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I  

FÖRORD 

 
Detta examensarbete avslutar fyra års studier på Civilekonomprogrammet vid Luleå 
tekniska universitet med inriktning mot redovisning och styrning. En tuff och intensiv 
tid som kan beskrivas som en berg- och dalbana där vi nu i efterhand kan säga att vi har 
lärt oss oerhört mycket och mött fantastiska och inspirerande människor.  
 
Vi vill rikta ett speciellt tack till de företagsledare som ställt upp på en intervju och 
därigenom bidragit med sina tankar och resonemang vilket möjliggjort vår studies 
genomförande. Även tack till vår handledare Anders Nilsson för tips och vägledning 
under processens gång. Vidare vill vi tacka våra opponenter som genom löpande 
granskning av vårt arbete gett oss konstruktiv kritik vilket haft en positiv inverkan på 
slutresultatet. Sist men inte minst vill vi även tacka våra familjer som på ett eller annat 
sätt stöttat och peppat oss längs vägen samt gett oss energi att kämpa när vi stött på 
motgångar.       
 
 
Än en gång stort tack! 
 
Luleå, juni 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malin Willberg Rebecka Marklund 



II  

 
 
 
 
SAMMANFATTNING 

 
Revisionspliktens avskaffande i Sverige under år 2010 innebar att småföretag som 
maximalt har 3 anställda, en nettoomsättning på max 3 miljoner kronor samt en 
balansomslutning på max 1,5 miljoner kronor fick välja själva om de vill behålla eller 
inte behålla revisorn. Dessa företag som är startade före 2010 stod inför ett val att 
antingen behålla revisorn eller inte och syftet med denna studie är därför att bidra med 
djupare förståelse för varför småföretag väljer att anlita en revisor eller inte, och om 
detta val skiljer sig beroende på om de betecknas som levebrödsföretag eller 
tillväxtföretag. Detta uppnås genom att förklara hur småföretag agerat och resonerat 
efter avskaffandet av revisionsplikten i Sverige. Denna studie har en kvalitativ metod 
där tolv personliga intervjuer genomfördes med småföretagare. Resultatet av denna 
studie visar att faktorerna bakom valet att behålla eller inte behålla revisorn skiljer sig åt 
mellan levebrödsföretag samt tillväxtföretag. Faktorerna som spelar roll för 
tillväxtföretag som behåller revisorn är tid, kvalitet och revisionsprofession. För de 
tillväxtföretag som inte behåller revisorn är kostnad, sparande till utveckling samt 
redovisningskonsult faktorer. Medan faktorerna för levebrödsföretag som behåller 
revisorn är utbildning, kvalitet samt revisionsprofession. Faktorerna som spelar roll för 
levebrödsföretag som inte behåller revisorn är kostnad, kvalitet, skilda förväntningar 
samt redovisningskonsult. Slutsatser som kan dras utifrån studiens resultat är att 
småföretagare i både tillväxt- och levebrödsföretag framförallt påverkats av revisorn 
eller redovisningskonsulten i sitt val. De småföretagare som väljer att behålla revisorn 
gör detta för att de har kunskap men inte tid att själv göra allt ekonomiskt arbete 
samtidigt som de värdesätter revisorns kunskap och upplever en högre kvalité på 
räkenskaperna. De småföretagare som väljer att byta till redovisningskonsult gör detta 
eftersom de anser att revisionen är kostsam där de hellre använder pengarna på 
investeringar inom företaget.  
 
Nyckelord: revision, revisionsplikt, frivillig revision, småföretag, levebrödsföretag, 
tillväxtföretag, revisorbyte, isomorfism och agentproblematik. 



III  

ABSTRACT 

 
The mandatory auditing in Sweden was deregulated in 2010, that meant that small 
businesses that has a maximum of 3 employees, a net sale of maximum 3 million 
Swedish kronor and a balance sheet total of maximum 1,5 million Swedish kronor 
themselves got to choose to either keep the accountant or not. These companies that are 
started before 2010 faced a choice to either keep the accountant or not and that is why 
the purpose of this study is to contribute with a deeper understanding of why small 
businesses choses to hire an accountant or not, and if this choice differs between 
livelihood- and growth companies. This is achieved by explaining how small businesses 
acted and reasoned after the deregulation of the mandatory auditing. This study has a 
qualitative method where twelve personal interviews were conducted in order to acquire 
the empiricism. The result of this study shows that the factors behind the choice to keep 
the accountant or not, differs between livelihood- and growth companies. The factors 
that matters to growth companies who keeps the accountant is time, quality the 
accountant profession. To the growth companies that don’t keep the accountant the 
factors are the cost, saving for growth and the accounting consultant. While the factors 
for the livelihood companies who keeps the accountant are education, quality and the 
accountant profession. The factors that matters to livelihood companies who do not 
keep the accountant is cost, quality, different expectations and the accounting 
consultant. Conclusions to be drawn from the results of the study, is that small 
businesses in both emerging and subsistence businesses mainly affected by the auditor, 
or accountant in their choice. Those small business owners who choose to retain the 
auditor do this even though they have the knowledge, but not the time to do all the 
economic work, while they values the auditor's knowledge and thus experience a higher 
quality of the accounts. Those small business owners, who decide to switch to the 
accounting consultant, do this because they believe that the audit is expensive where 
they would rather spend the money on investments in the company.  
 
 
Keywords: audit, voluntary audit, small businesses, livelihood companies, growth 
companies, auditor switching, isomorphism and agent problem. 
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1. INLEDNING 

 
I detta avsnitt presenteras bakgrunden samt problemdiskussionen som leder fram till de 
forskningsfrågor som denna studie kommer att besvara samt vilket syfte studien har. 
 
1.1 Bakgrund och problemdiskussion 
 
Inom EU ser marknaden för revision olika ut och den lagstadgade revisionen för mindre 
företag varierar därmed från land till land. Vissa länder har skapat olika kriterier 
gällande företagsstorlek för vad som ska räknas som småföretag och dessa kriterier 
varierar också beroende på vilket land inom EU det handlar om, där vissa har valt att 
sätta gränserna högre medan andra lägre. (Niemi, Kinnunen, Ojala, & Troberg, 2012)  
 
Studier har genomförts om hur avskaffandet av revisionsplikten för småföretag har 
påverkat småföretagen och dess val att anlita revisor eller inte. Dessa två studier var 
genomförda i Finland där de avskaffat revisionsplikten för småföretag (Niemi, 
Kinnunen, Ojala, & Troberg, 2012). Småföretag har sällan utbredda resurser och 
expertis för de finansiella arbetsuppgifterna i verksamheten vilket gör att de ofta 
outsourcar detta till en extern redovisningskonsult, vilket gör att de ofta måste anlita 
både hjälp med redovisningen samt att de behöver anlita någon som granskar detta, 
vilket då är en revisor (Niemi, Kinnunen, Ojala, & Troberg, 2012). Vidare menar 
Niemi, Kinnunen, Ojala och Troberg (2012) att detta är en av de anledningar som 
nämns för att småföretag var för avskaffandet av revisionsplikten för småföretag i 
Finland.  
 
Majoriteten av medlemsländerna inom EU hade sedan tidigare avskaffat 
revisionsplikten och därmed gjort revisionen frivillig, vilket innebar att Sverige var ett 
av två länder där revisionen fortfarande var tvingande för småföretag (Frivision 2011). 
Under 2006 tillsatte därför regeringen i Sverige en utredare för att se över vilka 
lagändringar som krävdes för att det skulle vara möjligt att avskaffa revisionsplikten för 
mindre företag. De kom fram till att företag skulle klassificeras som småföretag om de 
låg under följande gränsvärden: balansomslutning på max 1,5 miljoner kronor, 
nettoomsättning på max 3 miljoner kronor samt max tre stycken anställda (SOU 
2008:32). 
 
Vidare kan småföretag definieras av den mängd anställda de har, de har ofta få anställda 
och det är ofta ägaren som också arbetar inom företaget. I företag som är ägda och 
drivna självständigt, är ägaren den enda som kan säga något om dess egen prestanda och 
kan därför enbart förlita sig på sin egenkontroll. Den organisatoriska komplexiteten som 
finns hos småföretag är låg vilket gör att de kan fungera genom att använda en relativt 
enkel organisationsstruktur vilket också gör att de kan vara mer flexibla till förändringar 
i dess omvärld. (Nilsson, 2010) 
 
I småföretag tas beslut oftast av småföretagaren själv eller av ett litet team som kan 
bestå av familjemedlemmar, som dessutom tenderar att primärt agera på basis av dess 
intuition och dess personliga upplevelse samt kontrollerar arbetet genom att informellt 
interagera med personalen. Företag med mindre utvecklade redovisningskontroller 
tenderar att använda deras egen erfarenhet från liknande situationer för att hantera 
situationer där kunskap om konsekvenser är dålig. (Nilsson, 2010) 
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Under 2010 genomfördes dessa förändringar inom revisionsbranschen, kravet på revisor 
avskaffades för småföretag i Sverige. Dessa ändringar innebar att endast 4 % av alla 
aktiebolag i Sverige omfattades av revisionsplikten vilket resulterat i att ungefär 60 % 
av alla företag startade både före och efter 2010 därför valt bort revisorn vilket också 
bidragit till att revisionsfirmorna istället säljer mer konsulttjänster och därmed kan en 
bra konsultation ersätta behovet av en revisor. (Balans 2014, nr 8) 
 
Eftersom att valet att byta revisor är likt valet att behålla eller inte behålla revisorn är 
det viktigt att ta upp vad bytet beror på för att se om dessa anledningar även kan ses hos 
småföretag och valet de stod inför. Bland forskarna finns det delade meningar om det är 
beteendefaktorer eller kostnadsfaktorer som är viktigast när det handlar om att göra ett 
revisorbyte. I en studie från Malta framkommer det att beteendefaktorer, som 
exempelvis företagsledares agerade, är mer betydande än de ekonomiska faktorerna 
(Magri, & Baldacchino, 2004). Medan annan forskning från Storbritannien, Kanada och 
USA visar på att företag i dessa länder inte tycker att de får tillräckligt mycket värde för 
den avgift som de betalar för revisionen, det har visat sig att ett byte av revisor är 
förknippat med en ökning av den totala mängden avgifter som de betalar till 
revisionsfirmorna för både revision och andra redovisningstjänster, vilket tyder på att 
kostnadsfaktorerna i dessa fall spelat en större roll än beteende faktorerna (Butterworth 
& Houghton, 1995). 
 
Det har även tidigare gjorts en hel del studier på varför företag väljer att byta från en 
revisor till en annan (Chow, & Rice, 1982; Butterworth & Houghton, 1995; Brandon, 
Carver, Hollingsworth, & Stanley, 2012). Några av de främsta orsakerna som nämns till 
att företag väljer att byta revisor är höga revisionsarvoden, oväntade faktureringar, 
kunskap om branschen som företaget är verksamt i samt relationen mellan företaget och 
revisorn. Relationen betonas dessutom som en viktig orsak där en bristfällig relation 
leder till ifrågasättande av arvodet vilket driver på processen av att byta revisor och 
revisionsbyrå (Fontaine, Letaifa, & Herda, 2013). I en annan studie menar de att andra 
orsaker till ett revisorbyte kan handla om revisorns tillgänglighet samt relationen mellan 
företaget och revisorn är särskilt viktigt för småföretag. Finns missnöje och skillnader i 
förväntningar mellan dessa parter uppstår en så kallad agentproblematik vilket 
möjligtvis kan bidra till att småföretag väljer att ersätta revisorn (Magri, & Baldacchino, 
2004). 
 
Vidare visar tidigare forskning att småföretag som väljer att anlita en revisor även om 
de inte behöver, gör detta på grund av att de tar råd från den individ inom företaget som 
har hand om bokföringen. De anser inte heller att kostnaden för revision är en börda, de 
har investerare som kräver att företaget har en revisor, på grund av omsättningen, 
företag tror att bankerna kräver att de har en revisor samt att revision ger en kontroll på 
att redovisningen sker som den ska (Dedman, & Kausar, 2012). Detta stämmer överens 
med den institutionella teorin och den tvingande isomorfismen där företag har en 
strävan efter legitimitet för att vara kunderna till lags. Den tvingande isomorfismen 
handlar därför om att småföretag därmed även kan påverkas av andra aktörer som 
exempelvis banker, där krav kan finnas att de ska använda sig av en revisor för att 
exempelvis erhålla finansiering. Detta leder till att företag inom samma bransch, som 
alla behöver liknande finansiering, kommer använda en revisor för att det finns ett 
tvingande krav på detta och det gör dem allt mer lika varandra. Legitimitet är också 
något som påverkar företag att bli allt mer lika vandra då kunderna har samma 
förväntningar på alla företag inom samma bransch, för att överleva som småföretag på 
marknaden måste de anpassa sig efter de förväntningar som finns för att inte andra 
aktörer ska överta marknadsandelen (DiMaggio & Powell, 1983). 
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Andra faktorer som det finns bevis för i tidigare litteratur är att revisionen kan förbättra 
småföretagets chanser till kredit eftersom den ger en indikation till långivarna och 
leverantörerna om att räkenskaperna håller god kvalité vilket kan påverka deras 
uppfattning positivt. Revisionen ökar även långivarnas insyn i företaget och den ger 
långivarna en större säkerhet om att räkenskaperna är tillförlitliga vilket medför att 
småföretagen kan påverkas av utomstående intressenter när det ska besluta om att ha 
revision eller inte eftersom både kreditgivare och leverantörer kan kräva revision. (Allee 
& Yohn, 2009) 
 
Det har även framkommit att tillväxt kan påverka företags vilja att frivilligt anlita en 
revisor.  Studien som kom fram till detta, kom även fram till att småföretag som 
fokuserar på att växa sig större kommer fortsätta anlita sin revisor. Detta även om det är 
frivilligt eftersom att de senare kommer ha ett krav på sig att göra detta när de växt 
tillräckligt mycket och överskridit gränserna för att klassas som småföretag. (Collis et al 
2004)  
 
Även om tillväxt ovan kan beskrivas som en anledning bakom frivillig revision är det 
viktigt att i detta sammanhang beakta att långt ifrån alla småföretag har som målsättning 
att utvecklas till större företag. Detta innebär att det finns företag som har "en tendens 
att sträva efter överlevnad och stabilitet över vinstmaximering och tillväxt"(Sian & 
Roberts, 2009). Idag uppgår antalet registrerade småföretag i Sverige till ca 500 000 
stycken men det råder dock en klar överrepresentation av levebrödsföretag där dess 
företagsledare saknar expansionsplaner för verksamheten och därmed handlar deras 
förväntningar till största del om att skapa försörjning (Sundin & Thörnquist, 2006). 
 
Många småföretag som startas växer endast under de första åren fram till dess att de 
uppnår en stabil nivå där företagsledaren är nöjd med den inkomst denne kan erhålla 
från företaget och arbetar sällan aktivt med att växa efter det (Feindt, Jeffcoate & 
Chappell, 2002). Typiska karaktärsdrag som kännetecknar ett levebrödsföretag är därför 
att de består av få personer, i vissa fall endast dem själva eller exempelvis någon 
familjemedlem (Henrikson & Sanandaji, 2014). 
 
Motsatsen till levebrödsföretag är tillväxtföretagen vars andel motsvarar ungefär 5 
procent av det totala antalet småföretag. Dessa kännetecknas av att de strävar efter att 
utvecklas och växa sig allt större vilket ofta kopplas samman med ett stort risktagande 
när de ska anpassa sig efter nya förutsättningar och nya kunder. Detta kan ske genom 
bland annat innovation av nya produkter, expandera till nya marknader eller med nya 
produkter samt även ett syfte att söka patent och varumärkesskydda något (SOU 
1998:77). I detta arbete kommer företag klassas som tillväxtföretag om de håller på, 
eller planerar, att utveckla sin verksamhet genom att slå sig in på nya marknader, sälja 
andra tjänster, eller på andra sätt utöka sin verksamhet. På grund av skillnaden mellan 
levebrödsföretag och tillväxtföretag delas företagen in i dessa kategorier för att se om 
det kan finnas skillnader mellan hur dessa företag väljer, detta på grund av att de har 
olika typer av strategi och därför kan detta påverka hur de resonerar gällande att behålla 
eller inte. 
 
De studier som tidigare genomförts inom detta ämnesområde har främst haft en 
kvantitativ forskningsmetod vilket innebär att det saknas studier som djupare behandlar 
företagsledares resonemang som legat till grund för hur de agerat i detta val. Vidare 
belyser även forskare att en negativ aspekt med tidigare forskning är att den inriktats på 
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att studera större företag trots att många länder har en majoritet av småföretag och 
därför borde forskning mot småföretag utvecklas. (Collis 2012)  
 
Mot bakgrund av ovanstående har det därmed framkommit att det finns både 
anledningar till varför småföretag kan välja att behålla revisorn och även anledningar 
till att de kan utesluta denne. 
 
Studien kommer därför att besvara följande frågeställningar: 
 
• Hur resonerar småföretagare i samband med valet att behålla sin nuvarande revisor 
eller att byta till redovisningskonsult?  
 
• Vilka likheter och skillnader finns i detta avseende mellan levebrödsföretag och 

tillväxtföretag?  
 
1.2 Syfte 
 
Denna studie syftar till att, efter revisionspliktens avskaffande i Sverige, bidra med 
djupare förståelse för hur småföretagare väljer att behålla sin nuvarande revisor eller att 
byta till redovisningskonsult. Vidare syftar studien till att undersöka om detta val skiljer 
sig mellan tillväxt- och levebrödsföretag.   
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

 
I detta avsnitt presenteras de teorier som ska hjälpa till att förklara de resultat som 
uppkommer i empirin. Avsnittet inleds med den institutionella teorin och isomorfism för 
att sedan avslutas med de faktorer tidigare studier kommit fram till påverkar valet att 
behålla eller inte behålla revisorn. Detta för att sedan utmynna i en analysmodell. 
 
2.1 Påverkan från utomstående aktörer  
 
Eftersom att denna studie syftar till att bland annat svara på varför vissa småföretag 
väljer att byta bort revisor och andra inte, är det viktigt att ta upp den institutionella 
teorin för att se om detta val kan förklaras utifrån någon typ av isomorfism. Även 
småföretagare påverkas av personer och händelser i deras omgivning, det är dessa 
former av påverkningar som avses fångas med denna teori för att sedan kunna förklara 
varför de gör de val som de gör. Eftersom att den institutionella teorin bland annat 
syftar till att förklara de yttre faktorerna som påverkar företaget i deras val kommer 
denna teori att användas för att förklara de situationer som företagsledarna hamnar i när 
de står inför valet att behålla eller inte behålla revisorn (Zucker 1977). När det gäller 
finansieringsmöjligheter från banker kan den institutionella teorin vara särskilt 
användbar eftersom att banken besitter en maktposition gentemot småföretagen som 
söker finansiering. Tillväxtföretag som avser att utveckla verksamheten kan vara 
beroende av lån för att få igång utvecklingen medan detta inte är lika viktigt för 
levebrödsföretag eftersom att de enbart går efter den dagliga verksamheten och inte 
planerar för framtiden. 
 
