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ABSTRACT 
 
A newly established limited company face a lot of decisions in the beginning of its existence. 
It is therefore important to analyse the factors that are considered vital for each individual 
limited company. The removal of the audit requirement is a legal reform implying that small 
limited companies need to decide whether they will use an auditor or not. It is therefore 
important for the small limited companies to review their strategic decisions when deciding 
whether to use an auditor or not. Decisions are often influenced by uncertainty and risk, 
which hampers the decision-makers when the conduct is not predictable. Since strategic 
decisions are influenced by uncertainty and risk it may in turn have an impact on small 
limited companies decision to use or not to use an auditor. An auditor may be important to 
support the relationship with stakeholders to provide transparency and credibility, but also to 
highlight business risks for the company. 
 
This study intends to contribute to a better understanding of the small limited companies 
decision and their risk management. The study has a comparative design with two different 
perspectives, with and without an auditor. The reason behind this choice is to receive a clear 
picture of the relation between decision and risk management in small companies and the role 
of the auditor. The data collected in this study was extracted from twelve interviews at small 
limited liability companies, six with and six without and auditor. 
 
The results extracted from this study reveal that in some of the companies the auditor operate 
as a financial support in various tasks while in other companies they choose to utilize other 
external assistance for these support activities. The companies without an auditor seek help 
from  other  various  sources  such  as  accountants  and  the  Internet.  The  companies’  decision  to  
choose or not to choose an auditor is based primarily on time and recommendations from 
others. Companies that have an auditor have made this decision due to a lack of knowledge 
regarding financial statements and to increase the credibility of their financial statements 
towards third parties. The companies that have not chosen an auditor lack the knowledge of 
why it would be beneficial to hire an auditor. The owners of the majority of the small limited 
companies show an awareness of risks and deal with them when they arise. The owners have 
been shown to work on preventing risks while some parts of the companies risk management 
are unaware. Most of the companies believe that auditors can help to identify risks, though 
they do not use the auditor for this task. There is also a large doubt about the audit's benefit. 
 
Keywords: Decision making, Risk management, Institutional theory, Auditor, Small limited 
companies 
  



 

SAMMANFATTNING 
 
Som nyetablerat aktiebolag är det många beslut som behöver fattas vilket innebär att det är 
viktigt att analysera vilka faktorer som anses avgörande för varje enskilt aktiebolag. 
Avskaffandet av revisionsplikten är en lagreform som gör att små aktiebolag behöver ta 
ställning till om de ska använda sig av revisor eller inte. Därmed är det väsentligt för 
aktiebolagen att se över sina strategiska beslut när detta beslut ska tas. Beslut influeras till stor 
del av osäkerhet och risk vilket försvårar för beslutsfattare då handlandet med säkerhet inte 
går att förutspå. Eftersom strategiska beslut influeras av osäkerhet och risk kan det i sin tur ha 
en påverkan på små aktiebolags beslut att välja alternativt inte välja revisor. En revisor kan 
vara betydelsefull för att stödja förhållande till intressenter samt ge insyn och trovärdighet 
men även för att belysa affärsrisker för bolag. 
 
Studien ämnar till att bidra med en ökad förståelse för små aktiebolags val av revision samt 
deras riskhantering. Studien har en jämförande utformning med två olika urval av bolag som 
både har och inte har valt revisor, detta för att få en med kristalliserad bild för bolagens val 
och riskhantering och vilken roll revisorn haft. Med hjälp av tolv intervjuer, sex inom varje 
urval, har data samlats in från ägare till de olika små aktiebolagen. 
 
Studiens resultat visar att i en del bolag med revisor fungerar revisorn som ett ekonomiskt 
stöd i olika frågor medan en del tar annan extern hjälp till dessa delar. Bolagen utan revisor 
tar i stället hjälp från olika informationskällor som exempelvis redovisningskonsulter och 
internet. Bolagens beslut att välja alternativt inte välja revisor grundar sig framför allt i 
tidsbrist och rekommendationer från omgivningen. Bolag som valt revisor grundar även valet 
på okunskap kring bokslut och för trovärdighet mot utomstående parter. De bolag som inte 
valt revisor grundar det på okunskap kring vilken nytta revisorn kan tillföra. Ägarna till de 
små aktiebolagen uppvisar generellt en medvetenhet kring risker och arbetar med dem först 
när de uppstår. Ägarna har visat sig arbeta med tillvägagångssätt för att förebygga eventuella 
risker medan vissa delar av bolagens riskhantering sker mer omedvetet. I det stora hela anser 
bolagen att revisorn kan hjälpa till att identifiera risker, en hjälp de dock inte använder sig av. 
Det råder även stor tvivel om revisionens nytta. 
 
