserats i, 
saknar oftast någon möjlighet att direkt påverka företagarens beslut. Eftersom det inte finns 
något nytto-kostnadsförhållande mellan de tas dem inte upp inom det ekonomiska 
angreppssättet. Resultatet av mitt arbete indikerar dock att dessa aktörer har inverkan på 
företagarnas beteende och beslut.  

Ytterligare en förklaring till varför det sociologiska angreppssättet har gett att större 
förklaringsgrad i min studie kan vara att många av de tillfrågade företagarna har en svag 
uppfattning om skillnaden mellan revision och redovisning. Detta i sin tur försvårar 
möjligheten för företagarna att se de nyttorna som revisionen kan tillföra i deras fall, både på 
den yttre och på den inre nivån. Jag vill återigen poängtera att de företag som omfattas av 
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frivilligheten är de allra minsta, sådana som drivs av ägare. Dessa företagares kärnkompetens 
ligger utanför ekonomiska frågor, sådana som skillnaden mellan revision och redovisning och 
revisionens nytta. Därför i frågan om revision motiveras de snarare av dem sociologiska 
faktorerna. Jag vill dock återigen notera att resonemanget bygger på information från fem 
respondenter. För att skapa en klarare bild av vilka faktorer har betydelse för företagarnas 
beslut krävs ytterligare studier. 

Det är emellertid tydligt att det sociologiska angreppssättet varken återfinns i statliga 
utredningar eller i politiska debatter kring revision. Detta tyder på att det sociologiska 
perspektivet saknas i den allmänna opinionen. Mitt arbetes teoretiska bidrag är således att 
tydliggöra det ovannämnda problemet och att införa en ny infallsvinkel i frågan om revision. 
Förklaringsmodellen som strukturerar de olika förklaringsfaktorer på två nivåer, yttre och 
inre, utifrån de två angreppssätten är mitt arbetes praktiska bidrag. 

Eftersom revisionens stora betydelse uppmärksammas av marknadens olika aktörer är det av 
intresse att studera de aspekter som har betydelse för företagarnas beslut att anlita en revisor 
utifrån olika perspektiv. Utifrån mitt arbetes resultat kan jag ge följande förslag på fortsatt 
forskning: 

 Den nytta som företagets olika intressenter får av revision finner stöd både i de 
teoretiska och i de empiriska studierna. Det finns stöd i forskningslitteraturen till att de 
olika intressenterna inverkar på företagarnas beslut i frågan om revision på olika sätt. 
Det noteras även att små företag har annorlunda intressentkrets och även relation till 
sådana intressenter. Det krävs dock både kvalitativa och kvantitativa studier för att 
skapa bättre förståelse dels för vilka intressenter har betydelse för små företag genom 
att studera relationen mellan dessa, dels för vilka samband (utifrån det ekonomiska 
perspektivet) styr företagarnas beslut. 

 Resultatet av mitt arbete indikerar på att de aktörerna, som företaget och företagaren 
inte är direkt beroende av, har ändå inverkan på företagarnas beteende och beslut. En 
djupare kvalitativ studie krävs för att skapa en klarare bild av sådana aktörer. Vilken 
betydelse dessa aktörer har för företagarnas beslut kan undersökas med hjälp av en 
kvantitativ studie. 

Vidare forskning inom det området kan skapa djupare förståelse för småföretagarnas 
beslutsfattande samt de faktorer som har inverkan på dessa beslut. Detta i sin tur kan 
användas av marknaders olika aktörer, så som exempelvis revisionsbyråer och 
skattemyndigheten i deras förhållningssätt gentemot mindre bolag.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide 
 

- Berätta om din bakgrund: din utbildning, erfarenhet och så vidare 
 

- Berätta om verksamheten  
o Verksamhetens art 
o Branschen 
o Affärspartner (leverantörer, kunder, andra) 
o Konkurrensen 

 
- Berätta om din nuvarande revisor 

o Längden på relationen 
o Varför valdes just denna revisor? 
o Vilka tjänster erhåller ni (revision, redovisningshjälp, ekonomisk och juridisk 

rådgivning)? 
o Vem sköter den dagliga bokföringen, vem gör bokslut och årsredovisningen? 
o Har ni funderat på att avstå från revisionen? 

 
- Berätta om relationen med kreditgivarna 

 
- Berätta om relationen med Skatteverket 
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Bilaga 2 
Idealtyper  
 

 

 

Ekonomiska faktorer 
(nyttokostnadsperspektivet)

•jag anlitar en revisor, eftersom jag inte 
kan skaffa mig nya kunder utan att visa 
upp en revisionsberättelse

•utan revisor kan jag inte få lån 
•jag behöver revisionsberättelsen för att 

få mina leverantörer erbjuda mig 
kredit/bättre kreditvillkor

•utan revisor skulle mitt företag kunna få 
onödiga kostnader på grund av 
katterevisioner

•min kompetens inom redovisning ökar 
pga revision, jag ser även en ekonomisk 
vinning i detta

Sociologiska faktorer 
(signalering)

•jag anlitar en revisor, eftersom jag 
upplever det som krav från 
omgivningen/intressenterna (utan att 
jag ser någon ekonomisk eller annan 
vinning i detta)

•andra framgångsrika företagare (i 
samma bransch, bakanta osv.) anlitar en 
revisor, jag vill vara som de. 

•andra företagare anlitar en revisor för 
att ... (få rådgivning, förrbättra 
relationen med kreditgivarna, 
leverantörer mm.); jag saknar 
kompetens och erfarenhet i detta, men 
jag anlitar en revisor för att det har hjäpt 
ndra

•jag anlitar en revisor, eftersom det är 
vanligt i det område som jag 
bor/jobbar/växt upp i; eller eftresom det 
är vanligt för personer med mitt 
yrke/utbildning 

•jag saknas kompetens/förståelse för de 
ekonomiska frågor, men jag känner 
trygghet i att jag har en revisor
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