Den institutionella teorin ser på organisationer som olika delar som opererar inom ett 
specifikt socialt nätverk av normer, värderingar samt antaganden som tas för givna om 
vad som ses som lämpligt och accepterat ekonomiskt beteende (Carpenter & Feroz, 
2001). Den institutionella definitionen består av fyra olika delar, för det första krävs det 
en ökning i samarbetet mellan organisationerna inom fältet, det uppstår tydligt 
definierade strukturer inom organisationerna gällande styrning, en ökning i den 
informationsbelastning som organisationer inom ett visst fält måste bestrida samt en 
utveckling av en slags ömsesidig medvetenhet inom de fält som organisationerna är 
verksamma inom (Zucker, 1977). 
 
2.1.1 Isomorfism 
 
Organisationer inom ett och samma fält kan uppstarten vara varandras motsatser men på 
grund av att den press som sätts på företagen inom fältet är för stor tvingas de därför att 
bli allt mer lika varandra. Företagen kan försöka förändra målen de har eller utveckla 
nya metoder för att undvika detta men i det långa loppet är det organisationer som gör 
rationella beslut grundade utifrån dem själva och dess omgivning som gör att de kan 
förändra sig längre fram i processen (DiMaggio & Powell, 1983). Isomorfism är alltså 
en process som orsakar att en enhet inom en population börjar lika andra enheter inom 
samma population, enheter som dessutom står inför samma omgivningsförhållanden. På 
grund av den isomorfistiska pressen som ställs på organisationer tenderar de att bli allt 
mer homogena inom ett givet område, detta på grund av att de anpassar sig till 
förväntningarna från den institutionella miljön (Carpenter & Feroz, 2001). Småföretag 
inom samma bransch och inom samma geografiska område konkurrerar ofta om samma 
kunder, och förväntningarna från dessa kunder gäller därför alla företag och detta 
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kommer i längden att göra alla företag som har samma förväntningar allt mer lika 
varandra. Eftersom att de allihop försöker anpassa sig efter samma förväntningar är 
detta oundvikligt. 
 
Företag som drivs av en önskan att förbättra sin prestanda är också de som tenderar att 
snabbt adoptera nya innovationer. Däremot kan inte strategier som är rationella för den 
individuella organisationen fortsätta vara rationella om ett större antal företag adopterar 
dem. Samtidigt som när dessa innovationer används och organisationer anser att de är 
bra ökar chansen att fler organisationer adopterar innovationen (DiMaggio & Powell, 
1983). Detta beskrivs också av Carpenter & Feroz, (2001) som menar att institutionell 
teori antar att organisationer adopterar strukturer och ledningsmetoder som anses 
legitima av andra organisationer inom deras fält, oavsett deras faktiska användbarhet. 
Samtidigt tar de också upp att den ”nya” institutionella teorin är baserad på premissen 
att organisationer reagerar på press från deras institutionella miljö och adopterar 
strukturer och/eller förfaranden som anses som socialt accepterade och att vara det 
lämpliga valet för organisationer. För tillväxtföretag kan detta vara viktigt eftersom att 
de på ett sätt försöker förbättra sin verksamhet och är villiga att adoptera nya 
innovationer medan levebrödsföretag inte har samma behov av att förbättra 
verksamheten eftersom att de oftast anser att deras verksamhet flyter på bra. 
 
Institutionell isomorfism är identifierad som den process där organisationer tenderar att 
adoptera samma förfarandesätt och strukturer över tid som en respons till den 
gemensamma institutionella pressen som kan existera på individnivå, organisationsnivå 
samt på organisatoriskt fältnivå. Strukturell isomorfism gör att organisationer ser mer 
lika ut utan att nödvändigtvis förbättra dem (Zucker, 1977). Företag försöker hela tiden 
förändra sig, detta gör alla organisationer inom samma fält vilket gör att effekten av de 
individuella förändringarna är att de minskar mångfalden inom det organisatoriska 
fältet. Detta är på grund av att organisationer inom ett strukturerat organisatoriskt fält 
reagerar på en miljö som består av andra organisationer som också reagerar på dess 
miljö som också i sin tur består av organisationer som reagerar på sin miljö (DiMaggio 
& Powell, 1983). 
 
För att beskriva denna process av homogenitet som finns inom organisatoriska fält 
använder DiMaggio och Powell begreppet ”isomorfism”. Isomorfism är en process som 
tvingar en enhet inom en population att efterlikna andra som också står inför samma 
förhållanden. För att ytterligare utveckla detta har de också identifierat tre stycken 
mekanismer genom vilka institutionell isomorfism sker. Tvingande-, mimetisk- samt 
normativ isomorfism. (DiMaggio & Powell, 1983) 
 
Det är inte alltid möjligt att skilja mellan dessa tre former av isomorfism, och i själva 
verket kan det vara två eller fler av dessa arbetar samtidigt vilket gör det nästintill 
omöjligt att bestämma vilken form av isomorfism som är mer framträdande. Att 
identifiera en form av isomorfism som agerar på en organisation på en specifik tidpunkt 
utesluter inte heller möjligheten att andra former av isomorfism är närvarande. 
(Carpenter & Feroz, 2001) 
 
2.1.2 Tvingande isomorfism 
 
Tvingande isomorfism kommer från de politiska influenserna som sätter press på 
organisationer. I vissa fall beror organisationers förändringar på olika regeringsuppdrag. 
Detta kan exempelvis vara att organisationer adopterar nya tekniker för att minska sina 
utsläpp, vilket de gör för att anpassa sig till de miljöregler som finns (DiMaggio & 
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Powell, 1983). Andra organisationer kan bidra med resurser, exempelvis kreditinstitut, 
och kan därför utöva makt över organisationer som är beroende av dessa resurser. 
Denna makt kan användas för att diktera användningen av vissa institutionella regler. 
Kraftfulla grupper kan använda sin makt till att tvinga fram samtycke till de 
institutionella reglerna när deras egna intressen står på spel för att säkra dessa 
(Carpenter & Feroz, 2001). Innan avregleringen var det tvingande för även småföretag 
att använda sig av en revisor, numera finns inte detta krav kvar längre från politiskt håll. 
Däremot kan det fortfarande finnas ett tvingande krav från kreditinstituts och andra 
organisationer att småföretag ska ha en revisor för att erhålla den finansiering eller de 
resurser de behöver till sin verksamhet. Som tidigare nämnts kan detta vara en 
verklighet för tillväxtföretag på grund av att de ofta behöver lån från 
kreditgivningsinstitut. 
 
Tvingande isomorfism handlar också om de problem som finns gällande legitimitet. 
Detta kommer från både informell och formell press på organisationer, press från andra 
organisationer som de är beroende av samt från de kulturella förväntningarna som 
samhället har på organisationen. Som ett resultat av detta är organisationer alltmer 
homogena inom dessa givna områden eftersom att det skapas en överrensstämmelse 
mellan organisationerna inom samma fält på grund av att de alla tvingas till att följa de 
regleringar som finns och de förväntningarna som samhället har på organisationerna 
(DiMaggio & Powell, 1983). Att en revision ger företaget legitimitet är känt och detta 
kan vara en stor anledning till att vissa företag väljer att fortfarande använda revisorn 
även om de inte är tvingade till att göra det.  
 
2.1.3 Mimetisk isomorfism 
 
Mimetisk isomorfism är ett resultat av att det finns en standardreaktion på osäkerhet. De 
menar att osäkerhet är en stark kraft som också uppmuntrar till imitation. Detta sker ofta 
exempelvis när organisationers teknologi är dåligt förstådd, när mål är tvetydliga eller 
när omgivningen skapar en osäkerhet. Organisationer kan hantera sådana situationer 
genom att imitera andra organisationer som lyckats bra under likande omständigheter, 
detta är en reaktion på osäkerhet (DiMaggio & Powell, 1983). Detta bekräftas också av 
Carpenter & Feroz (2001) som menar att mimetisk isomorfism är en reaktion till 
osäkerhet inom organisationen gällande att identifiera de bästa handlingarna. Vidare 
menar de att säkerhet kan vara en kraftfull kraft som motiverar organisationer att imitera 
handlingarna av de organisationer som de ser som framgångsrika inom deras 
organisatoriska fält. Avregleringen av revisionsplikten för småföretag skapade en 
osäkerhet inför vilket val som var det bästa, att behålla revisorn eller inte, för att hantera 
en sådan osäkerhet är det troligt att småföretag tittade på andra konkurrenter och tog 
efter de val som dessa gjort för att underlätta beslutet för sig själva. 
 
Den eller de organisationer som blir imiterade kan vara omedvetna om detta samt att de 
kanske inte har någon önskan att bli imiterade. Men den organisation som imiterar 
någon annan använder endast den imiterade som en bekväm källa för praxis för hur de 
ska hantera de omständigheter som de står inför. Processer för hur olika organisationer 
förändrar sig eller hanterar olika situationer kan spridas oavsiktligt, indirekt genom att 
anställda byter företag eller direkt genom konsultföretag eller branschorganisationer. 
(DiMaggio & Powell, 1983) 
 
När organisationer möter situationer där det inte finns någon tydlig handling som är den 
bästa, kan de begränsa valet av struktur och förfarandesätt till de strukturer och 
förfarandesätt som andra organisationer använder som de ser som framgångsrika i den 
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institutionella miljön. (Carpenter & Feroz, 2001). Den homogenitet som finns inom de 
organisatoriska strukturerna kommer främst från det faktum att det finns väldigt lite 
variation att välja mellan trots att de flesta organisationer söker efter mångfald inom 
fältet de verkar inom. Organisationer tenderar därför att imitera andra organisationer 
inom deras område som de uppfattar som mer legitima eller framgångsrika än dem 
själva (Zucker, 1977). Småföretag har oftast inte stora resurser och tid över till att 
undersöka konsekvenserna ett sådant val som de stod inför och därför valde att ta efter 
något annat företag inom deras bransch som det har gått bra för. 
 
2.1.4 Normativ isomorfism 
 
Normativ isomorfism är associerad med professionalisering. Professionalisering handlar 
om att medlemmar av ett visst yrke definierar villkoren och metoderna av deras arbete, 
detta för att kunna kontrollera produktionen av producenter. Genom att göra detta 
skapar de en legitimitet för deras yrke, de måste dessutom kompromissa med kunder, 
chefer och reglerare bland annat som inte har samma erfarenhet och kunskap inom 
ämnet. Det finns två typer av professionalisering, det ena erhålls genom utbildning från 
specialister på universitet och den andra typen fås genom en tillväxt och utveckling av 
professionella nätverk inom vilka nya innovationer sprids snabbt mellan 
organisationerna inom nätverket. När chefer och andra anställda med specifik utbildning 
är från samma universitet och har genomgått exakt samma utbildning tenderar de att se 
på problem på samma sätt. Vilket gör att deras lösningar och tillvägagångssätt är 
desamma, därför är utbytet av information mellan personer inom professionen viktigt då 
det bidrar med en gemensamt erkänd hierarki för informationsflödet genom 
organisationen. (DiMaggio & Powell, 1983) 
 
Småföretag har oftast inte så många anställda och därför kan detta med 
professionalisering inte ses i stor utsträckning men det kan finnas där. När det handlar 
om valet mellan att behålla revisor eller inte kan den normativa isomorfismen ha stor 
inflytelse eftersom att det är en specifik yrkesgrupp som har information och kunskap 
inom just det området som småföretaget kan kontaktat och då fått svar från och tagit 
dennes råd. 
 
2.2 Bytet av revisor i småföretag 
 
En studie genomförd i Malta visar på att småföretag som fokuserar på tillväxt har ett 
större behov av en revisor med större kompetens och expertis, detta som ett steg till att 
öka deras tillväxt vilket de hittade på dem större revisionsbyråerna och därmed var detta 
orsaken till ett byte av revisor (Magri, & Baldacchino, 2004). Det finns dessutom en oro 
för att företagsledare kan pressa revisorer att göra en ren revisionsberättelse, detta 
genom att hota med att byta till en annan revisor (Chow, & Rice, 1982). När företags 
årsredovisning presenteras ges en revisionsberättelse utöver ut av företagets revisor där 
denne presenterar de slutsatser som revisionen gett. Detta innebär att 
revisionsberättelsen ska innehålla rekommendationer gällande fastställandet av resultat- 
och balansräkningen samt om revisorn beviljar ledningen ansvarsfrihet. En 
revisionsberättelse kan antingen vara ren eller oren, där en ren revisionsberättelse 
betyder att den inte innehåller några anmärkningar medan en oren revisionsberättelse 
innehåller anmärkningar. Anmärkningarna kan exempelvis handla om att redovisningen 
inte följer god redovisningssed bland annat. Det finns standardutformningar för hur en 
revisionsberättelse ska se ut och följs denna är revisionsberättelsen ren men i de fall den 
avviker från standardutformningen handlar det om en oren revisionsberättelse 
(Trohammar & Wernerman, 2006). För företag är det en fördel att uppvisa en ren 
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revisionsberättelse eftersom att detta påvisar att företaget är stabilt och det finns 
ingenting som revisorn kan anmärka på. Detta kan exempelvis hjälpa företag som söker 
finansiering eftersom att bankerna dessutom ser revisionen som en säkerhet i att det 
företaget kommer vara kvar på marknaden tillräckligt länge för att betala tillbaka och 
därför är det tryggare att låna ut pengar till dessa företag som använder sig av revisor. 
 
Storleken på revisorarvodet är också en betydelsefull faktor som många gånger är 
avgörande för företagen i beslut gällande byte av revisor. Kan företaget sänka sina 
revisionskostnader och ändå behålla samma service kommer de att byta ut sin 
nuvarande revisor(Woo, & Hian Chye, 2001). De mest citerade anledningarna till att 
byta revisor var att det skett en förändring i företagets ledning, det fanns ett behov av 
mer tjänster eller ett missnöje med de tjänster de erhållit, revisionskostnaden var för 
hög, det fanns ett behov av ny finansiering, företaget har blivit uppköpt av ett annat 
företag, relationen fungerade dåligt mellan kunden och revisorn och det sista att det 
fanns tekniska meningsskiljaktigheter (Beattie, & Fearnley, 1995). Många av dessa 
anledningar kan även tillämpas på valet att byta bort revisor eller inte eftersom att det 
handlar om liknande tjänster som de två parterna erbjuder samt att den ena tjänsten kan 
bytas ut mot den andra vilket gör att småföretagen ser över deras situation och 
bestämmer sig utifrån den och vad som passar dem bäst.  
 
Några av dessa tas också upp i en annan studie, att de viktigaste faktorerna till att byta 
revisor är att kvalitén inte motsvarar företagets förväntningar, förändringar i 
ledningsstruktur/ägarstruktur, möjligheter till manipulation av inkomster, företagets 
komplexitet, hävstångseffekt samt om företaget befinner sig i en tillväxtmiljö. De fann 
även att företag med större hävstångseffekt, komplexitet och tillväxt är mer benägna att 
vilja byta revisor än de företag som inte uppfyller någon av dessa situationer. (Woo, & 
Hian Chye, 2001) 
 
2.2.1 Revisionsefterfrågan 
 
Efterfrågan på revisionstjänster på fria och reglerade marknader har undersökts där de 
fann att det var tre separata men ändå sammanlänkade källor till efterfrågan. Dessa var 
agentefterfrågan, informationsefterfrågan samt försäkringsefterfrågan. Enligt 
agentefterfrågan kan förmedlingskostnader som uppkommer på grund av agentens 
egennyttiga beteende minskas med hjälp av den relation som kan skapas av en revision. 
De särskiljande förmedlingskostnaderna som finns mellan kunder och över tid resulterar 
i en heterogen efterfrågan på revisionstjänster. (Beattie, & Fearnley, 1995) 
 
Informationsefterfrågan är nära kopplad till agentefterfrågan eftersom att de också 
härstammar från att det finns en informations asymmetri. Urvalet av trovärdiga 
revisorer ger inte enbart signaler om ledningens trovärdighet och kvalitet till 
intresserade parter utan minskar även förmedlingskostnaderna via den övervakande 
funktionen. Försäkringsefterfrågan handlar om att revisionen fungerar och finns till för 
att gottgöra investerare och borgenärer för vissa finansiella förluster genom revisorns 
professionella ansvarsexponering. (Beattie, & Fearnley, 1995) 
 
2.3 Frivillig revision 
 
Det finns olika faktorer eller orsaker som påverkar småföretags efterfråga på revision 
och som därmed påverkar valet av att låta sina räkenskaper bli granskade av en revisor 
eller inte.  
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Valet att bli reviderad drivs av olika faktorer, två av dessa är företagsstorlek och 
kapitalstruktur. De menar att företagsstorlek är en variabel i två fall, att företagsägandet 
minskar i samband med att företagets storlek ökar samt att det kan finnas fasta 
kostnader för att erhålla revision, därför minskar kostnaden för revision desto större 
företaget är. Det har även visat sig att småföretag generellt föredrar hjälp av en extern 
redovisningskonsult framför en revisor på grund av att de tycker de får mer stöd och 
hjälp med det ekonomiska i företaget (Niemi, Kinnunen, Ojala, & Troberg, 2012) 
 
2.3.1 Tillväxtfaktorn 
 
Som tidigare nämnt finns de tre storlekskriterier som används när småföretag ska 
definieras, omsättning, balansomslutning och antal anställda. Även om beloppen på 
dessa kriterier varierar mellan länder något har de använts i tidigare forskning för att 
avgöra om någon eller flera av dessa kriterier påverkar småföretagens 
revisorsefterfrågan. 
 
Småföretagens revisorsefterfrågan har undersökts utifrån dessa storlekskriterier.  Det 
har visat sig att omsättning är de enda av dessa kriterier som kan påverka småföretagens 
val av att ha revisorsgranskning, där småföretag med högre omsättning tenderar att ha 
en högre efterfrågan på revisorer. Det påpekas dock att omsättningen inte ensamt kan 
förklara valet av frivillig revision.(Collis et al, 2004) 
 
Vidare i samband med att omsättning undersöktes framkom de även att tillväxt kan 
påverka företags vilja att frivilligt anlita en revisor. Småföretag som fokuserar på att 
växa sig större kommer fortsätta anlita sin revisor även om de är frivilligt eftersom det 
senare kommer ha ett krav på sig att göra detta. (Collis et al, 2004) 
 
Småföretag vars omsättningstillväxt och tillgångar är högre än andra småföretag och 
ökar har en högre efterfrågan på utomstående granskning av en revisor vilket kopplas 
samman med att företaget är mer komplext tack vare detta och därmed ligger det till 
grund för beslutet att anlita en revisor samtidigt som de förbereder sig för framtiden. 
(Allee & Yohn, 2009) 
 
2.3.2 Kostnadsfaktorn 
 
När företagsledarna i småföretag ska fatta beslut om de vill ha revisorsgranskning eller 
inte handlar det om att de måste resonera kring revisionens för och nackdelar, eller 
närmare bestämt vilken nytta de upplever med revisionen samt kostnaderna för denna. 
(Collis et al, 2004) 
 
För företagsledare handlar det om att de måste överväga både tiden det tar att utföra det 
själv och därmed den tid som de förlorar i verksamheten i relation till kostnaden i form 
av revisionsarvode. De visade sig att en klar majoritet av småföretagsledarna ansåg att 
revisionen upplevdes som fördelaktig och att de därmed valde att anlita en revisor 
medan de som valde bort revisor ansåg att kostnaderna var avgörande följt av att 
revisionen saknade betydelse för dem och företaget. Det är således deras personliga 
uppfattning angående nyttan med revision som är avgörande. (Seow, 2001) 
 
2.3.3 Utbildningsfaktorn 
 
För att utveckla resonemanget om att företagsledare måste fundera kring kostnaden och 
nytta med revision finns det forskare som studerat betydelsen av företagsledares 
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utbildningsnivå och kunskap om redovisning för att därmed avgöra om detta kan 
påverka efterfrågan på revision. De har testat variabeln utbildning för att avgöra om 
denna faktor kan påverka chefers uppfattning om revision och därmed påverka deras 
val.  
 