Nyckelord: Beslut, Riskhantering, Institutionell teori, Revisor, Små aktiebolag 
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1. INLEDNING 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av ämnesområdet för att sedan presentera vad som 
lett fram till avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag i Sverige. I 
problemformuleringen tas tidigare forskning upp kring avskaffning av revisionsplikten för 
små bolag i andra länder och en argumentation ges sedan till varför studien är relevant. 
Vidare leder det in på studiens syfte. 

1.1 Problemformulering 
Sedan 1980-talet har det varit en skyldighet för samtliga aktiebolag i Sverige att använda sig 
av en kvalificerad revisor (Frivision, 2011). Denna revisionsplikt kom sedan att ifrågasättas 
för små aktiebolag och regeringen startade en utredning om revisionsreglerna. Utredningen 
ledde till en rekommendation om att revisionsplikten för de små aktiebolagen skulle 
avskaffas. (SOU 2008:32) Avskaffningen trädde i kraft 1 november 2010 och började gälla 
från det första räkenskapsåret påbörjat närmast efter 31 oktober 2010 samt om bolagen inte 
uppnått mer än ett av nedanstående kriterier för var och ett av de senaste två åren: 
 

 Fler än 3 anställda (i medelantal) 
 Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning 
 Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning 

 
För aktiebolag som uppfyller två eller fler av dessa kriterier föreligger därmed krav på att 
använda revisor. (Regeringen, 2010) Innan revisionsplikten avskaffades för små aktiebolag 
var Sverige ur ett internationellt perspektiv nästintill ensam om att behålla revisionsplikten för 
samtliga aktiebolag (Ryberg, 2011). Efter avskaffandet av revisionsplikten har antalet små 
aktiebolag som valt bort revisor ökat varje år1, 2013 valde hela 80 procent bort revisionen 
(Sigbladh, 2014, december). 
 
Det är hittills relativt lite känt gällande vilka faktorer som är viktiga för att små bolag ska 
använda sig av revisorer (Stanworth & Gray, 1992; i Gooderham et al., 2004). Det största 
argumentet till avreglering av revisionsplikten är att kostnaden överstiger nyttan för mindre 
bolag (Tauringana & Clarke, 2000). Två år innan utredningen om revisionspliktens 
avskaffande i Sverige hade Danmark avskaffat detta. Skälen Danmark kunde uppfatta var att 
bolag som valt bort revisionen gjorde det på grund av revisorns råd samt för att 
kostnadsbespara. Bolag som ändå valde att behålla revisionen uppgav att skälen var för att 
intressenterna krävde det samt att bolagen inte uppfattade några större kostnadsbesparingar. 
(SOU 2008:32) Att ha kontroll på redovisningen anses även medföra riskreduktion i Danmark 
(Collis, 2010). När utredningen pågick i Sverige kring revisionspliktens avskaffning 
framfördes stark oro från ett flertal myndigheter, bland annat Skatteverket. Skatteverket 
påpekade tidigt risken med att skattefel troligtvis skulle öka (SOU 2008:32) i och med 
avskaffandet. Detta har nu bekräftats från Upplysningscentralen (UC) som uppger att 
kvaliteten på årsredovisningar har försämrats bland bolag som inte löpande tar hjälp med sin 
redovisning eller bokslut. UC har registrerat att de felaktiga boksluten från Bolagsverket har 

                                                        
1 De senaste åren har antalet bolag som väljer bort revisionen ökat markant. År 2011 valde 22 procent av de 
tidigare startade bolagen bort revisionen, året därpå hade det ökat till 37 procent, och 2013 var det 46 procent av 
dessa bolag som hade valt bort sin revision. För de små bolagen som startade efter avskaffandet av 
revisionsplikten valde 72 procent bort revisionen år 2011, året efter 77 procent och år 2013 valde 80 procent bort 
revisionen. (Tidningen Balans, 2014) 
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från första januari 2011 till sista oktober 2014 ökat från 896 till 2803 stycken. (Sigbladh, 
2014, december) 
 