Revisionen anses som användbar eftersom den ger företagsledare i småföretag med lite 
ekonomisk kunskap kontroll vilket ökar deras efterfrågan på revision (Niemi et al 
2012). Företagsledare som hade en högre utbildning eller kunskap valde att inte anlita 
en revisor eftersom de själva ansåg sig ha tillräckliga kunskaper som krävs för att sköta 
redovisningen på egen hand och att därmed var inte fördelarna med revision 
övervägande (Allee & Yohn, 2009). 
 
I motsats till detta visar andra forskare att företagsledare upplever en större nytta med 
revision och en ökad förståelse för dess betydelse om de har kunskap om eller 
utbildning inom redovisning vilket gjorde att de var mer villiga att anlita en revisor. De 
framkom även att utbildningsnivå var en viktig anledning bakom deras val att frivilligt 
välja revisorsgranskning (Collis et al, 2004). Företagsledare i ägarledda småföretag, 
som saknar kunskap om redovisning, visade sig ha en negativ syn på redovisning och 
därmed såg de få fördelar med denna (Tabone & Baldacchino 2003). 
 
2.3.4 Kvalitetsfaktorn 
 
Fördelen eller nyttan med revision kan också handla om småföretags strävan efter en 
högre kvalité på redovisningen där tidigare forskning har visat att även kvalitetsfaktorn 
påverkar valet av frivillig revision. 
 
Många småföretagsledare menar att revisorn säkrar kvalitén vilket är en av fördelarna 
med revision och att kostnaden för denna därmed inte spelade någon större roll (Collis, 
2010). Efterfrågan på revision kan påverkas av ägarnas behov av att säkerställa 
redovisningens kvalité. Dem som anser att det är viktigt att eliminera risken för 
eventuella fel i räkenskaperna väljer att anlita en revisor som granskar företagets 
redovisning. (Collis et al, 2004). Även i ägarledda småföretag finns liknande empiriska 
bevis för detta. Revisorn bidrar med sin kunskap genom att kontrollera och styrka 
företagets redovisning vilket ökade kvalitén samt sågs som en anledning bakom 
erhållandet av revision (Tabone & Baldacchino, 2003). 
 
2.3.5 Agentproblematiken 
 
Agentproblematiken är något som flitigt diskuteras och testas i tidigare forskning för att 
bestämma om det kan vara en avgörande faktor som påverkar den frivilliga revisionen. I 
en av artiklarna belyser författarna att småföretag oftast är familjeägda och ägarledda 
vilket innebär att de har en ytterst liten eller ingen skillnad mellan ägande och ledning 
till skillnad från övriga småföretag där de kan finnas en viss uppdelning mellan detta. 
Vidare beskrivs därför agentproblem som exempelvis risk för opportunistiskt beteende 
(från ledning mot aktieägare) och moral hazard som är betydligt mindre omfattande hos 
småföretag jämfört med större företag där de ofta finns i stor utsträckning. Även 
agentproblemet informationssymmetri tas upp som ett problem som kan uppstå, dock 
inte i familjeägda småföretag, troligtvis eftersom de har ett stort förtroende och en nära 
relation till varandra. Däremot i övriga småföretag där exempelvis någon av aktieägarna 
inte arbetar i den dagliga verksamheten ökar detta problem vilket har en positiv effekt 
på efterfrågan för revision. (Collis, 2012)  
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I ägarledda småföretag menar företagsledarna att agentproblemen är i princip 
obefintliga. Detta har att göra med att dem anser att företaget är litet och dem har en god 
kunskap och kontroll över den egna verksamheten. (Tabone & Baldacchino, 2003) 
 
Trots att agentproblem har en mindre betydelse för småföretagen visar deras resultat att 
de i vissa fall finns agentproblem, mellan företaget och banken/långivaren samt mellan 
aktieägare i småföretag som inte är familjeägda. (Collis et al, 2004) 
 
2.3.6 Finansieringsfaktorn 
 
Ytterligare något som kan påverka småföretag att efterfråga revision är deras vilja eller 
behov av tillgång till lån och krediter från olika kreditgivare, exempelvis banker och 
leverantörer. Småföretag som väljer att anlita en revisor har generellt sätt enklare att 
erhålla krediter och detta till en förmånligare kostnad. Detta beror främst på tre orsaker, 
minskad informationsassymetri, signal om kreditvärdighet samt minskade moral hazard 
problem. Revisionen kan minska informationsassymmetrin mellan företaget och 
långivaren eller någon leverantör eftersom den ger beslutsunderlag till dessa. Den kan 
även förbättra småföretagets chanser till kredit eftersom den ger en indikation till 
långivarna och leverantörerna om att räkenskaperna håller god kvalité vilket kan 
påverka deras uppfattning positivt. Slutligen kan revisionen även minska moral hazard 
problem eftersom revisionen ökar långivarnas insyn i företaget och de för en större 
säkerhet om att räkenskaperna är tillförlitliga. De menar således att småföretagen kan 
påverkas av utomstående intressenter när det ska besluta om att ha revision eller inte 
eftersom både kreditgivare och leverantörer kan kräva revision. (Allee & Yohn, 2009)  
 
En annan forskare menar att endast en tredjedel av småföretagsledarna påverkades av 
långivarna och att det därmed inte helt avgörande för dem när det ska besluta om de ska 
erhålla revisionsgranskning eller inte. I denna undersökning visade att 
skuldsättningsgraden var högre hos småföretag som låter sig revideras och att dem med 
säkra skulder valt bort revision. (Seow, 2001)   
 
Långivarnas krav på revision har även undersökts av andra forskare som menar att 
bevisen för att långivarna skulle påverka småföretags val av revision är otillräckliga och 
därmed inte en viktig faktor bakom deras val. Vidare framkommer det även i deras 
studie att efterfrågan på revision skiljer sig mellan familjeägda och icke familjeägda 
småföretag där familjeföretag visar sig ha ett mindre behov av lån och därmed en lägre 
efterfrågan på revision till skillnad från icke familjeägda småföretag där förhållandet är 
motsatt. (Niskanen et al 2009) 
 
En annan studie visar att de inte finns någon skillnad mellan familjeägda och icke 
familjeägda småföretag i deras efterfrågan på revision. De som kan påverka 
småföretagens val att anlita en revisor är relationen till långivarna. Småföretagsledare 
som väljer att inte anlita en revisor har en lägre andel lån jämfört med småföretag med 
större skulder och ekonomiska problem där efterfrågan och viljan att anlita en revisor är 
större. Dessutom menar de att de hittat andra orsaker som påverkar småföretags beslut 
att frivilligt ha en revisor jämfört med tidigare forskning inriktad på småföretag. När 
småföretag outsourcar hela sin redovisning till en extern part ökar behovet av en revisor 
eftersom de uppstår en typ av agentproblem mellan denna part och företaget där 
småföretaget vill kontrollera dennes arbete eftersom de inte själv har någon kontroll 
alls. Andra orsaker är att tidigare orena revisionsberättelser samt konflikter mellan 
revisorn och småföretaget har haft en negativ påverkan på företagsledarnas efterfrågan 
på revision. (Niemi et al 2012)  
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Vidare finns även empiriska bevis för att kvinnliga företagsledare samt familjeföretag 
hade lättare att erhålla krediter till skillnad från äldre företag samt de som haft 
kreditproblem och inte betalat i tid har sämre tillgång till krediter, men dock gör 
forskarna tyvärr ingen utförligare redogörelse eller förklaring till detta, utan de endast 
konstaterar att de är så det ligger till.  (Allee & Yohn, 2009) 
 
2.4 Analysmodell 
 
Med utgångspunkt från ovanstående teoretiska referensram har följande analysmodell 
utformats, se figur 1.  

 
 

 
Figur 1: Analysmodell  

 
Analysmodellen utgår från att småföretagen delas in i två kategorier, tillväxtföretag och 
levebrödsföretag eftersom tidigare forskning visat att detta kan ha en avgörande 
betydelse för hur företagsledare resonerar och agerar. Vidare är nästa steg i modellen 
själva valet där olika påverkansfaktorer, som ligger till grund och leder fram till 
företagsledares beslut att antingen behålla revisorn eller inte, analyseras samt hänsyn tas 
till om småföretagare påverkats av någon utomstående part i detta val. Slutligen leder 
detta val fram till ett beslut där det finns två alternativ, behålla eller inte behålla 
revisorn.   
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3. STUDIENS TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

 
I detta avsnitt presenteras och motiveras de val som gjorts gällande metod för att 
genomföra studien. Vi går även igenom hur vi gjort för att genomföra denna studie, hur 
vi gjort urval samt vad som kan påverka denna studies trovärdighet och äkthet.  
 
3.1 Forskningsansats och metodsynsätt 
 
Aktörssynsättet utgår från aktörernas perspektiv där varje aktör återger sin egen bild av 
verkligheten och därmed deras upplevelser och tankar (Bryman & Bell, 2005). Studien 
syftar till att bidra med förståelse för hur småföretagare resonerar och vad som påverkar 
dem i deras beslut att behålla revisorn eller att byta till redovisningskonsult, därför har 
aktörssynsättet setts som en lämplig utgångspunkt.        
 
Studien har i första hand präglats av en deduktiv forskningsansats vilket innebär att 
tidigare forskning inom studiens ämnesområde och befintlig teori legat till grund för 
insamlandet av empirin, där tolkningar mellan dessa gjorts för att därmed se om det 
finns en överensstämmelse mellan dessa (Bryman & Bell, 2005).       
 
En kvalitativ metod kan beskrivas som att ett djup och en utförlighet eftersträvas med 
fokus på ord istället för siffror (Bryman & Bell, 2005). Den kvalitativa 
forskningsmetoden ansågs lämplig att användas eftersom att studiens forskningsfrågor 
och syfte handlar om att erhålla ett djupare resonemang bakom valet som 
småföretagarna gjort och därmed hur de resonerat när de gjort sitt val.  
 
3.2 Litteratursökning 
 
Studiens litteratur har samlats in genom databaserna Primo, Google scholar samt 
Scopus för att erhålla relevanta vetenskapliga artiklar om studiens aktuella 
ämnesområde. Utifrån de artiklar som ansågs relevanta undersöktes även deras källor 
för att därmed finna ytterligare användbara vetenskapliga artiklar. Vid sökning i 
ovanstående databaser har följande sökord använts i olika kombinationer:  
 
Auditor switching, small firms, auditor change, small business, voluntary auditing, 
auditing, demand auditing small, demand auditor, institutional theory, isomorphism, 
levebrödsföretag, levebrödsföretag.    
 
Vidare för att erhålla kunskap och information om studiens ämnesområde, bakgrunden 
till, och avskaffandet av, revisionsplikten samt revisorns yrkesroll har information 
inhämtats från branschspecifika hemsidor i form av SRF och FARonline men även 
statens offentliga utredning SOU 2008:32. 
 
3.3 Datainsamlingsmetodik 
 
Som tidigare nämnt har studien haft en kvalitativ metod. Eftersom studiens syfte och 
frågeställning bygger på småföretagarnas resonemang om varför de valt att byta eller 
behålla revisorn har studiens datainsamling skett via personliga intervjuer med 
företagsledare i småföretag. Upplägget på intervjuerna hade en semistrukturerad 
karaktär där en på förhand bestämd intervjuguide användes. Fördelen med en 
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intervjuguide är att svaren på frågorna kan utvecklas under intervjuns gång vilket 
möjliggör att samtliga intervjuer har liknande kvalité på svaren (Bryman & Bell, 2005). 
Semistrukturerade intervjuer ansågs även som fördelaktigt eftersom intervjuerna blev 
mer naturliga och flexibla.  
 
Att spela in samtliga intervjuer är önskvärt eftersom det underlättar analys och 
transkribering samt att de som intervjuar kan fokusera på personen som intervjuas för 
att därmed inte riskera att stressas för att göra utförliga anteckningar (Bryman & Bell, 
2005). Visar det sig att någon intervjuperson inte känner sig tillfreds med att spelas in 
behöver det inte betyda att resultatet och mängden data försämras, det kan likväl 
medföra en positiv inverkan på slutresultatet eftersom de kan känna sig mer trygga 
(Bryman & Bell, 2005). 
 
Eftersom samtliga företagsledare inte samtyckte till detta innebar det att några av 
intervjuerna istället utgjordes av noggranna anteckningar där prioritering var att 
skriftligen få ner varje ord under intervjun. Intervjuerna som inte spelades in 
sammanställdes direkt efter intervjutillfället för att därmed exempelvis eliminera risken 
för bristande kvalité och tolkningsfel.  
  
3.4 Urval av småföretag 
 
För att välja ut lämpliga intervjusubjekt användes databasen Infotorg företag som 
tillhandahålls via universitetsbiblioteket där sökningen begränsades till företag som 
uppfyller kriterierna för småföretag (se avsnitt 1.1) samt att de behövde inneha 
bolagsformen aktiebolag eftersom det endast är dessa företag som har möjlighet att 
välja mellan att anlita en revisor eller inte. Detta innebar att samtliga småföretag i 
urvalet hade max tre anställda, där vissa av företagen helt saknade anställda och utgörs 
därmed endast av företagsledaren själv.  En första sökning i denna databas resulterade i 
756 stycken småföretag i vårt närområde vilket var en förutsättning för att kunna 
genomföra personliga intervjuer. Detta innebar att ett bekvämlighetsurval användes där 
tillgänglighet och geografisk plats är typiska skäl till varför ett sådant urval är 
nödvändigt (Bryman & Bell, 2005).  
 
Vidare har urvalet begränsat sökningen genom att endast fokuseras på småföretag som 
är startade innan 2009 eftersom dessa tidigare omfattats av revisionsplikten men som i 
och med avskaffandet av revisionsplikten fått möjligheten att välja mellan att behålla 
revisorn eller inte. Detta innebar att en manuell gallring var nödvändig för att sortera 
bort företag som registrerades senare än 2009 där kvarvarande antal småföretag uppgick 
till 369 stycken. Sedan har ett slumpmässigt urval gjorts av småföretag utifrån den lista 
som erhölls från det slutgiltiga urvalet. 
 
Som komplement användes även webbsidan allabolag.se där information som hämtades 
via bland andra bolagsverket och Skatteverket tillhandahålls. Detta gjordes för att på 
förhand samla in information om företagen som exempelvis verksamhet, finansiell 
information samt det viktigaste för studien, information om vem som upprättat 
respektive företags bokslut vilket inte var möjligt i databasen infotorg företag. Detta 
tillvägagångssätt valdes dels för att på förhand veta namnet på företagsledaren som 
skulle kontaktas men även för att säkerställa att företagen uppfyller kriterierna för att 
befrias från revisionsplikten.  
 
Utvalda företag kontaktades via telefon, mejl samt personliga besök där företagsledarna 
informerades om studiens syfte samt en förfrågan om att delta genom att ställa upp på 
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en intervju. Allt eftersom intervjuerna bokades var även ett medvetet urval nödvändigt 
(Bryman & Bell, 2005). Detta för att säkerställa att lika många småföretag från varje 
kategori (levebrödsföretag respektive tillväxtföretag med och utan revisor) uppnåddes 
för att inte riskera en skevhet eller överrepresentering av någon kategori vilket skulle 
påverka studiens resultat negativt. Totalt har 12 stycken småföretag medverkat i studien. 
Småföretagen delades in i två olika kategorier, tillväxtföretag och levebrödsföretag. 
Uppdelningen gjordes i enighet med kännetecken för respektive strategi, vilket 
utförligare förklaras i avsnitt 1.1.  
 
De företag som klassas som tillväxtföretag har alla gemensamt att de på ett eller annat 
sätt vill utöka sin verksamhet, de vill göra detta genom att bland annat hitta andra 
marknader att verka på. Gemensamt för alla tillväxtföretag i denna studie är att de håller 
på, eller har planer på, att utveckla verksamheten till nya marknader med nya produkter 
eller tjänster, än vad de tidigare erbjudit. Den statliga undersökningen (SOU 1998:77) 
om tillväxtföretag menar att för att klassas som detta ska företagen ha en vilja att 
utveckla verksamheten utöver vad de i dagsläget håller på med. Detta stämmer väl 
överens med den information intervjuerna gett. Utifrån detta kan det konstateras att 
företagen har delats in i kategorier som de faktiskt tillhör. Eftersom att det är skillnad på 
hur ett tillväxtföretag och ett levebrödsföretag verkar ansågs det vara viktigt att särskilja 
dessa två. 
 
Studiens urval, har som tidigare nämnt, resulterat i att 12st småföretag medverkat för att 
uppfylla studiens syfte. Nedan följer en kort beskrivning av respektive företag.  
 
Tillväxtföretag med revisor är följande:  
 
Företagsledaren med utbildning inom ekonomi  
Detta är ett företag som handlar med tyger, de köper in olika tyger och säljer dem sedan 
i en fysik butik där de även tillhandahåller sytillbehör och böcker om sömnad.  
Företaget har inga anställda och därmed är det endast butiksägaren själv som driver 
företaget ensamt.  
 
Konsultföretaget med produktionsplaner 
Företaget är en konsultfirma som arbetar med produktutveckling, mekanik, design, 
projektledning och prototyper. De har ett 50tal kunder och i dagsläget är en person 
anställd i företaget utöver småföretagaren själv.    
 
Konsultföretaget med EU-projekt 
Företaget är en sammanslagning av två småföretag där dem startade ett nytt företag 
tillsammans eftersom de hade en gemensam idé som de ville förverkliga. Företaget 
bedriver konsultverksamhet, utbildar personal och driver samarbeten med andra företag 
och organisationer. De har en ägare och en anställd, där de båda arbetar inom 
verksamheten.  
 
Tillväxtföretag utan revisor är följande:  
 
Frisörföretaget med något nytt för den Svenska marknaden 
Detta är ett frisörföretag som består av en salong med två ägare som gemensamt driver 
företaget. Företaget har inga anställda och har sedan starten för över 20år sedan haft ett 
starkt fokus på att minska påverkan på miljön och agera hållbart.   
 
Utvecklingsföretag med sammanslagningsplaner 
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Företag som arbetar med olika typer av utvecklings- och förändringsprocesser i form av 
exempelvis konflikthantering, stöd och rådgivning, handledning, personalutbildning 
samt olika behandlingar för hälsa och välbefinnande. Företaget har en deltidsanställd 
utöver småföretagaren själv samt att dem också hyr in människor till speciella 
utbildningar. 
 
Vedförsäljaren med planer på bilförsäljning 
Företag verksamt inom träindustrin som bedriver försäljning av ved och andra 
träprodukter. Småföretagaren arbetar ensam med företaget.    
 
Levebrödsföretag med revisor är följande:  
 
Företagsledaren som inte vill förändra 
Detta företag bedriver försäljning av symaskiner i en fysisk butik. De har en ägare och 
sedan även 2 anställda som jobbar i verksamheten.  
 
Klädbutiken som går runt ekonomiskt 
Detta företag är en klädbutik med ett unikt sortiment där de köper in endast ett fåtal 
varor av samma sort och oftast bara en i varje storlek. Företaget har en ägare och det är 
enbart ägaren som arbetar i verksamheten.  
  
Husgerådsbutiken som inte har någon anledning till tillväxt 
Företaget är en fysisk butik som säljer husgeråd. Det har två ägare och det är bara dem 
två som arbetar inom verksamheten.  
 
Levebrödsföretag utan revisor är följande:  
 
Företagsledaren som inte har intresse av ekonomi 
Detta är ett företag som bedriver försäljning av olika typer av produkter för hälsa och 
välbefinnande. Företaget har en ägare och två anställda som arbetar i butiken. 
 
Fysioterapeutföretag med speciella regler 
Företag som jobbar med utredning och behandling, rehab av muskel och skelettbesvär 
samt idrottsskador. Företaget har en ägare och en anställd som arbetar inom 
verksamheten när ägaren är ledig eller har andra arbetsuppgifter.  
 
Skoaffären med säsongsbetonad försäljning 
Detta är ett företag som arbetar med försäljning av skor i en fysisk butik. Företaget 
bestod tidigare av två butiker men i dagsläget är det enbart en butik där småföretagaren 
ensamt arbetar.  
 
3.5 Intervjuguide 
 
Vid utformning av en intervjuguide är det bland annat viktigt att tänka på att använda en 
genomtänkt struktur där frågorna är begripliga och tydliga (Bryman & Bell, 2005). Med 
utgångspunkt från den kvalitativa forskningsmetoden skapades två intervjuguider med 
liknande utformning och de användes vid insamlingen av det empiriska materialet, se 
bilaga 1 och 2. Valet att använda två olika intervjuguider grundar sig på att olika frågor 
ställdes till olika företagsledare beroende på om de valt att behålla revisorn eller inte. 
Intervjuguiderna inleddes med bekvämare frågor där företagsledarna skulle berätta om 
företaget och sin egen bakgrund för att därmed skapa förtroende och trygghet. 
Utformningen på frågorna var av öppnare karaktär, "berätta om", där företagsledarna 
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kunde prata fritt samtidigt som möjlighet fanns att ställa följdfrågor med utgångspunkt 
från vad företagsledarna svarade vilket vidareutvecklade deras svar till en djupare nivå. 
Följdfrågorna användes därför som ett verktyg för att erhålla utförlighet i svaren från 
samtliga företagsledare.  
 
Vidare användes frågor av något specifikare karaktär där det var mer passande, även där 
med kompletterande följdfrågor för att undvika ytliga svar som "Ja/Nej, "Bra/Dåligt". 
Avslutningsvis i intervjuguiderna behandlades frågor av känsligare karaktär såsom 
exempelvis förhållandet till revisorn som kunde uppfattas som känsliga och obekväma 
att besvara.      
 
 3.6 Analysmetodik 
 
Empiriskt material som samlades in genom intervjuerna transkriberades gemensamt av 
båda författarna för att sedan dela in företagen i fyra kategorier, tillväxtföretag med 
revisor respektive utan revisor och levebrödsföretag med revisor respektive utan revisor. 
Svaren delades sedan upp och för att enklare kunna urskilja vilka svar som tillhörde 
respektive del i analysmodellen, men även för att underlätta jämförelser inom varje 
kategori. Att arbeta med olika färger sågs även som användbart för att sortera bort 
material som var utanför studiens ramar och som inte tillförde studien något.  
 
Vidare analyserades materialet utifrån den analysmodell (se avsnitt 2.4) som tagits fram 
och jämfördes mot studiens teoretiska referensram. Jämförelser har även gjorts inom 
respektive kategori och mellan de två huvudsakliga kategorierna, tillväxt- och 
levebrödsföretag. 
 
3.7 Trovärdighet  
 
I kvalitativa metoder kan begreppet trovärdighet användas istället för reliabilitet 
(Bryman & Bell, 2005). Begreppet trovärdighet beskrivs utifrån fyra kriterier, 
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och bekräfta.  
 
Som ett första steg för att öka studies trovärdighet byggdes den teoretiska referensramen 
upp genom att vetenskapliga artiklar användes som i möjligaste mån begränsades till att 
de var vetenskapligt granskade för att därmed eliminera risken för att osäkra källor 
användes.  I inledningen användes dock andra källor som exempelvis offentliga 
utredningar, uttalanden och pressmeddelanden för att stärka problemets betydelse och 
varför det var intressant att studera. Hänsyn togs till att dessa typer av källor är vinklade 
i sin utformning men eftersom dessa inte användes som ett teoretiskt stöd anses inte 
studiens tillförlitlighet äventyrats (Bryman & Bell, 2005). 
 
För att säkerställa att frågorna i intervjuguiden utformades på ett lämpligt sätt 
genomfördes tre tester av intervjufrågorna innan den empiriska datainsamlingen 
påbörjades vilket benämns som pilotstudier (Bryman & Bell, 2005). Pilostudierna 
utfördes på småföretagare som var medvetna om avskaffandet av revisionsplikten. Två 
av dem uppfyller inte kriterierna för att dem ska ha möjligheten att välja eftersom dem 
har högre omsättning och fler anställda än gränsvärdena. Det tredje företaget är startat 
efter 2009 och kan därmed inte ingå i vårt urval men den småföretagaren har gjort ett 
val när denna startade sitt bolag. Dessa tre ansågs som lämpliga att testa 
intervjufrågorna på eftersom samtliga är småföretag samt att dem har kunskap om 
avregleringen av revisionsplikten och dem har läst på om detta eftersom dem tidigare 
tagit reda på vad som gäller för deras egna företag.  
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Genom dessa pilotstudier erhölls feedback och synpunkter på hur frågorna uppfattades 
vilket möjliggjorde att dessa omarbetades och förbättrades. Exempelvis framkom det att 
frågorna varit för öppna och svåra att besvara eller i vissa fall ledande samt att de kunde 
tolkas på olika sätt. 
 
Samtliga företagsnamn och företagsledare behandlades anonymt för att företagsledarna 
skulle känna att de kunde besvara frågorna sanningsenligt för att därmed skapa en 
rättvisande bild av hur de resonerade kring deras val. Detta eftersom vissa svar på frågor 
som ställdes kunde uppfattas som känsliga att utlämna samt att namn inte påverkar 
studiens resultat i någon utsträckning. Anonymitet var något som efterfrågades starkt 
och var även ett villkor från vissa av företagsledarna för att de skulle ställa upp. En 
strävan efter att det skulle finnas en vilja och ett intresse från företagsledarnas sida att 
medverka var viktigt vilket innebar att ingen övertalning från vår sida förekom. Något 
som även bekräftas som viktigt för att inte påverka resultatets trovärdighet (Arbnor & 
Bjerke, 1994). 
 
3.8 Metodreflektion 
 
Under arbetets gång visade det sig vara tidskrävande och svårt att få kontakt med 
företagsledarna via telefon. Ett flertal samtal till ett stort antal av företagen i urvalet var 
nödvändigt, troligtvis för att många är upptagna med kunder under större delen av 
dagen och därmed har de inte möjlighet att svara i telefon. Detta problem hanterades 
genom att i de fall där det var möjligt att erhålla deras mejladresser provades lyckan där 
vilket resulterat i en något högre svarsfrekvens samt en positiv respons från dem på att 
det var ett bättre alternativ. Det visade sig fortfarande vara svårt att komma i kontakt 
med företagsledarna även via mejlkontakt trots påminnelsemejl. Anledningen till att ett 
stort antal tackade nej till att delta handlade till stor del om tidsbrist.  
 
En klar majoritet av de företagsledare som var intresserade av att ställa upp på en 
intervju uttryckte en rädsla för hur resultatet skulle sammanställas och publiceras. Den 
största rädslan grundades i att de inte ville figurera med namn och företagsnamn men en 
beskrivning av företagets verksamhet var accepterad av samtliga. Detta bemöttes genom 
att samtliga intervjuer behandlades anonymt.  
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4. FÖRETAGSLEDARNAS VAL 

 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat som samlats in genom genomförda 
intervjuer. Resultatet kommer att delas in i olika kategorier utifrån olika kriterier som 
tidigare presenterats i bakgrund, teori och metod. 
 
4.1 Tillväxtföretag med revisor 
 
4.1.1 Företagsledaren med utbildning inom ekonomi  
 
Detta är ett företag som i dagsläget arbetar med att utveckla verksamheten. De har som 
övergripande mål att öka omsättningen, detta genom att starta upp något nytt som 
företagsledaren har haft planer på sedan några år tillbaka. Däremot vill de inte ha fler 
butiker utan de vill utveckla verksamheten på andra sätt eftersom att de vill behålla sin 
nischade inriktning. 
 
Företagsledaren lägger ungefär 80 % av sin tid på verksamheten och de resterande 20 % 
ägnas åt att sköta bokföring åt en idrottsförening. Detta kommer sig eftersom att 
företagsledaren har gått kurser på Komvux inom redovisning samt genomgått en 
utbildning på sex månader som kallas ”affärsskolan” där de arbetar med ett fiktivt bolag 
och gör deras löpande bokföring samt enklare bokslut. Företagsledaren har även 
genomfört en ”starta eget” utbildning där de lärde sig att göra affärsplaner, hur fakturor 
behandlas hur fakturering går till och mycket annat. Med all denna utbildning i sin 
bakgrund ser företagsledaren sig själv som kvalificerad att sköta den löpande 
bokföringen: 
 

”Jag anser att jag har tillräckliga kunskaper inom bokföring, och sköter 
mer än gärna den löpande bokföringen i företaget eftersom att jag tycker 
det är kul och jag kan det väl.” 

 
När företaget startades anlitades en revisor som företagsledaren kände väl, denne valde 
att anlita en som tidigare jobbat åt företagsledarens partners företag som de känt i 
ungefär 20 år. På grund av att de känt varandra länge anser företagsledaren också att de 
har en väldigt bra relation där de kan fråga om råd och diskutera olika funderingar som 
kan uppkomma. Företagsledaren nämner en situation där revisorn upplevs extra 
hjälpsam: 
 

”Jag tänkte köpa en firmabil för några år sen och då var min revisor 
väldigt hjälpsam, han tog fram olika alternativ och räknade på vad för 
konsekvenser de skulle få för mina räkenskaper. Men jag fick själv 
bestämma vilket alternativ som jag skulle välja”  
 

Företagsledaren anser att hon har stor hjälp av sin revisor och att det ger henne en 
trygghet i att bokföringen är korrekt genomförd, att den håller en hög kvalité och att den 
är trovärdig. Företagsledaren menar att det är en sorts ”kvalitetsstämpel” för henne 
personligen men även utåt sett. Företagsledaren menar att det känns tryggt att veta att 
även om de, i sin löpande bokföring, gör något fel upptäcker revisorn detta och rättar till 
det.  
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Det företagsledaren förväntar sig att få av sin revisor är också det som hon tycker att 
hon får, kanske även mer därtill. Företagsledaren menar att hon får utförliga 
förklaringar och ibland även enklare förklaringar för att företagsledaren själv ska förstå 
vad revisorn pratar om: 
 

”Jag kan alltid ringa honom och de tycker jag är en trygghet, men även att 
vi känner vandra så pass bra, jag vågar ställa vilka frågor som helst, även 
de dumma frågorna, och jag kan också säga vad ja tycker och tänker. Han 
frågar alltid om jag vill lösa problem som uppkommer själv eller om jag 
behöver någon hjälp att lösa dem.” 

 
När företagsledaren fick reda på att det inte längre var ett krav för småföretag att 
använda sig av revisor tänkte hon inte ens tanken på att byta. Företagsledaren menar att 
valet var självklart på grund av att hon alltid har varit nöjd och att det samtidigt fungerar 
felfritt. Beslutet att behålla sin dåvarande revisor har företagsledaren tagit själv och det 
togs också direkt företagsledaren fick reda på förändringen. Däremot hade 
företagsledaren ett möte med den auktoriserade revisorn som de då också hade: 
 

”Han sa åt mig att mig behöver du inte, det blir bara dubbla fakturor vilket 
jag själv inte tidigare tänkt på eller ens reflekterat över så de var jag nöjd 
med att han faktiskt berättade. Samtidigt blev jag glad över att han var så 
pass ärlig och sa det, mycket professionellt.”  

 
Företagsledaren har en positiv syn på revision och som de känner idag skulle de aldrig 
vilja välja bort den eftersom att företagsledaren anser att det är väldigt viktigt. Hon 
upplever att det är dyrt och en stor kostnad för ett litet företag men menar att det ändå är 
värt det. Tanken att inte sköta allt löpande själv gör företagsledaren otrygg, denne 
menar att de vill ha kontroll över allting i verksamheten. Detta har även påverkat 
företagsledarens val att behålla revisorn. 
 
Företagsledaren menar att hennes kunskaper inom bokföring påverkat hennes val. 
Eftersom företagsledaren kan mycket inom ämnet själv värdesätter hon revisorns arbete 
och menar vidare att det är värt att betala för. Det värsta som företagsledaren kan tänka 
sig är att få en granskning av skatteverket där de finner något felaktigt i räkenskaperna, 
det vill de verkligen inte vara med om och på grund av den anledning har 
företagsledaren också valt att behålla revisorn för att granska den bokföring som de 
själv genomför: 
 

”Jag känner att jag har kunskap att sköta allt löpande själv, de behöver jag 
inte någon som gör, jag vill bara att han granskar så att allt är korrekt.” 

 
Anledningen till att företagsledaren inte vill sköta all bokföring själv är inte att det tar 
för mycket tid eller att denne är rädd att göra fel utan för att det är fortfarande mycket 
företagsledaren inte kan. Det är mycket som företagsledaren fortfarande behöver lära 
sig menar hon, bland annat om nyckeltal och olika ekonomiska regler som finns. 
Företagsledaren menar att det är bättre att göra det som denne tycker är roligt medan 
andra som har mer kunskap inom ämnet får sköta det som företagsledaren uppfattar som 
tråkigt eller tidskrävande. 
 
Sedan revisionsplikten avskaffades för småföretag har det inte varit någon intressent 
som har krävt att företaget måste ha revisor, däremot har företagsledaren haft problem 
med att erhålla finansiering men menar att detta berodde på andra faktorer än just 
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revisionen. Däremot menade banken att det är en trygghet för dem att företaget 
använder revisor, men ändå menade de också att deras beslut att inte ge finansiering 
beror på andra faktorer än just revisionsfaktorn. 
 
4.1.2 Konsultföretaget med produktionsplaner 
 
Under de 11 år som företaget varit verksamt har det växt allt eftersom men sedan valde 
två anställda att säga upp sig vilket tvingade företagsledaren till nedskärning, men 
denne har nu planer för utveckling. Han ska börja utveckla nya sorters produkter till sitt 
eget företag och inte enbart göra detta för andra. Detta har medfört att företagsledaren 
tagit in en ny anställd för att ha tid över till egen utveckling: 
 

”Jag vill utveckla egna produkter men det är svårt att avsätta tid till det när 
vi jobbar åt andra hela tiden. Men jag har en tidplan som jag ska jobba 
efter.” 

 
Ägaren till detta företag har gymnasieutbildning, och är självlärd inom ekonomi men 
eftersom dennes partner kan mer inom ämnet ekonomi är det hon som sköter den 
löpande bokföringen för företaget. När företagsledaren startade upp företaget för 11 år 
sedan fick de mycket hjälp och stöd av den revisor som de anlitade under den tiden. 
Sedan dess har de valt en annan revisor på grund av att det bolag där revisorn jobbade 
blev uppköpt av en större revisionsfirma, detta medförde att företagsledaren kände att 
bokföringen tog för lång tid och att det blev för seriöst: 
 

”Den revisor jag hade tidigare blev uppköpt av ett större företag och de 
hade specialister för allting och det blev så seriöst helt plötsligt.” 

 
När företagsledaren fick reda på att revisionsplikten för småföretag avreglerades 
undersökte han vad som gällde för just hans företag, däremot var företagsledaren säker 
på att han ville fortsätta anlita en revisor. Detta på grund av att företagsledaren vill ha 
ordning och reda eftersom han anser att det är väldigt viktigt. Företagsledaren tycker 
dessutom att det tar för lång tid att sköta all ekonomi själv. Företagsledaren har varit 
noga med att välja en revisor som har gott anseende eftersom att detta ger honom en 
känsla av trygghet. Eftersom att företagsledaren även vill utveckla verksamheten på sikt 
vill han behålla revisorn för att inte behöva anlita en ny revisor när företaget växt och 
inte längre räknas som ett småföretag. 
 
Det som har spelat störst roll för företagsledaren i valet att behålla revisorn är ordning 
och reda, företaget har blivit granskade av skatteverket ett flertal gånger och han menar 
att det, i sådana situationer, är viktigt med en revisor som utåt sett visar att företaget är 
seriöst och riktigt. 
 
Företagsledaren upplever inte några nackdelar med revisionen, däremot nämner 
företagsledaren de faktorer som fick honom att byta revisor efter uppköpet. 
Företagsledaren utvecklar att det var svårt att få tag i revisorn eftersom att de var 
upptagna hela tiden, företagsledaren menar att de vill ha en revisor som är lättillgänglig 
hela tiden: 
 

”Jag vill att min revisor är lättillgänglig, om jag är ute hos en kund och 
behöver råd så vill jag kunna få det direkt utan att senare behöva 
återkomma till kunden med ett svar.”  
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Företagsledaren fick hjälp av sin dåvarande revisor med många av de frågor som de 
hade i början, och företagsledaren menar att hans nuvarande revisor också är hjälpsam. 
Företagsledaren anser att han kan fråga sin revisor om allt, och att de har en bra relation 
eftersom de har nära kontakt kontinuerligt under året och inte enbart vid, bland annat, 
bokslut. Företagsledaren är nöjd med den revisor som han använder sig av idag och 
anser att han får vad han betalar för. 
 
Istället för att hyra en dyr lokal har företagsledaren kontoret hemma i huset och lägger 
istället pengarna på en leasingbil. När företagsledaren skulle skaffa denna leasingbil 
frågade de om de hade revisor eller inte. Detta berodde på att leasingföretaget menade 
att det ger dem en säkerhet i att räkenskaperna är riktiga. I samband med att 
revisionsplikten avskaffades hade företagsledaren ett möte med sin dåvarande revisor 
som förklarade varför han bör behålla revisionen: 
 

”Hon höll ett långt tal och förklarade deras sätt att jobba och lobbade för 
deras verksamhet, och de tyckte jag var helt okej och tyckte till och med att 
de var bra. Hon försökte förklara fördelarna med revisionen.” 

 
Företagsledaren anser inte att revisionen är dyr och menar vidare att det som han betalar 
och det han får för pengarna är värt det. Företagsledaren nämner dock att om företagets 
omsättning vore betydligt lägre hade kostnaden för revisionen inte varit värt det. 
Företagsledaren har sökt ytterst lite finansiering eftersom att de säljer tjänster och inte 
produkter, de anser inte att de har haft några problem med att få finansiering de gånger 
de har sökt. 
 
4.1.3 Konsultföretaget med EU-projekt 
 
Företagsledarna håller i dagsläget på att utveckla deras verksamhet genom att skapa en 
prototyp av en vara de planerar att introducera på marknaden eftersom att den ännu inte 
finns på marknaden men som har en stor efterfrågan redan: 

 
”Vi håller just nu på att utveckla en unik produkt som inte finns på 
marknaden men som efterfrågas av flera eftersom att det finns olika 
användningsområden för den, både inom- och utomhus.” 