När bolag är nyetablerade är det ofta många beslut som behöver fattas, därmed är det viktigt 
att analysera vilka faktorer som anses avgörande för varje enskilt aktiebolag. Enligt det 
beslutsteoretiska perspektivet anses det viktigt för små bolag att se till sina strategiska beslut 
när val att använda revisor eller inte ska fattas. Strategiska beslut anses betydande och mycket 
komplexa för beslutsfattare, då beslut involverar en mängd föränderliga variabler. Besluten 
behandlar bolagets långsiktiga situation och utgör förhållandet mellan organisationen och dess 
externa omgivning. (Harrison, 1996) För att ledare i organisationer ska fatta så optimala 
beslut som möjligt räknas det ofta med att beslutsfattarna ska vara rationella (Resnik, 1987). 
Rationellt beslutsfattande anses däremot inte fungera i företagsvärlden då tid, budget, 
förmågan att vara objektiv samt hanteringen av information är begränsad (Brunsson, 2007). 
Inverkan av osäkerhet och risktagande försvårar för beslutsfattare, då resultatet av ett 
handlande inte med säkerhet går att förutspå (Edwards, 1996). Eftersom strategiska beslut 
influeras av osäkerhet, risk samt bristande information kan det ha en påverkan för studiens 
små aktiebolag vid deras val av att använda sig av revisor eller inte. 
 
Risk präglar alla typer av verksamheter (Verbano & Venturini, 2013) och kan ses som en 
möjlighet av ekonomiska eller finansiella förluster eller vinster till följd av den osäkerhet som 
är förknippad med att fullfölja handlingar (Chapman & Cooper, 1983). Inom riskhantering 
finns riskhanteringsprocessens fem steg som handlar om att identifiera möjliga risker, 
analysera risker, välja olika metoder för att hantera de olika riskerna, implementera de valda 
metoderna samt att kontinuerligt kontrollera processen och om åtgärder fått önskad effekt 
eller inte (Hollman och Mohammed-Zadeh, 1984). Dessa steg är relevanta för att identifiera 
och jämföra bolagens arbete med riskhantering. Revisorn spelar här en stor roll då denne 
bidrar med information i bolags finansiella rapporter. De finansiella rapporterna ska ge en 
rättvisande bild2 av bolaget och dess verksamhet, samt vara tillförlitlig för att intressenter ska 
kunna fatta välgrundade beslut. (Thomasson, 2006) Efterfrågan på reviderade redovisningar 
kan bero på informationsassymmetri mellan intressenter och bolag, varför revisorn spelar en 
stor roll. Trovärdig finansiell information anses även viktigt för långivare, för att kunna 
övervaka bolags återbetalningsförmåga. (Jensen och Meckling, 1976) Om långivare skulle 
basera sin information på finansiella rapporter som inte är granskade kan långivarna riskera 
att drabbas av ekonomiska förluster. På grund av detta är det möjligt att långivare kräver att 
boksluten granskas för att anses trovärdiga. (Tauringana & Clarke, 2000)  
 
Motiven till att bolag väljer att använda revisor kan även få en förklaring utifrån den 
institutionella teorin (Scott, 1994) som visar att omgivningens förväntningar har stor påverkan 
på beslutsfattare i bolag (Collin, Tagesson, Andersson & Hansson, 2009). Teorin ger 
förklaringar till förändringar och stabilitet som finns i samhället samt vad som påverkar 
bolags handlingssätt (Hedlund, 2007). Bolag påverkas av press från omgivningen och 
anpassar sig till förväntningar och vad andra i samma bransch gör. Om bolag inte agerar 
utifrån samhällets syn på moral kan deras förtroende skadas. (Scott, 2008) Bolag har i många 
år använt sig av revisorer och det kan ses som en kultur i den svenska företagsvärlden, som 
vidare medför att förväntningar kan finnas på att bolag ska använda sig utav en revisor. Detta 
kan ge förklaring till varför vissa bolag väljer att använda sig av revisor. I bolag där osäkerhet 
råder eller i en instabil miljö finns även möjligheten att bolag efterliknar andra som ses som 
                                                        