 
Företagsledaren har tidigare läst några kurser inom industriell ekonomi under tiden som 
hon gick på högskolan, sedan dess har företagsledaren jobbat bland annat som 
områdeschef där hon hanterade budget. Företagsledaren menar att hon varit noga med 
att redovisa och rapportera all ekonomi och genom att göra detta även lärt sig mycket 
om ämnet. Företagsledaren känner att hon inte längre har tid att sätta sig in i ekonomin 
på samma sätt, tidigare har de försökt sköta ekonomin helt själva men insåg att det var 
för komplicerat och att de behövde hjälp från någon som hade mer kunskap än de hade 
inom företaget. De sköter numera det löpande själv och sedan har de en revisor som 
kontrollerar och godkänner allting.  
 
Företagsledaren anser att det är tryggt att anlita en revisor eftersom att de bland annat 
jobbar med EU-projekt där dem kräver att företagen använder sig av en revisor. Därför 
ansåg de inte att de hade något val när revisionsplikten avskaffades eftersom att de var 
tvungna att behålla revisorn för att behålla de jobb som EU-projekten gav dem. 
Företagsledaren har därför inte haft någon tanke på att inte längre anlita revisorn 
eftersom att det skulle påverka företagets ekonomi för mycket. 
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De fördelar som företagsledaren ser med revisorn är att när de haft ekonomiska 
funderingar eller när de sökt bidrag har det krävts ett revisorutlåtande och i de 
situationerna har deras revisor ställt upp på en gång. De får även hjälp vid bokslut bland 
annat där revisorn berättar vilka olika alternativ som de kan välja mellan: 
 

”Så fort vi har haft ekonomiska funderingar eller när vi sökt bidrag och 
lämnat in dem så har de krävt ett revisorutlåtande för att de ska godkänna 
bidraget. Då har vår revisor ställt upp direkt och fixat allt som behövde 
fixas, så de känns faktiskt tryggt. Vid bokslut har hon också berättat vilka 
olika alternativ som vi har, hon säger aldrig vilket vi ska välja men de går 
ju läsa mellan raderna.” 

 
Företagsledaren upplever inte att det finns några nackdelar med revisionen, vidare 
menar de att revisionen inte har kostat dem mycket och anser därför inte att kostnaden 
är någon nackdel. Företagsledaren anser att de får det de betalar revisorn för och är nöjd 
med den relation som de har. Företagsledaren menar att det känns tryggt att använda sig 
av en revisor, exempelvis om de skulle bli granskade av skatteverket vet de att det är 
någon utomstående som håller koll på att det inte gjorts exempelvis några lagbrott. 
Företagsledaren nämner att även om det inte varit något krav från EU-projekten att 
använda revisor vill de ändå anlita en revisor just på grund av att de fått bra service samt 
att det skulle ta dem för mycket tid att sköta all ekonomi själva. 
 
Företagsledaren menar att tid och kunskap är de största anledningarna till att de väljer 
att anlita en revisor: 
 

”Både tid och kunskap är avgörande, jag känner mig trygg i att det är 
proffs som gör det, som gör det på rätt sätt. Att anlita en revisor ger en 
extra kvalitetssäkring utåt sätt för mitt företag. Det symboliserar att 
företaget är solid.” 

 
När de gick med i det EU-projekt som de är med i fick de frågan om de hade en revisor 
och vem det var. Ifall de inte anlitade en revisor hade de alltså inte fått gå med i EU-
projektet. Även när de sökt lån har de blivit frågade av banken om de har en revisor 
eller inte och att detta varit ett krav för att erhålla finansiering. Även om de haft revisor 
har de upplevt att det är svårt att erhålla finansiering från banken. 
 
En sammanfattning av resultatet från tillväxtföretagen som valt att behålla sin 
nuvarande revisor visas nedan, se tabell 1.  
 

TABELL 1: Strategi, påverkan och val: tillväxtföretag med revisor. 
 

Strategi Påverkan Val 

 
 
     Tillväxtföretag 

Revisorn, kvalitén, 
tiden det tar, 

finansieringsinstitut 
samt utbildning 

 
 

Behålla revisorn 

 
Resultatet visar att tillväxtföretagen som valt att behålla sin nuvarande revisor har gjort 
detta eftersom de följt revisorns råd att behålla denne samtidigt som småföretagarna 
upplever att revisorns arbete medför en ökad kvalité på redovisningen, något som de 
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anser är önskvärt och som påverkat dem i sitt val. Vidare tar det för lång tid för 
småföretagarna att sköta det årliga ekonomiarbetet själv, finansieringsinstituten ser 
revisionen som trygghet samt utbildning där de som har utbildning inom ekonomi ser 
större nytta med revisionen. 
 
4.2 Tillväxtföretag utan revisor 
 
4.2.1 Frisörföretaget med något nytt för den Svenska marknaden 
 
Detta företag använder sig i dagsläget av en redovisningskonsult som sköter all 
ekonomi åt dem, de sköter det dagliga själva men resterade har redovisningskonsulten 
hand om: 
 

”Vi har nu en redovisningskonsult, förr hade vi en revisor men det var så 
dyrt så när vi fick chansen att välja bort revisorn gjorde vi det. Siffror är 
inte riktigt min specialitet och därför låter ja gärna någon annan, som kan 
det bättre, sköta den delen.” 
 

Anledningen till att företagsledaren valde bort revisorn säger hon främst är på grund av 
den kostnad som den medför, pengar som de skulle lagt på revisorn sparar de nu för att 
kunna utveckla verksamheten, de försöker starta något nytt som de menar att de 
kommer vara först med i Sverige men de vill inte tala om vad det faktiskt är. 
 
Företagsledaren har läst en kurs i ekonomi på distans och säger själv att hon är väldigt 
intresserad. Redovisningskonsulten som de anlitar skickar löpande information om hur 
företaget ligger till och hur deras ekonomi ser ut, detta håller de noga uppsikt över 
eftersom de har som mål att öka omsättningen från år till år för att verkställa deras 
planer på att utveckla verksamheten inom nya områden.  
 
När företagsledaren fattar beslut för verksamheten är hon impulsiv, gör saker utan att ta 
några riktiga beslut. Däremot diskuterar de mycket kring utvecklingen av verksamheten 
och vad det är för beslut som måste tas och hur de ska göra. De väger av konsekvenser 
vilket företagsledaren tycker är det allra viktigaste när det kommer till att ta beslut. 
Företagsledarens son som också är delägare är inte lika impulsiv utan mer analytisk 
innan han tar beslut och hon menar att tillsammans har de en balans mellan impulsivitet 
och analysering:  
 

”När jag ska köpa in ett nytt schampo till salongen tittar jag mycket på vad 
de är för produkt, vad den innehåller och köper in en liten mängd för att 
först testa den på några kunder för att se resultatet. Blir resultatet bra och 
det är ett bra pris köper vi in schampot. Jag vill också att vi är lite unik med 
produkterna som vi väljer att sälja eftersom jag tycker att de är mer 
spännande så.” 
 

När Företagsledaren fick veta att de inte länge behövde en revisor, tog hon kontakt med 
den redovisningskonsult de anlitade som talade om att de egentligen inte behöver någon 
revisor. Företagsledaren valde, i samråd med redovisningskonsulten, att inte längre 
anlita en revisor och behöll istället bara redovisningskonsulten. Redovisningskonsulten 
hade varit med företaget ända sedan företaget startades 1989, för att skapa ett mer 
modernt sätt att arbeta med ekonomin valde de att, förra året, byta redovisningskonsult. 
När de såg hur mycket pengar de sparade på att inte anlita en revisor längre såg de en 
chans att lägga pengarna på att utveckla verksamheten istället.  
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Företagsledaren är en konstnär och menar att hon hellre jobbar med det som hon tycker 
är roligt och låter någon annan som tycker ekonomi är roligt sköta det. Företagsledaren 
har en privat relation med den redovisningskonsult som de idag har och detta gör att de 
kan ställa vilka frågor som helst till denne och de har dessutom stor tillit till 
redovisningskonsulten. De nackdelar som företagsledaren ser med revisionen är 
kostnaden. Sedan företagsledaren beslutade sig för att inte behålla revisorn har de inte 
märkt någon skillnad förutom att de sparar pengar: 
 

”Jag har inte märkt någon skillnad sen jag bytte bort revisorn, jag sparar 
bara mer pengar som jag kan investera istället, dessutom tycker jag att det 
är svinbra nu när allting kan skickas till mig digitalt, de underlättar väldigt 
mycket. Jag har heller aldrig åkt på en granskning så jag känner inte att jag 
behöver revisorn.” 

 
Företagsledaren känner sig väldigt nöjd med den redovisningskonsult som de har i 
dagsläget, när de stod inför processen att välja en ny diskuterade företagsledarna med 
varandra och de kom fram till en kvinna som de båda vad positivt inställda till. Nu 
skulle de inte vilja byta tillbaka till en revisor utan de får vad de förväntar sig, de känner 
sig väldigt trygga vilket företagsledaren tycker är viktigt eftersom att hon själv inte vill 
gå runt och fundera över ekonomin i företaget. I dagsläget omfattas de inte av 
revisonskravet och så länge de inte måste anlita en revisor vill de inte heller göra det, 
däremot ifall redovisningskonsulten tycker att det blir för mycket jobb och för 
komplicerat får de anlita en revisor ändå menar företagsledaren. 
 
Under tiden som de har haft företaget har de inte sökt finansiering i någon större 
omfattning, de få gånger de gjort detta har företagsledaren bara upplevt att banken velat 
titta på de finansiella rapporterna, de har aldrig frågat eller titta på om de har revisor 
eller inte.  
 
4.2.2 Utvecklingsföretag med sammanslagningsplaner 
 
I dagsläget håller detta företag på att utveckla verksamheten, de har samarbeten med 
andra företag och tillsammans ska de starta ett nytt gemensamt företag för att ha 
möjligheten att erbjuda helhetslösningar och dra nytta av varandras kunskaper. 
Företagsledaren menar att de arbetar inom en bransch som ständigt utvecklas och att de 
måste hänga med i de förändringar som uppkommer inom de områden företaget är 
verksam i: 
 

”I den här branschen som jag arbetar inom händer det ständigt saker, 
forskning framkommer löpande så det gäller för mig att hänga med i 
förändringarna så att jag inte hamnar efter de andra företagen som jag 
konkurrerar med.” 

 
De ekonomiska kunskaper som företagsledaren har, har hon förvärvat själv, 
företagsledaren har lärt sig allteftersom hon arbetat som kassör i olika föreningar. 
Företagsledaren har ingen utbildning inom ekonomi utan menar att de kunskaper hon 
har, har hon själv skaffat och desto mer hon arbetat med det, desto säkrare känner hon 
sig på de ekonomiska arbetsuppgifterna som de har i sin verksamhet men ändå väljer 
företagsledaren att låta en utomstående sköta detta: 
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”Jag har inget intresse, eller tid, att sätta mig in i hur man sköter allt det 
ekonomiska utan det har jag valt att lämna bort. Främst för att det tar för 
mycket tid och då kan jag istället fokusera på det som jag brinner för. Det 
är mest tidseffektivt om någon annan gör den ekonomiska biten än att jag 
ska göra den på egen hand. Jag måste ju prioritera för att tiden inte räcker 
till annars.” 

 
Den de nu anlitar för att sköta ekonomin är en redovisningskonsult på en 
redovisningsbyrå, denne har även arbetat med företaget sedan innan avskaffningen av 
revisionsplikten. Det var även redovisningskonsulten som informerade företagsledaren 
om att de inte längre behövde anlita en revisor. Företagsledaren menar att det inte har 
blivit någon förändring sedan de valde att inte längre anlita en revisor, bland annat på 
grund av att de inte behövde söka en ny person att sköta ekonomin utan de kunde 
behålla en som redan hade kunskap om företaget. Detta såg företagsledaren som en 
praktisk men även trygg lösning samt att de sparade pengar på att inte behöva anlita 
revisorn.  
 
Eftersom att de sparade pengar på att inte anlita en revisor såg företagsledaren en 
möjlighet att investera dessa i verksamheten istället för att utveckla och växa. Därför 
ansåg företagsledaren att det var ett lätt beslut att fatta, beslutet gick även väldigt fort 
eftersom att hon ser sig själv som en impulsiv person: 
 

”Man kan säga att jag tog beslutet själv men i samråd med 
redovisningskonsulten så vart jag påverkad av det redovisningskonsulten sa 
självklart. Jag tänkte att vi gör en förändring, jag testar att välja bort 
revisorn, man kan ju alltid ändra tillbaka om det skulle vara så att man 
ångrar sig och ännu har jag inte gjort det.” 

 
Företagsledaren nämner att hon känner sig väldigt nöjd med den person som de idag 
anlitar, företagsledaren litar på denne och tror att de gör det bästa för företaget vilket 
gör att hon känner sig trygg med det val de har gjort. När de tidigare hade revisor kände 
företagsledaren sig nöjd men de hade önskat att de fick ut mer av det än vad de faktiskt 
fick. Eftersom att företagsledaren själv inte vill skjuta upp saker utan vill exempelvis 
betala en faktura direkt de får den, det var råd om sådant som företagsledaren upplevde 
att revisorn gav. Företagsledaren ansåg inte att de hade någon nytta av det och därför 
såg de bara revisionen som en extra kostnad att betala. 
  
I den bransch de är i kan det hända att uppdrag de utför upphandlas, i sådana situationer 
måste företagsledaren visa vem det är som sköter det ekonomiska i bolaget. Det finns 
inga krav på att det måste vara en revisor utan det handlar bara om att visa exakt vem 
det är som har hand om ekonomin. Utöver detta är det inte någon intressent som har 
frågat om de använder sig av revisor eller inte.  
 
De gånger som de sökt finansiering har företagsledaren inte upplevt några problem, det 
har inte heller frågat om de använder revisor. Det enda banken velat titta på i de 
situationerna är de senaste finansiella rapporterna. Företagsledaren menar att eftersom 
att de nu har ett etablerat företag har de inga problem med att erhålla finansiering, 
eftersom att de tidigare skött sina lån bidrar det också enligt företagsledaren till att det 
inte är några problem att erhålla finansiering. 
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4.2.3 Vedförsäljaren med planer på bilförsäljning 
 
I dagsläget har företagsledaren planer på att utveckla verksamheten genom att börja 
köpa och sälja veteranbilar. Genom att göra detta förväntar sig även företagsledaren att 
öka omsättningen utan att behöva arbeta mer än vad han gör i dagsläget:  
 
 

”Jag har som plan att börja köpa in veteranbilar för att sedan sälja dem 
vidare antingen till kunder här i Sverige men mestadels till kunder 
utomlands. Jag har ett stort intresse för veteranbilar och därför ser jag det 
inte som arbete och tänker att jag kan öka min omsättning utan att känna att 
jag jobbar ihjäl mig.” 

 
Företagsledaren har själv ingen utbildning inom ekonomi och det är även därför som 
han väljer att låta en revisor sköta all ekonomi. Företagsledaren känner inte att han har 
tillräckliga kunskaper för att sköta företagets ekonomi.  
 
När företagsledaren fick veta att de inte längre behövde anlita en revisor upplevde han 
det som en lättnad eftersom att han bara ansett att revisionen var en extra kostnad som 
inte var nödvändig för honom som småföretagare. Företagsledaren bestämde sig direkt 
för att inte längre anlita revisorn, han såg en chans att kapa sina kostnader och tog den 
chansen. Företagsledaren resonerade att pengarna som han sparar på revisionen kunde 
han lägga på att börja med sin utveckling av företaget eller investera i en ny vedmaskin 
på sikt.  
 
Att ta valet att inte behålla revisorn ansåg företagsledaren var ett lätt val, det var inget 
som han behövde fundera på länge utan var säker på hur han ville göra. Direkt 
företagsledaren fick veta att de inte behövde revisorn bestämde han sig, det tog inte tid 
att göra det beslutet och företagsledaren menar att han själv tog beslutet utan att 
diskutera frågan med någon annan.  
 
Den nackdel som företagsledaren ser med revisionen är kostnaden, det är för dyrt för 
verksamheten att anlita en revisor när han också måste anlita en redovisningskonsult 
som sköter det löpande. Företagsledaren ansåg att det blev dubbla kostnader för samma 
tjänst: 
 

”Jag måste ju anlita en redovisningskonsult för att jag själv inte kan sköta 
ekonomin och sedan skulle jag betala för en revisor också som bara 
egentligen ska godkänna det som redovisningskonsulten redan har gjort.” 

 
Företagsledaren menar att revisionen i sig inte ger honom någon trygghet för det känner 
han att han erhåller med redovisningskonsulten också, men att själv inte vara ansvarig 
om de anlitar en revisor tycker företagsledaren kan ge en extra känsla av trygghet.  
 

”Det som mest har påverkat mitt val är kostnaden, det var den som 
övervägde, men även om inte hade varit en sådan stor kostnad för mitt 
företag så hade jag ändå inte behållit revisorn eftersom att jag inte vill 
betala för samma tjänst två gånger.” 

 
Det förhållande som företagsledaren hade till sin revisor var bra, han kunde ringa när 
som helst och ställa frågor som de fick svar på. Företagsledaren nämner också att de kan 
göra detsamma hos sin redovisningskonsult. Sedan avskaffningen av revisionsplikten 
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för småföretag har företagsledaren sökt finansiering för bland annat en ny vedmaskin, 
men har inte upplevt att det varit några problem. Företagsledaren nämner att han har en 
god kontakt med banken och att banken han tillhör är en relativt liten bank vilket han 
tror är en av faktorerna till varför han faktiskt fått finansiering. När företagsledaren har 
sökt finansiering har de inte heller frågat om de behållit eller inte behållit revisorn.  
 
I nedanstående tabell visas en sammanfattning av resultatet från tillväxtföretag som bytt 
till redovisningskonsult, se tabell 2. 

 
TABELL 2: Strategi, påverkan och val: tillväxtföretag med redovisningskonsult. 

 
Strategi Faktorer Val 

 
 

Tillväxtföretag 

Kostnad, sparar för 
att utveckla 

verksamheten samt 
redovisningskonsulten 

 
Byta till 

redovisningskonsult 

 
För tillväxtföretagen som valt att byta till redovisningskonsult har kostnaden påverkat 
småföretagarna i deras val, där dem menar att det är för kostsamt med revision och de 
hellre sparar in på den för att istället utveckla och investera den egna verksamheten. 
Vidare har de resonerat med en redovisningskonsult och följt dennes råd, där dem ansåg 
att dessa småföretagare inte hade ett behov av en revisor.  
 
4.3 Levebrödsföretag med revisor 
 
4.3.1 Företagsledaren som inte vill förändra 
 
I dagsläget har de inga planer på att utveckla verksamheten, företagsledaren känner att 
hon är nöjd som hon har det nu. Företagsledaren har inte tid till att utveckla 
verksamheten eftersom att det kräver mycket arbete från hennes sida. 
 
Företagsledaren har inga egna kunskaper inom ekonomi, hon läste en kurs i 
företagsekonomi när hon gick på gymnasiet men mer utbildning inom ekonomi än det 
har hon inte. Företagsledaren sköter den löpande bokföringen själv och skickar sedan 
det vidare till revisorn som sköter det slutgiltiga:  
 

”Eftersom att jag har lite kunskap inom ekonomi så har jag valt att sköta 
det löpande själv, det jag inte kunde innan har jag lärt mig eftersom jag har 
jobbat med det. Jag har frågat kompisar som också driver företag hur de 
gör och så har de lärt mig så att jag sedan kunnat göra det löpande själv.” 

 
När företagsledaren fick veta att de inte längre behövde anlita en revisor funderade de 
inte så mycket mer på det, de har alltid varit väldigt nöjd med deras revisor. 
Företagsledaren var väldigt säker på att hon inte ville göra någon stor förändring. 
Företagsledaren pratade även med de anställda gällande hur de skulle göra eftersom att 
hon vill göra alla delaktiga i de beslut som sker i verksamheten, de var alla eniga om att 
de inte ville göra någon förändring. 
 
Företagsledaren nämner att beslut i verksamhet tas genom att de samlar in information, 
involverar sedan de anställda i beslutet och tillsammans diskuterar de utifrån den 
information som de har samlat in. Detta görs för att företagsledaren vill att alla i 
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företaget ska känna sig delaktiga och tror att detta gör att de anställda känner 
tillhörighet till företaget och att de inte bara är anställda utan att de betyder mycket för 
företaget: 
 

”Vi beslutade för ett tag sedan att ta in ett nytt märke på symaskiner som är 
billigare än de som vi annars sålde. Jag undersökte märket och tog in all 
information som jag kunde, jag köpte även in en symaskin av det märket för 
att testa på. Sedan presenterade jag informationen för mina anställda och 
de fick testa maskinen och vi kom allihop tillsammans överens om att det 
inte var ett märke som vi ville bli förknippade med eftersom att det var dålig 
kvalitet på symaskinen.” 

  
De fördelar som företagsledaren kan se med revisionen är att det ger dem en trygghet i 
att någon kontrollerar den bokföring som företagsledaren gjort under året, om det skulle 
vara något som är fel kan revisorn rätta till det innan det är för sent. Eftersom att 
företagsledaren enbart har grundkunskaper inom ekonomi tycker hon det är skönt att 
anlita någon som är mer insatt. Däremot anser företagsledaren att kostnaden för revision 
är lite väl hög för de få timmar som de faktiskt lägger ned på företagets redovisning.  
 
Företagsledaren talar om att relation till deras revisor är god, hon anser att de kan ringa 
när som helst och ändå få genomtänkta råd om hur de ska gå tillväga i vissa frågor. Men 
företagsledaren nämner också att det är sällan som de behöver råd från sin revisor men 
hon känner ändå att de kan få det om de behöver. På grund av att företagsledaren anser 
att de har en sådan bra relation känner hon sig nöjd med deras revisor och tycker att 
denne gör ett bra jobb. De gånger som företagsledaren känner sig missnöjd med 
revisorn är när de får räkningen och det känns tungt att betala: 
 

”Jag är bara missnöjd när jag får räkningen, det känns alltid lika tråkigt att 
betala för revisionen men samtidigt vet jag att jag själv inte hade kunnat 
göra det så därför fortsätter jag med revisorn.” 

 
Sedan avregleringen av revisionsplikten för småföretag har intressenterna inte frågat 
dem om de valt att behålla revisorn eller inte, däremot har företagsledaren sökt 
finansiering hos banken som då frågade om de anlitade en revisor. Banken menar på att 
det ger dem en trygghet i att veta att företaget använder sig av en revisor, det ger ett 
seriöst intryck: 
 

”Jag sökte lån för nått år sedan och där frågade banken om jag använde 
mig av revisor, och det gjorde jag ju. Dom sa att det är en trygghet för dem 
om jag använder revisor och att de helst såg att jag använde en revisor i 
fortsättningen också samt att det visar på att mitt företag är seriöst. 
Eftersom att jag hade en god ekonomi i övrigt och att jag använde mig av 
revisor beviljade de mitt lån. 

 
4.3.2 Klädbutiken som går runt ekonomiskt 
 
Eftersom att företagsledaren har haft företaget en längre tid och att hon själv börjar 
närma sig pensionsålder har hon inga planer på att utveckla verksamheten. Under en 
period försökte företagsledaren sig på en utveckling men det tog för lång tid och det var 
för komplicerat, företagsledaren valde därför att enbart fortsätta som det var tidigare. 
Sedan dess har företagsledaren varit väldigt nöjd med hur verksamheten ser ut, hon kan 
ta ut en lön och företaget går runt ekonomiskt:  
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”Innan den ekonomiska krisen 2008 hade jag planer på att öppna en ny 
butik, jag hade till och med tittat på lokaler och träffat en tjej som var villig 
att arbeta i den nya butiken, men på grund av krisen så började den butik 
jag redan hade gå dåligt. När de hände så började tanken på utveckling 
falla och tillslut så blev det inget av de och jag har inte heller tagit tag i det 
igen och nu känner jag att det är för sent.” 

 
Företagsledarens partner har drivit företag under hela deras tid tillsammans och därför 
har han också skött hennes redovisning eftersom att han hade mer kunskap inom 
området än vad hon själv hade. Sedan dess har företagsledaren gått kurser i redovisning 
för att själv kunna sköta redovisningen ifall hon skulle behöva någon dag.  
 
Eftersom att företagsledarens partner drivit företag valde hon att använda sig av samma 
revisor som sin partner som hon därför kände sedan tidigare. Revisorn skötte boksluten 
och allt det slutgiltiga arbetet med ekonomin medan företagsledaren och hennes partner 
skötte det löpande. När företaget startades var företagsledaren intresserad av att lära sig 
mer inom ekonomi men det var för tidskrävande att driva butiken själv och samtidigt 
läsa kurser i ekonomi. Eftersom att företagsledaren inte vill att något ska bli fel i 
företagets räkenskaper väljer hon att anlita en revisor, men hade hon haft tid och ork att 
lära sig ekonomin själv skulle hon göra det: 
 

”Jag vill inte göra något fel och de är den största anledningen till att jag 
valde att ha kvar revisorn. Att driva företag var väldigt nytt för mig när vi 
startade och det har varit väldigt tufft till och från och därför har jag inte 
haft ork eller tid att lära mig att sköta ekonomin men det har alltid varit en 
dröm som jag har haft.” 

 
Innan avregleringen av revisionsplikten för småföretag använde de sig av en revisor 
som skötte det månatliga samt en auktoriserad revisor som genomförde den slutgiltiga 
revisionen och detta ansåg företagsledaren var dyrt för det lilla företag som de bedriver. 
Efter avskaffningen har företagsledaren valt att inte längre anlita den auktoriserade 
revisorn och det blev en stor kostnadslättnad. Eftersom att företagsledarens partner 
anlitat samma revisor sedan tidigare känner de varandra väl. 
 
I det stora hela får företagsledaren den hjälp som de betalar för från sin revisor men hon 
hade önskat att revisorn kunde ge mer kontinuerlig hjälp och återkoppling: 
 

”Jag hade önskat mer hjälp av min revisor, mer kontinuerlig återkoppling 
på hur ekonomin ser ut i företaget och att han kunde ge mig tummen upp 
eller tummen ner när jag ber om råd, och att han skulle göra det utan att ta 
mer betalt.” 

 
När företagsledaren fick reda på att de inte längre behövde en revisor blev hon glad, hon 
började fundera på hur hon skulle göra och undersökte vilka alternativ som de hade. 
Men på grund av tidsbrist blev det inget av det och företagsledaren behöll den revisor 
som de hade sedan innan. Företagsledaren pratade med sin revisor när hon stod inför 
beslutet och denne ansåg att hon borde behålla honom eftersom att företagsledaren själv 
inte hade några större kunskaper inom redovisning. 
 
De fördelar som företagsledaren ser med revisionen är att de själv inte behöver ta på sig 
ansvaret om det skulle vara något fel. Dessutom tror företagsledaren att revisorn gör allt 
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i sin makt för att se till att allting går rätt till. Företagsledaren ser det som en trygghet 
för sig själv. Däremot kan företagsledaren inte se några nackdelar med det, i så fall 
skulle det vara att det är en stor kostnad för detta lilla företag. Företagsledaren har fått 
ett antal granskningar av skatteverket och i de fallen har hon sett revisorn som en stor 
tillgång eftersom de haft möjlighet att ringa honom och han har direkt kommit för att 
hjälpa till. 
 
Sedan avskaffningen av revisionsplikten har företagsledaren inte upplevt att det är 
någon intressent som har frågat om vilket val de har gjort, företagsledaren har heller inte 
sökt finansiering och har därför inte heller upplevt det svårt. Företagsledaren menar att 
det tidigare var svårt att erhålla finansiering men att det berodde på andra anledningar 
än de ekonomiska ställningarna i företaget. 
 
4.3.3 Husgerådsbutiken som inte har någon anledning till tillväxt 
 
Ägarna till detta företag har inga planer på att utveckla deras verksamhet, de nämner att 
företaget går bra och de kan ta ut varsin lön och därför ser de ingen anledning till att 
utveckla verksamheten.  
 
Den av ägarna som intervjuats har en del kunskap inom ekonomi, hon har gått några 
kurser på universitet inom företagsekonomi och redovisning. Företagsledaren anser att 
det var bra att läsa dessa kurser eftersom att hon nu kan sköta ekonomin till viss del 
själv. Företagsledaren har däremot inte de fördjupade kunskaper inom ekonomi som 
behövs för att helt själv ta hand om ekonomin. Detta är också anledningen till att de valt 
att anlita en revisor. 
 

”Jag fick lära mig väldigt nyttiga saker på de kurser som jag gick och jag 
kan nu sköta den löpande ekonomin själv men jag har ju inga kunskaper om 
bokslut och skatteregler och så vidare. Det är därför som vi har valt att 
anlita en revisor som kan kontrollera det som jag gjort under året och även 
sköta bokslut och allt som ska göras i slutet på räkenskapsåret.” 

 
När de fick veta att de inte längre behövde revisor diskuterade de med varandra hur de 
riktigt skulle göra och kom fram till att de skulle fortsätta att anlita revisorn. De 
resonerade att de skötte den löpande redovisningen men att det var årsboksluten bland 
annat som de behövde hjälp med. De diskuterade om de skulle anlita en 
redovisningskonsult istället som skulle sköta den delen, de kom fram till att en revisor 
var det bästa valet eftersom att det ger en trygghet för intressenter. De pratade även med 
deras revisor som rådde dem att behålla revisorn eftersom att de själva sköter den 
löpande bokföringen. 
 
Beslutet att behålla revisorn tog de två företagsledarna tillsammans och det gjorde de 
ganska direkt efter att de fick reda på förändringen i reglerna, hon menar att det ungefär 
tog dem en vecka att diskutera igenom valet och att undersöka andra alternativ.  
 

”Vi tog ju beslutet tillsammans, jag och min kollega, vi gjorde det ganska 
fort efter att vi fick reda på att den här förändringen kom. Vi undersökte 
andra alternativ och diskuterade tillsammans om hur vi skulle göra och det 
tog väl ungefär en vecka för oss att göra det slutgiltiga valet.” 

 
De fördelar som företagsledaren ser med revisionen är att de får hjälp med det som de 
själva inte har någon kunskap om, sedan tycker företagsledaren också att det är en 
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trygghet för företaget och dem att själva inte bli ansvariga samt att räkenskaperna är 
korrekta eftersom att revisorn kontrollerar dem och rättar till eventuella fel. 
Företagsledaren kan inte se några nackdelar med revisionen för deras del, hon är nöjd 
med det val som de gjort och anser att de behöver revisorn för att täcka upp den 
kunskapsbrist som de har. 
 
Förhållandet till revisorn menar företagsledaren är god, de har en bra relation där de 
känner att de får den hjälp som de behöver och när de behöver den. Företagsledaren har 
aldrig varit missnöjd med sin revisor utan har hela tiden varit nöjd. En speciell situation 
där företagsledaren var extra nöjd med revisorn var när de blev granskade av 
skatteverket, det var en trygghet för henne att hon visste att revisorn redan innan 
kontrollerat att allting stod rätt till i företaget: 
 

”Vi fick en granskning av skatteverket och det var jätte jobbigt, men det gav 
mig ändå en trygghet i att jag visste att vår revisor redan granskat allting. 
Jag blev väldigt osäker på det jag själv gjort och hade vi inte haft någon 
revisor hade jag varit extremt nervös över att något var fel.” 

 
Det har aldrig varit någon som har frågat om de valt att behålla revisorn eller inte, de 
har inte heller sökt någon finansiering sedan avskaffningen av revisionsplikten för 
småföretag. Eftersom att de inte sökt finansiering har de aldrig varit med om att banken 
exempelvis krävt att det ska ha revisor. 
 
En sammanfattning av resultatet från levebrödsföretagen som valt att behålla revisor 
visas nedan, se tabell 3.  
 

 
TABELL 3: Strategi, påverkan och val: levebrödsföretag med revisor. 

 
Strategi Faktorer Val 

 
 

Levebrödsföretag 

 
Utbildning, 

kvalitén, 
finansieringsinstitut 

samt revisorn 

 
 

Behålla revisorn 

 
För levebrödsföretagen som valt att behålla sin nuvarande revisor är utbildning 
avgörande på så sätt att dem endast har grundläggande kunskaper inom redovisning och 
kan sköta det löpande själva och därför anser dem att det är viktigt att ha en revisor som 
kontrollerar dem och ger dem trygghet att bokföringen inte är felaktig. De upplever att 
revisorn ökar kvalitén på redovisningen och finansieringsinstitut ser revisionen som en 
trygghet. Revisorn har även påverkat dessa småföretagare i deras val eftersom revisorn 
gett dem råd att behålla denne.   
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4.4 Levebrödsföretag utan revisor 
 
4.4.1 Företagsledaren som inte har intresse av ekonomi 
 
Detta företag kommer nu i år att bygga om men utöver det har de har inga planer på att 
utveckla verksamheten. De är nöjda som det är och har nog mycket jobb med det de 
idag håller på med i verksamheten. 
 
Företagsledaren har ingen utbildning inom ekonomi och på grund av det har de valt att 
lämna bort allt som har med ekonomi att göra till sin redovisningskonsult. Det 
företagsledaren gör är att kontrollera alla fakturor som kommer in innan dessa skickas 
vidare till den redovisningskonsult som de använder sig av samt att viss fakturering gör 
företagsledaren också själv: 
 

”Jag har ingen utbildning i ekonomi, jag tycker det är så otroligt tråkigt så 
jag har valt att leja bort allt som jag kan. Men för att ha lite kontroll så 
kollar jag alla fakturor och sedan fakturerar jag till viss del själv också.” 

 
När företagsledaren fick reda på att de inte längre behövde använda sig av en revisor 
behövde hon inte fundera på beslutet, hon visste att de skulle välja bort revisorn. Även 
om företagsledaren var nöjd med revisorn kände hon att hon behövde mer rådgivning, 
det var ingen som de kunde ringa och ställa frågor till utan denne gjorde enbart det som 
behövdes och inget mer. Därför ansåg företagsledaren också att priset som de betalade 
för revisionen var för högt med tanke på vad de faktiskt fick, dessutom kände 
företagsledaren sig bortprioriterad och att andra kunder var viktigare än vad hon var. 
 
Företagsledaren kände sig bekväm i att göra ett sådant beslut, eftersom att hon måste ta 
svåra beslut hela tiden i deras verksamhet var det inget som var nytt för henne. Sedan 
företagsledaren valde bort revisorn har de heller inte märkt av någon skillnad utan hon 
känner sig nöjd över det val som de gjorde. När företagsledaren stod inför beslutet 
kände hon att hon skulle chansa: 
 

”Jag funderade på om det var lika säkert, och tänk om jag väljer fel men det 
var så många andra som hade valt att välja bort revisorn så varför inte 
testa, det är ju inte värre än att jag får byta tillbaka.” 

 
De nackdelar som företagsledaren såg med revisionen var att det var komplicerat och att 
de inte fick den rådgivning som de önskade sig. Företagsledaren tyckte inte heller att 
revisorn gav tillräckligt mycket förslag på lösningar på problem som kunde uppkomma 
i verksamheten. De fördelar som företagsledaren såg var att det kändes tryggt att veta att 
allting går rätt till och att det är någon som har ansvaret för den biten, men hon 
poängterar också att hon känner sig trygg med den redovisningskonsult som de har idag 
också. Sammanfattningsvis säger företagsledaren att valet att byta bort revisorn berodde 
på kostnaden samt att den revisor de hade skulle sluta: 

 
”De största anledningarna till att jag bytte var till 45 % att min dåvarande 
revisor skulle sluta jobba och 55 % att det var en sådan stor kostnad för 
företaget.” 
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Sedan avskaffningen av revisionsplikten har det inte varit någon intressent som har 
frågat vad de har valt eller krävt att de ska använda sig av en revisor. Företagsledaren 
har heller inte behövt söka finansiering och därför kan hon inte säga något om att inte 
ha revisor har påverkat deras finansieringsmöjligheter. 
 
4.4.2 Fysioterapeutföretag med speciella regler 
 
I dagsläget har företagsledaren inga planer på att utveckla verksamheten, 
företagsledaren börjar närma sig pensionsålder och känner att han för tillfället är nöjd 
med hur de har de just nu. När företagsledaren fick reda på att de inte längre behövde 
anlita en revisor diskuterade han med sin partner eftersom att det är hon som sköter den 
löpande bokföringen eftersom att hon jobbar med detta. De kom fram till att de kunde 
klara sig utan revisorn men att de ville behålla den redovisningskonsult som varit med 
dem sedan företagets start, detta på grund av att de ville anlita någon som hade kunskap 
om deras företag och kunskap om den bransch som de verkar i: 
 

”Det var väldigt viktigt för oss att den som vi valde att använda oss av 
skulle ha kunskap om den här branschen eftersom att det är lite speciella 
regler. Vi har ju ingen moms eftersom att det vi håller på med räknas som 
sjukvård exempelvis.” 

 
Företagsledaren själv har ingen utbildning inom ekonomi, men hans fru är ekonom och 
sköter därför det löpande, om företagsledaren inte hade haft en fru som var utbildad 
inom ämnet hade han själv utbildat sig inom det eftersom att han tycker det är viktigt 
för ett företag att ha grundkunskaperna i ekonomi.  
 
När företagsledaren ska fatta större beslut i verksamheten tänker han inte mycket på det 
ekonomiska utan det handlar mer om att han vill kunna göra så mycket som möjligt för 
sina patienter på plats utan att behöva skicka en remiss till exempelvis röntgen. Ett stort 
beslut företagsledaren tagit i sin verksamhet var att köpa in ett ultraljud, det är inget de 
behöver, men något som de vill ha för att kunna hjälpa patienterna på plats: 
 

”Jag köpte in ett ultraljud, jag köpte den för att jag ville hjälpa mina 
patienter så fort som möjligt och med den kan jag göra det på några 
minuter. Den kostade 350 000 kronor vilket är enormt mycket för oss som 
inte har så stor omsättning men genom åren har vi byggt upp en bra 
ekonomi och jag behövde inte låna pengar till den utan jag kunde betala 
den direkt. Det har varit viktigt för mig att tänka långsiktigt när det gäller 
ekonomin, jag vill att det ska kännas ekonomiskt stabilt i företaget.” 

 
Företagsledaren var väldigt nöjd med den revisor som de hade innan avskaffningen av 
revisionsplikten, de ansåg att de fick mycket för pengarna eftersom att revisorn har 
hjälpt dem mycket med många frågor gällande skatt bland annat. De hade årliga träffar 
där de gick igenom företagets ekonomi och vad de borde satsa på bland annat. Men på 
grund av att revisorn skulle sluta valde de att stanna kvar hos redovisningskonsulten 
som också hade jobbat med dem under företagets alla år. De hade ett möte med revisorn 
och redovisningskonsulten där de rådde dem att inte söka efter någon helt ny eftersom 
att deras bransch är speciell.  
 
Företagsledaren kan inte se att det finns några nackdelar med revisionen annat än att det 
är lite väl dyrt för dem. Fördelarna tycker företagsledaren är många, det finns alltid 
någon att fråga om råd gällande exempelvis investeringar. Men eftersom att 
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redovisningskonsulten varit inblandad i revisorns arbete sedan tidigare anser 
företagsledaren att de får samma goda råd av denne. Företagsledaren anser att det känns 
tryggt att det är någon som kontrollerar att den löpande bokföringen är korrekt, även om 
han litar på sin fru menar han att det alltid kan bli fel ändå: 
 

”Det känns tryggt att ha någon som kollar, eftersom att min fru är 
gymnasieekonom så kan hon göra det övergripande men hon har inte den 
fördjupade kunskapen som krävs och därför är det skönt att någon 
kontrollerar lite extra så att det blir rätt.” 

 
Företagsledaren har också haft en skattekontroll, i den situationen såg han 
redovisningskonsulten som extra hjälpsam som tog dit en expert för att kontrollera att 
allting låg rätt till när det är extra komplicerat på grund av att de inte har någon moms 
på deras tjänster. Företagsledaren menar att det är bra att den som anlitas känner till 
företaget och vad som gäller för just dem. företagsledaren tycker också att en revisor ger 
en känsla av kvalitet men menar att de även känner likadant för redovisningskonsulten 
men att utåt sätt ger en revisor ett högre mått av kvalitet.  
 
Företagsledaren har inte upplevt att det varit någon intressent som har frågat vad de har 
gjort för val eller ifrågasatt det. Landstinget som betalar ut pengar till dem har inte 
heller frågat, det finns bara olika regler som de ska följa men det är inget som 
kontrolleras av landstinget. Företagsledaren har heller inte behövt söka finansiering 
eftersom att de sakta men stabilt skapat en god ekonomi där de inte behöver 
utomstående finansiering.  
 
4.4.3 Skoaffären med säsongsbetonad försäljning 
 
I dagsläget har företagsledaren inga planer på att utveckla verksamheten, 
företagsledaren har insett, efter ett försök till utveckling, att hon är nöjd som det är. 
Däremot vill hon sälja mer och öka omsättningen men det är svårt när verksamheten är 
säsongsbetonad. 
 
Företagsledaren har själv ingen utbildning inom ekonomi, de kunskaper hon erhållit har 
hon skaffat själv genom att hon varit tvungen i sin verksamhet att ta reda på hur hon ska 
gå tillväga med vissa ekonomiska delar. Företagsledaren sköter den löpande 
bokföringen själv, under en tid gjorde hon även faktureringen själv men det vad för 
tidsödande och tog henne ifrån butiken: 
 

”Jag skötte faktureringen själv ett tag men det tog sådan tid att jag drogs 
från butiken och de funkar inte, är jag inte där säljer jag mindre och säljer 
jag mindre kommer jag tillslut att gå i konkurs och det är inget jag vill.” 

 
I dagsläget har de ingen revisor, företagsledaren använder sig av en 
redovisningskonsult, denne gör numera allting som har med ekonomin att göra förutom 
det dagliga som företagsledaren sköter själv. Det har alltid varit på det sättet, även när 
de hade revisor hade de ännu en annan anlitad som skötte den del av ekonomin som inte 
revisorn tog hand om. Den revisor som de tidigare anlitade var en bekant, det denne 
gjorde var att godkänna det som redovisningskonsulten upprättat under året. Eftersom 
att företagsledaren ansåg att revisorn inte gjorde tillräckligt mycket arbete kände hon att 
det var skönt när de inte längre behövde betala för det: 
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”När jag fick reda på att det inte längre var nått tvång på revisor så kändes 
de skönt, det var en onödig kostnad för mitt företag. Revisorn som jag hade 
godkände i princip bara det som reda var bokfört under året och de kunde 
ja gärna vara utan om jag inte var tvungen.” 

 
Företagsledaren har inte haft någon nära relation till deras dåvarande revisor, de fick 
mycket hjälp i början när företaget startades upp men efter det har de inte behövt lika 
mycket hjälp längre. Eftersom att det var en bekant fick företagsledaren något billigare 
pris än de annars hade fått och hon anser ändå att det har fungerat bra mellan dem. Men 
som sagt ansåg företagsledaren ändå att det var skönt när hon inte längre behövde 
revisorn. 
 
Företagsledaren är nöjd med den redovisningskonsult som de har idag men även där 
tycker hon att kostnaden hade kunnat vara lägre. Det var självklart att de inte skulle 
behålla revisorn efter avskaffningen av revisionsplikten för småföretag eftersom att hon 
ansåg att samma arbete skulle göras två gånger. Företagsledaren talade inte med 
revisorn eftersom att hon redan var bestämd att inte behålla honom men hon talade med 
redovisningskonsulten som förklarade att de inte behövde revisorn när företaget är litet: 
 

”När jag fick reda på att jag kunde skippa revisorn så pratade jag med min 
redovisningskonsult som gav mig rådet att inte behålla revisorn eftersom att 
jag bara skulle betala för i princip samma tjänst två gånger.” 

 
De nackdelar företagsledaren ser med revisionen är främst att det är dyrt, denne har inte 
märkt någon skillnad sedan de valde bort revisorn och anser mer att det var en formell 
grej. Fördelarna tycker företagsledaren är att de själva inte behöver sköta ekonomin 
eftersom att hon själv inte har några större kunskaper inom ämnet. Företagsledaren har 
inte upplevt att det varit någon intressent som frågat vad de har gjort för val eller vad de 
använder sig av. Företagsledaren har heller inte behövt söka någon finansiering från 
banken och kan därför inte säga om anlitandet av revisor eller inte påverkat 
finansieringsmöjligheterna. 
 
I nedanstående tabell sammanfattas resultatet av levebrödsföretagen som valt att byta 
till redovisningskonsult, se tabell 4.  
 
 

TABELL 4: Strategi, påverkan och val: levebrödsföretag med redovisningskonsult. 
 

Strategi Faktorer Val 

 
 

Levebrödsföretag 

 
Kostnaden, kvalitén, 
förväntningar samt 

redovisningskonsulten 

 
Byta till 

redovisningskonsult 

 
Levebrödsföretag som valt att byta till redovisningskonsult har gjort detta eftersom de 
resonerat att revisionen är för kostsam samtidigt som de upplever att 
redovisningskonsulten ger bokföringen hög kvalité då den genomförs av någon som har 
mycket kunskap och erfarenhet inom ämnet. Vidare visar resultatet att det finns olika 
förväntningar mellan revisorn och småföretagarna samt att redovisningskonsulten 
menar att företaget inte behöver en revisor vilket påverkat dem i deras val att byta.  
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För att göra jämförelsen mellan dessa två typer av småföretag tydligare visar 
nedanstående figur en sammanställning av vilka faktorer som hör till vilken kategori av 
företag samt om dem använder sig av revisor eller redovisningskonsult, se figur 2.  
 
 
 

 
Revisorn menar att de bör 

behålla revisorn 
 

 Kvalitén på redovisningen 
 

 Tiden det tar att själva sköta 
det årliga ekonomiarbetet 

 
Finansieringsinstituten ser 

revisionen som trygghet  
 

Utbildning där de som har 
utbildning inom ekonomi ser 
större nytta med revisionen. 

 

 
 
 

Kostnaden för revisionen 
 

 Företagen sparar för att 
utveckla verksamheten 

 
Redovisningskonsulten anser 
inte att företaget behöver en 

revisor. 

 
Ingen utbildning inom 

ekonomi och vill då använda 
revisorn för att kontrollera 

att inget är fel 
 

 Kvalitén på redovisningen 
 

Tryggheten som revisionen 
ger 

 
 Finansieringsinstitut ser 

revisionen som en trygghet 
 

 Revisorn menar att företaget 
bör behålla revisorn 

 

 
Kostnaden för revisionen 

 
Redovisningskonsulten ger 
bokföringen hög kvalité då 

den genomförs av någon som 
har mycket kunskap och 
erfarenhet inom ämnet 

 
Olika förväntningar mellan 

revisorn och kunden  
 

Redovisningskonsulten menar 
att företaget inte behöver en 

revisor 
 

 
 

Figur 2: Sammanställning av faktorerna bakom valet att behålla revisorn eller att byta 
till redovisningskonsult hos tillväxt- och levebrödsföretag 

  
 
Som tabellen visar finns det en mängd olika faktorer som påverkat småföretagarna i 
deras val att behålla sin nuvarande revisor eller att byta till redovisningskonsult. Det 
finns både likheter och skillnader mellan dessa två typer av småföretag, i deras 
resonemang. Dessa faktorer, likheter och skillnader kommer vidare analyseras i nästa 
avsnitt.  
  

Med Revisor Med redovisningskonsult 

Tillväxt 

Levebröd 



39 

5. ANALYS AV FÖRETAGSLEDARNAS VAL 

 
I detta avsnitt presenteras en analys av det empiriska materialet som presenterades i 
föregående avsnitt. Empiri kommer i detta avsnitt att relateras till den teoretiska 
referensramen i avsnitt 2. 
 
5.1 Tillväxtföretag 
 
5.1.1 Analys av faktorer som ligger till grund för valet att behålla revisorn 
 
Studiens resultat tyder på att gruppen med tillväxtföretag som väljer att behålla revisorn 
gör detta på grund av några olika faktorer, dessa är att de påverkas av deras revisor, 
vilket stämmer överens med den normativa isomorfismen som framkom i teorin från 
avsnitt 2 (DiMaggio & Powell, 1983). Det handlar i detta fall om en professionalisering 
där revisorn är utbildad och har arbetat med detta under en längre tid och överför sina 
normer på sina kunder. Detta kan bero på att många företagsledare i småföretag inte 
själva har någon utökad kunskap inom ekonomi och därför litar på det som revisorn 
talar om, vilket också gör att de väljer att följa de råd som denne ger eftersom att de 
förväntar sig att revisorn ska ge dem goda råd. Denna faktor blir viktig för 
företagsledare i småföretag på grund av att en revisor har stor auktoritet och kan därför 
också påverka dem i stor utsträckning. 
 
Denna grupp av företag vill även erhålla den kvalité som revisionen bidrar till, för vilket 
stöds finns i teorin (Collis, 2010), av att företagsledare som är måna om att det inte ska 
vara några fel i deras räkenskaper tenderar att i större utsträckning anlita en revisor för 
att säkra denna kvalitet. Dessutom strävar företag efter att vara institutionellt legitima 
(Carpenter & Feroz, 2001) och anledningen till detta kan vara att småföretagare som 
anlitar en revisor, sköter den löpande bokföringen själva. För att säkerställa att allting 
går rätt till och att det utåt sätt inte ska uppkomma några fel gör de detta. Dem har 
påverkats av omgivningens förväntningar på företaget där de oftast handlar om att det 
inte ska förekomma några skandaler på grund av felaktig bokföring eller liknande, det 
handlar om att redovisningen ska hålla en viss kvalité. På grund av de konsekvenser 
som fel i bokföringen kan medföra blir denna faktor väldigt viktig för småföretagare, 
många av företagen har nämnt att de vill att redovisningen är i ordning eftersom att de 
tidigare varit utsatta för granskningar från skatteverket.  
 
Gruppen resonerar även att företagsledarens utbildning spelar roll på det sättet att om 
denne har utbildning inom ekonomi har de även större respekt och förståelse för det 
arbete som revisorn gör vilket även framkommit i teorin (Collis, Jarvis & Skerratt, 
2004). Denna studie tyder på att detta beror på att många företagsledare bara har 
grundläggande kunskap och inte några djupare extensiva kunskaper inom ekonomi 
vilket gör att de ser revisionen som en extra kontroll på att allting är rätt innan det 
slutgiltiga redovisningsarbetet sker. Småföretagarnas ekonomiska kunskaper blir därför 
avgörande för hur de resonerat i detta val.  
 
Dessutom tyder studien på att tillväxtföretag som väljer att behålla revisorn gör detta på 
grund av att det tar företagsledaren för lång tid att sköta den delen själv och den tiden 
spenderas bättre på den faktiska verksamheten. För företagsledare handlar det om att de 
måste överväga både tiden det tar att utföra det själv och därmed den tid som de förlorar 
i verksamheten vilket stämmer väl överens med teorin (Seow, 2001). Detta ter sig 
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logiskt eftersom att företagsledare startar företag för att det är just den verksamheten de 
vill hålla på med, de vill inte göra annat som i stor omfattning tar dem ifrån den faktiska 
verksamheten som de egentligen vill arbeta med och därför blir tiden en viktig faktor 
för dem.  
 
 
5.1.2 Analys av faktorer som ligger till grund för valet att byta till redovisningskonsult 
 
Studien tyder på att tillväxtföretag som väljer att inte behålla revisorn gör detta på grund 
av att kostnaden för revisionen är för stor vilket stämmer väl överens med teorin (Seow, 
2001), småföretag väljer ofta bort revisionen på grund av att det är en för stor kostnad 
för dem, detta i samband med att de inte ser fördelarna med revisionen leder till att de 
inte behåller revisionen om det är frivilligt. Kostnaden är en viktig faktor för 
företagsledarna till småföretag eftersom att de är så pass pressade ekonomiskt och 
många av dessa företag klarar inte kostnaden som revisionen medför. Detta leder till att 
småföretag, troligtvis de med dålig ekonomi, väljer bort revisionen eftersom att de 
prioriterar att lägga pengarna på annat som de anser är mer viktigt för företaget. 
 
Det framkom även i studien att denna grupp företag sparar pengar för att utveckla 
verksamheten, eftersom att dessa småföretag har väldigt liten omsättning kan kostnaden 
för revision vara en stor börda för dem eftersom att det påverkar resultatet. I teorin 
framkom det inte att tillväxtföretag hellre lägger pengarna på verksamhetsutveckling, 
denna skillnad mellan teori och empiri kan beror på att små tillväxtföretag har relativt 
liten omsättning vilket gör att de måste spara in på kostnader för att kunna lägga dessa 
på utveckling om de inte ska låna pengar till detta.  
 
Studien visar även på att redovisningskonsulten påverkar denna grupp av företag. Detta 
kan också förklaras genom den normativa isomorfismen (DiMaggio & Powell, 1983), 
eftersom att redovisningskonsulten är utbildad och även har arbetat med detta överför 
de sina normer på sina kunder. Detta kan bero på att dessa företag som väljer att inte 
behålla revisorn inte har något intresse av att själva sköta ekonomin. På grund av detta 
väljer de att leja bort ekonomin till någon som är mer insatt. Eftersom att de själva inte 
sköter ekonomin skulle de behöva anlita en revisor utöver redovisningskonsulten. Detta 
eftersom att revisorn enbart sköter det slutgiltiga redovisningsarbetet, medan en 
redovisningskonsult hjälper till med det löpande arbetet. Studien har även visat att 
många av företagen blivit rådda av sina redovisningskonsulter eller revisorer att de bör 
använda sig av en redovisningskonsult, detta på grund av att dessa typer av 
yrkesgrupper har stor auktoritet hos företagsledarna i småföretag vilket gör att de ofta 
lyssna och tar till sig de råd dessa ger. 
 
5.2 Levebrödsföretag 
 
5.2.1 Analys av faktorer som ligger till grund för valet att behålla revisorn 
 
Studiens resultat visar på att utbildning är en faktor för levebrödsföretag som väljer att 
behålla revisorn. De företagsledare som har utbildning inom ekonomi anser att de själva 
kan sköta den löpande bokföringen och sedan använda revisorn som en extra kontroll på 
att allting är korrekt genomfört. Detta kan bero på att fel i bokföringen kan ge allvarliga 
konsekvenser och därför är det viktigt för företagsledarna att bokföringen är riktig. 
Detta framkom även i den teori som presenterades i avsnitt 2 (Collis, Jarvis & Skerratt 
2004). Denna faktor är också densamma för både tillväxtföretag och levebrödsföretag 
enligt denna studie. Detta kan bero på att företagsledare som har grundläggande 
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kunskaper inom ekonomi anser att de kan sköta det löpande men att de inte är 
tillräckligt säkra på det de gör och av den anledningen väljer de att anlita en revisor som 
kontrollerar det som de löpande gjort under året.  
 
Resultatet visar även på att kvalitén på redovisningen är en annan viktig faktor för 
levebrödsföretag som väljer att behålla revisorn vilket hänger ihop med att många av 
företagsledarna nämnt att de är oroliga att göra fel i bokföringen vilket även stämmer 
överens med teorin (Collis, 2010). Detta tros bero på att många företag som väljer att 
anlita en revisor och inte en redovisningskonsult gör detta för att de själva kan sköta den 
löpande bokföringen och därför vill de enbart använda sig av revisorn för att kontrollera 
att allting är rätt, och att allting i redovisningen är rätt ger den en hög kvalitet. En hög 
kvalitet på bokföringen kan vara viktig för företag på grund av att det kan bidra till att 
företaget lättare får lån eller att de anses som mer seriösa av dess intressenter. Detta är 
viktigt för företagets överlevnad på marknaden, om inte intressenter ser företaget som 
seriösa finns risk att de inte levererar varor, samt om kunderna inte ser dem som seriösa 
kan de sluta handla från dem vilket skulle resultera i konkurs. 
 
Dessutom visar studien på att denna grupp påverkas av revisorn vilket stämmer överens 
med att personer inom en profession kan påverka företag, detta framkom även i teorin 
(DiMaggio & Powell 1983). Detta tolkas som att revisorerna genom sin kunskap och 
erfarenhet att arbeta med företagen gett råd att behålla revisorn utifrån det specifika 
företaget. Detta kan bero på att företag har en stark tilltro till revisorer vilket kan vara 
anledningen till att de rådfrågar och låter sig påverkas av dem. Det faller sig naturligt att 
rådfråga sin revisor i detta val eftersom att de ofta har större kunskap inom området än 
företagsledaren.  
 
5.2.2 Analys av faktorer som ligger till grund för valet att byta till redovisningskonsult 
 
Enligt denna studie är det bland annat kostnaden för revisionen som är en avgörande 
faktor till att inte behålla revisorn, denna grupp av företag är enliga om att kostnaden är 
den faktor som påverkar dem mest vilket bekräftas av teorin (Seow, 2001). 
Levebrödsföretag som väljer bort revisorn får enligt denna studie samma hjälp om inte 
bättre, men till en lägre kostnad vilket också stämmer överens med den teori som 
presenterats i avsnitt 2 (Woo & Hian Chye, 2001). Detta kan bero på att 
levebrödsföretag inte strävar efter något mer och om de ser en chans att spara pengar på 
någon utgift kommer de att göra detta eftersom att det innebär en högre vinst till dem. 
Dessutom på grund av att de erhåller samma hjälp vara sig de använder en revisor eller 
redovisningskonsult är det naturligt att välja det alternativ som är minst kostsamt för 
företag som försöker dra in på alla kostnader de kan för att istället utveckla 
verksamheten. 
 
Studien tyder på att kvalitén är en faktor även här men i dessa fall handlar det om att 
denna grupp av företag resonerar att redovisningskonsulten ger deras redovisning en 
upplevd hög kvalitet. Detta kan härledas till att företag strävar efter att vara 
institutionellt legitima vilket framkom även i teorin (Carpenter & Feroz 2001). Detta 
kan bero på att redovisningskonsulter har ett högt anseende de också och att de anses 
kunna utföra samma kvalitet på arbetet som en revisor kan och därför ser denna grupp 
av företag att de erhåller en önskvärd kvalitet på redovisningen. Detta kan också bero på 
att nyttan med både revisor och redovisningskonsult anses vara densamma och att 
företag då väljer det billigare alternativet när de anser att de får samma tjänst men till ett 
billigare pris. 
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Resultaten visar även på att förväntningar som företagsledare har på revisorn kan vara 
en faktor till varför de väljer att byta till redovisningskonsult vilket kan förklaras utifrån 
teorin i avsnitt 2 (Collis, 2012). Detta kan bero på att agentproblematik kan uppstå 
mellan företaget och en extern part. Eftersom de har olika förväntningar på varandra 
och att företagsledaren inte får det denne förväntar sig medför att företagsledaren väljer 
bort revisorn. Detta på grund av att det finns ett informationsgap mellan dessa parter där 
revisorn exempelvis inte informerat tillräckligt om vad det är de faktiskt gör medan 
företagsledaren anser att vissa saker är revisorns jobb fast det inte hör till dennes 
arbetsuppgifter. När ett sådant förhållande finns är det självklart att företagsledaren 
kommer att söka sig någon annanstans eftersom att denne inte får vad den förväntar sig 
och söker istället efter någon part som kommer att ge denne allt som förväntas, vilket 
ofta blir en redovisningskonsult eftersom att deras arbetsuppgifter är mer anpassade 
efter kundens behov. 
 
Sedan visar studien även på att levebrödsföretag påverkas av sin redovisningskonsult 
vilket även framkom hos tillväxtföretag som väljer att inte behålla revisorn. Detta kan 
därför också förklaras genom den normativa isomorfismen (DiMaggio & Powell, 1983). 
En redovisningskonsult är utbildad inom ämnet och kan mycket vilket medför att deras 
kunder tenderar att lita på dem. Att kunderna litar på dem gör också att de kommer följa 
de råd som de får från redovisningskonsulten. 
 
5.2.3 Analys av skillnader och likheter mellan tillväxt- och levebrödsföretag 
 
Likheter mellan tillväxt- och levebrödsföretag som väljer att behålla revisorn är att de 
båda grupperna blivit påverkade av revisorn i deras val. Detta kan bero på att det 
handlar om olika företag ändå har samma behov av en revisor, det kan även bero på att 
revisorerna i dessa fall enbart sett till de intäkter företagen ger och valt att ge rådet att 
stanna kvar hos dem för att revisionsbyrån inte ska förlora intäkter. En annan likhet är 
att de båda grupperna ser kvalitén på redovisningen som en faktor till att behålla 
revisorn. Detta kan bero på att kvalitet är viktigt vare sig de är ett företag som planerar 
att utveckla eller inte. Om kvalitén på redovisningen är bristfällig kan det leda till 
förödande konsekvenser för företaget som redan tagits upp och dessa är lika förödande 
för båda grupperna av företag. 
 
Både tillväxt- och levebrödsföretag med revisor uppger att finansieringsinstituten ser 
revisionen som en trygghet och att de gärna ser att företagen använder sig av en sådan 
eftersom att det ökar deras chanser till lån. Anledningen till att båda dessa grupper av 
företag påverkas av kreditinstituten kan vara att många småföretag är beroende av lån 
eller att de har dålig likviditet exempelvis.  
 
Likheterna mellan tillväxt- och levebrödsföretag som valt att inte behålla revisor gör 
detta på grund av att de anser att kostnaden för revisionen är för dyr. Detta kan bero på 
att båda dessa typer av företag har annat som de hellre spenderar pengarna på än 
revision. De har inte samma mål med verksamheten men de båda försöker spara pengar 
för att göra större vinster.  
 
De skillnader som finns mellan dessa två typer av företag som valt att behålla revisorn 
är utbildningsfaktorn. Hos tillväxtföretag redogör de för att utbildningen de har inom 
ekonomi påverkar dem att behålla revisorn eftersom att de uppskattar de arbete som 
denne gör, medan företagsledare i levebrödsföretag som inte har någon utbildning inom 
ekonomi menar att de använder revisorn för att kontrollera det löpande arbetet som de 
gör samt att tillväxtföretag ser tiden det tar dem att själva sköta all ekonomi som en 
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faktor. Detta kan hänga ihop med utbildningsfaktorn, där de som har utbildning inom 
ekonomi vet hur mycket arbete det slutgiltiga ekonomiarbetet kräver och att det kan 
vara komplicerat, därför väljer de också att låta en professionell sköta den delen istället 
för att själva göra detta medan de utan utbildning väljer att enbart använda revisorn för 
att kontrollera att allting är rätt i bokföringen. 
 
Vidare är skillnaderna mellan dessa två företag som valt att inte behålla revisorn att 
tillväxtföretag anger att de väljer att spara pengarna för att istället utveckla 
verksamheten vilket inte setts hos levebrödsföretag, denna skillnad som finns mellan 
dessa två typer av företag kan bero på att de har olika strategier, att tillväxtföretag väljer 
att spara pengar för att lägga på utveckling handlar om en strategi de har för att uppnå 
de mål de har med verksamheten. Medan levebrödsföretag anger att kvalitén som 
redovisningskonsulten ger bokföringen är en faktor samt att det förekommit skilda 
förväntningar mellan revisorn och kunden. 
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6. SLUTSATSER 

 
I detta avsnitt presenteras svaren på de frågorna som initialt ställdes i avsnitt 1.  
 
6.1 Svar på studiens frågeställningar  
 
Studiens första frågeställning är, hur resonerar småföretagare i samband med valet att 
behålla sin nuvarande revisor eller att byta till redovisningskonsult? Resultatet av 
denna studie visar att företagsledare i små tillväxtföretag har valt att behålla revisorn 
eftersom att de anser att kvalitén på redovisningen är viktig. De menar också att de inte 
har tid till att göra bokslutet själva. Även tillgång till finansiering är viktigt för 
företagsledarna i små tillväxtföretag när de har gjort valet att byta till 
redovisningskonsult. Slutligen visar studien också att företagsledarna i små 
tillväxtföretag påverkas av sin revisor i valet att behålla eller inte behålla revisorn. För 
tillväxtföretagen som väljer att byta till redovisningskonsult är kostnaden för revisionen 
en faktor till bytet. En annan faktor som påverkat tillväxtföretagen som valt att byta är 
att de kapar kostnader på att inte behöva betala revisionsarvodet och lägger istället dessa 
pengar på att utveckla verksamheten. Sedan visade studien även att 
redovisningskonsultens råd är avgörande för hur de små tillväxtföretagen som valt att 
inte behålla sin revisor resonerat i sitt val.  
 
Resultaten pekar också på att det som ligger bakom valet att behålla revisorn för 
levebrödsföretag är utbildningsfaktorn. Även kvalitetsfaktorn är något som påverkar 
levebrödsföretag i deras val att antingen behålla eller inte behålla revisorn. Sedan har 
även studien visat att finansieringsfaktorn påverkar företagsledarna i levebrödsföretag. 
Slutligen har det även visat sig att företagsledarna för levebrödsföretag också påverkas 
av sin revisor precis som företagsledarna för tillväxtföretag gör. Vidare visar resultatet 
på att levebrödsföretag som väljer att inte behålla revisorn gör detta på grund av 
kostnadsfaktorn, där de anser att det kostar dem för mycket med revisorn. 
Kvalitetsfaktorn är också en påverkansfaktor för företagsledarna i levebrödsföretag. 
Skilda förväntningar hos kunden och dess revisor, samt påverkan av dess 
redovisningskonsult har även varit något som visat sig ha en inverkan på 
levebrödsföretagens företagsledares val att behålla eller inte behålla revisorn. 
 
Den andra frågeställningen i denna studie är vilka likheter och skillnader finns i detta 
avseende mellan levebrödsföretag och tillväxtföretag. De likheter som framkom mellan 
tillväxt- och levebrödsföretag är att de som behållit revisorn har även påverkats av 
denne. Kvalitén på redovisningen uppgav även båda typer av företag som en faktor samt 
att finansieringsinstituten har påverkat dem båda. För tillväxt- och levebrödsföretag som 
valt att inte behålla revisorn var den ända likheten att de ansåg att revisionen är för 
kostsam. 
 
De skillnader som framkom mellan dessa typer av företag var att tillväxtföretag med 
revisor ser tiden det tar dem att själva utföra redovisningen som en faktor medan 
levebrödsföretag inte gjorde det. Skillnaderna är större mellan tillväxtföretag och 
levebrödsföretag som väljer att inte behålla revisorn, tillväxtföretagen anser att de 
sparar pengar för att sedan lägga dessa på utveckling av verksamheten som en faktor till 
att de inte behåller revisorn medan skilda förväntningar är en faktor som inte kan ses 
hos tillväxtföretagen. Sedan framkom det även att kvalitet är en faktor för 
levebrödsföretagen som de inte har gemensamt med tillväxtföretagen. 
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6.3 Avslutande diskussion 
 
Eftersom denna studies resultat tydligt visat att revisorn eller redovisningskonsulten haft 
en stark påverkan på företagsledarnas i deras val har denna studie bidragit med ny 
kunskap inom detta område. Detta kan ha att göra med att tidigare forskning endast haft 
en kvantitativ inriktning där dem enbart erhåller empiri om på förhand utvalda faktorer. 
 
Det framkom även i denna studie att tillväxtföretag väljer bort revisorn för att istället 
investera pengarna i verksamheten och detta var något som det inte fanns belägg för i 
teorin och därför var också detta intressant. Dessa företag har låg omsättning och därför 
måste de spara in på alla kostnader de kan för att istället lägga dessa på investeringar.  
 
Det har även visat sig i denna studie att valet att antingen behålla eller inte behålla 
revisorn verkar ha skett förhållandevis oreflekterat. Det har gått fort för företagsledarna 
att fatta detta beslut, från de att de fick reda på förändringen till det att valet var 
genomfört. Detta är inte alltid positivt, det kan betyda att företagsägarna inte tagit sig tid 
till att reflektera och fundera över de konsekvenser som kommer med de två olika valen. 
Det kan även betyda att detta val inte var av stor betydelse för småföretag och att de 
därför inte lagt någon vikt vid att undersöka för och nackdelar med de olika 
alternativen.  
 
6.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
Mot bakgrund av vår studie kan ett förslag till fortsatt forskning vara att göra en 
liknande studie som vår men med kvantitativ forskningsmetod där den empiriska 
insamlingen sker via en enkätundersökning för att därmed kunna erhålla en bredare bild 
av vad företagsledare baserat sitt val, att behålla revisorn eller byta till 
redovisningskonsult, på. Genom att göra studien rikstäckande där urvalet är större skulle 
detta kunna leda till att generella slutsatser kan dras vilket innebär att en mer 
representativ bild av detta val skapas.  
 
Vidare skulle det även vara intressant att med en kvalitativ inriktning studera 
småföretag startade efter att revisionsplikten avskaffades 2010 för att därmed se hur 
dessa företagsledare resonerat och tänkt. Eftersom att det möjligtvis skulle se 
annorlunda ut för dessa på grund av att de saknar erfarenhet av att anlita en revisor och 
har därmed inget att jämföra med. Deras val skulle troligtvis baseras på en högre grad 
av osäkerhet eftersom att de inte tidigare använt sig av varken revisor eller 
redovisningskonsult, därför kan det vara intressant att studera hur de hanterat detta. En 
jämförande studie mellan småföretag startade före och efter 2010 skulle därmed även 
vara intressant att genomföra för att se eventuella likheter och skillnader i vad dem 
baserat sitt val på och hur dem resonerat för att komma till sitt beslut.     
 
Eftersom denna studie visade att företagsledarna påverkats av den revisor eller 
redovisningskonsult dem anlitar i sitt val hade en annan möjlighet till fortsatt forskning 
varit att göra en studie utifrån dessa professioners perspektiv för att ta reda på hur dem 
resonerat och agerat när det gett råd till företagsledarna och vad dem baserat dessa på. 
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BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE MED REVISOR 

 
Företagsspecifikt 
- Berätta om företaget 
·      Verksamhet 
·      Anställda:  
·      Organisationsstruktur 
- Finns det några planer på att utöka verksamheten? 

Om ja: På vilket sätt vill du utöka? 

Om nej: varför inte? 

Personligt 
Berätta om din bakgrund 
- Hur har du förvärvat dina kunskaper inom bokföring/redovisning? 
- Sköter du all löpande bokföring själv eller är det någon annan som gör det? Isåfall 
vem och varför? 
. 
Berätta om hur beslut tas i din verksamhet 
- Kan du ge ett exempel på ett beslut du tagit i din verksamhet? Berätta om den 
situationen och hur du agerade och resonerade.  
 
Berätta om när du ställs inför ett val i din verksamhet 
- Kan du ge ett exempel på ett val som du stått inför i din verksamhet? Berätta om det 
valet och hur du resonerade och agerade.  
 
Beslut 
- Berätta om hur du resonerade när du fick veta att du inte längre behövde anlita en 
revisor. 
- Hur kändes det att ta beslutet? Lätt eller svårt? På vilket sätt? 
- Hur kände du inför att göra detta val? 
- Hur lång tid efter avregleringen av revisionsplikten tog det innan du bestämde dig för 
att behålla revisorn? 
-Vem tog beslutet att behålla revisorn? Om det var du själv: Har du påverkats av någon 
annan? Isåfall vem och på vilket sätt vart du påverkad av denna person? Om det var 
någon annan: berätta mer om det. 
 

Faktorer som kan påverka företagsledarnas val att byta eller behålla revisorn. 

-Vilka för och nackdelar anser du att det finns det med revision? 
-Anser du att revisionen är viktig för ditt företag? På vilket sätt?  
 
- Finns det något specifikt i ditt företags verksamhet som gör att du valt att behålla 
revisorn? Kan du ge exempel på vad? 
- Har trygghet påverkat dig i ditt val att behålla revisorn eller inte? På vilket sätt?  
- Har kvalité påverkat dig i ditt val att behålla revisorn eller inte? På vilket sätt? 
- Har ditt företags omsättning påverkat dig i ditt val att behålla revisorn eller inte? På 
vilket sätt?  
- Hur ser du på kostnaden för revisionen?  
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- Har dina kunskaper inom bokföring påverkat dig i ditt val att behålla revisorn eller 
inte? På vilket sätt? 
- Har tid påverkat dig i ditt val att behålla revisorn eller inte? På vilket sätt? 
- Har någon intressent påverkat dig i ditt val att behålla revisorn eller inte? På vilket 
sätt? Exempelvis banken, kunder, leverantörer, konkurrent, bekant eller annan. 
 
- Har du påverkats av din revisor i ditt val att behålla revisionen? På vilket sätt? 
- Är det något annat, än det vi behandlat, som varit avgörande i ditt val att behålla 
revisorn?  
- Om vi ska sammanfatta: Vad har varit viktigast/avgörande i ditt val att behålla 
revisorn?   
 
Förhållande till revisorn 
-  Berätta om ditt förhållande till din revisor 
·      Är du nöjd eller missnöjd med den service du får? Får du det du förväntar dig? 
·      Varför eller varför inte? 
Efter valet 
Berätta om en situation där du varit särskilt nöjd med ditt val att behålla revisorn.  
Berätta om en situation där du funderat om beslutet var det rätta.  
- Har du funderat på att inte längre anlita en revisor? Varför? Varför inte? 
-Är det någon intressent som frågat vad du har valt? Isåfall vem och varför? 
-   Om du sökt finansiering efter ditt val. Berätta om hur det gick till.  Har det varit svårt 
eller lätt att erhålla? Varför/varför inte?  
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BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE UTAN REVISOR 

 
Företagsspecifikt 
- Berätta om företaget 
·      Verksamhet 
·      Anställda:  
·      Organisationsstruktur 
- Finns det några planer på att utöka verksamheten? 

Om ja: På vilket sätt vill du utöka? 

Om nej: varför inte? 

Personligt 
Berätta om din bakgrund 
- Hur har du förvärvat dina kunskaper inom bokföring/redovisning? 
- Sköter du all löpande bokföring själv eller är det någon annan som gör det? Isåfall 
vem och varför? 
 
Beslut 
-Berätta om hur du resonerade när du fick veta att du inte längre behövde anlita en 
revisor. 
-Berätta om hur tanken väcktes att du skulle byta från en revisor till en 
redovisningskonsult 
-Hur kände du inför att göra detta val? 
-Hur lång tid efter avregleringen av revisionsplikten tog det innan du bytte? 
-Hur det gick till när du bytte? 
-Vem tog beslutet att behålla revisorn? Om det var du själv: Har du påverkats av någon 
annan? Isåfall vem och på vilket sätt vart du påverkad av denna person? Om det var 
någon annan: berätta mer om det. 
 
Faktorer som kan påverka företagsledarnas val att byta eller behålla revisorn. 

·Vilka för och nackdelar anser du att det finns det med revision? 
- Anser du att revision saknar betydelse för ditt företag? På vilket sätt?  
- Finns det någon specifikt i ditt företags verksamhet som gör att du valt att byta till X? 
Kan du ge exempel på vad? 
- Har trygghet påverkat dig i ditt val att byta till X eller inte? På vilket sätt? 
- Har kvalité påverkat dig i ditt val att byta till X eller inte? På vilket sätt? 
- Har ditt företags omsättning påverkat dig i ditt val att byta till X eller inte? På vilket 
sätt? 
- Hur såg du på kostnaderna som du betalade för revisionen?  
- Har dina kunskaper inom bokföring påverkat dig i ditt val att byta till X eller inte? På 
vilket sätt? 
- Har tid påverkat dig i ditt val att byta till X eller inte? På vilket sätt? 
- Har någon intressent påverkat dig i ditt val att byta till X eller inte? På vilket sätt? 
Exempelvis banken, kunder, leverantörer, konkurrent, bekant eller annan. 
 
- Har du påverkats av din fd revisor i ditt val att byta till X? På vilket sätt? 
- Är det något annat, än det vi behandlat, som varit avgörande i ditt val att byta till X?  
- Om vi ska sammanfatta: Vad har varit viktigast/avgörande i ditt val att behålla 
revisorn?   
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Förhållande 
-Berätta om ditt förhållande till din tidigare revisor 
· Var du nöjd eller missnöjd med den service du fick? Fick du det du förväntade dig? 
Varför eller varför inte? 
- Vilken titel har personen du anlitar idag? 

-Berätta om ditt förhållande till den du anlitar nu 
· Är du nöjd eller missnöjd med den service du får? 
· Varför eller varför inte? 
-Känner du dig mer eller mindre trygg idag när du anlitar X jämfört med när du anlitade 
en revisor? 
      

Efter valet 
Berätta om en situation när du varit särskilt nöjd med ditt val att byta till X. 
Berätta om en situation där du funderat om beslutet var det rätta.  
- Har du funderat på att byta tillbaka till en revisor? 
- Tror du att du kommer behöva anlita en revisor i framtiden? Varför/Varför inte? 
-Är det någon intressent som frågat vad du har valt? Isåfall vem och varför? 
-Har du stött på några problem från exempelvis kunder, långivare eller leverantörer efter 
att du gjorde bytet från revisor till X? Kan du ge ett exempel? 
-Om du sökt finansiering efter ditt byte till X: Har det varit svårt eller lätt att erhålla 
finansiering efter bytet? Varför eller varför inte?  
 
 