2 Begreppet rättvisande bild kommer från Årsredovisningslagen (ÅRL) och kan förklaras genom att bolagets 
ekonomiska situation bör framhävas på så riktigt sätt som möjligt i enlighet med god redovisningssed. 
(Thomasson, 2006) 
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framgångsrika (DiMaggio & Powell, 1983). De institutionella förändringarna kan många 
gånger orsaka påtryckningar från bolagets omgivning som gör att organisatoriska 
ställningstaganden måste ses över (Harrison, 1996). 
 
Tidigare studier inom området har främst bestått av bredare och generaliserande 
undersökningar av kvantitativ karaktär (Collis, 2010; Seow, 2001). Något som är mindre 
studerat är faktorer som är avgörande för efterfrågan av revisorer (Senkow, Rennie, Rennie & 
Wong, 2001). Forskning kring avskaffandet har studerats i andra länder, vilka har funnit 
bidragande faktorer som ligger till grund för beslutet (Collis, 2010; Carey, Knechel & 
Tanewski, 2013; Healy & Palepu, 2001; Senkow et al., 2001; Collis, Jarvis & Skerratt, 2004; 
Seow, 2001), liknande studier har däremot inte hittats i Sverige. 
 
Med ovanstående teorier och information blir det därmed relevant att undersöka vilka faktorer 
som varit avgörande för små nyetablerade aktiebolag som startat efter 2010 och haft 
valfriheten att välja alternativt inte välja revisor. Intressant är också om det föreligger 
samband i hur bolagen ser på potentiella risker med att inte använda sig av en revisor. 
Revisorer har ansetts viktiga för bolag gällande att signalera trovärdighet till sina intressenter 
(Collis, 2010; Carey et al., 2013). likväl som finansiell trygghet gentemot kreditgivare. Redan 
etablerade bolag kan många gånger välja att behålla revisorer på grund av trygghet och 
bekvämlighet. Intressant är då vilka underlag som nyetablerade bolag med revisor grundar sin 
nytta med revision på. 
 
Nyttan med revisionen har en stor betydelse då den behöver överstiga kostnaden för revision 
(Senkow et al., 2001). Avskaffandet är aktuellt då det relativt nyligen införts. Det har tidigare 
diskuterats främst spekulerats kring vad ett eventuellt avskaffande skulle innebära innan det 
inträffade (SOU 2008:32; ECON-rapport 2007-092). Detta teoretiska gap möjliggör en ny 
vinkling i form av en kvalitativ undersökning för att finna eventuella likheter och skillnader 
mellan små aktiebolags val av revision. På så sätt kan studien ge ytterligare ett bidrag i 
forskning kring revisionspliktens avskaffande. Studien kan även bidra med kunskap för 
revisionsbyråer för utvecklande av revisionstjänster som är riktade mot små aktiebolag inom 
gränsvärdena, som vidare kan medföra att trenden att välja bort revisorn vänder. Denna 
problematisering utgör grund för studiens syfte. 

1.2 Syfte 
Denna studie syftar till att öka förståelsen för små aktiebolags val av revision samt att 
identifiera och jämföra likheter och skillnader mellan beslutet att välja alternativt inte välja 
revision. 

1.2.1 Delsyfte 
För att besvara ovanstående syfte formuleras nedanstående fyra delsyften med studien: 
 

 Identifiera avgörande faktorer för små aktiebolags beslut att välja alternativt inte välja 
revision samt identifiera bolagens syn på beslutet idag 

 Identifiera och jämföra små aktiebolags arbete med riskhantering 
 Identifiera avgörande institutionella mekanismer för små aktiebolags beslut att välja 

alternativt inte välja revision 
 Utveckla en analysmodell för analys av små aktiebolags beslut att välja alternativt inte 

välja revision 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
Följande kapitel beskriver redan befintlig teori och litteratur som sedan kopplas till studiens 
ämne. Kapitlet börjar med att behandla beslutsteoretiska perspektiv för att identifiera 
avgörande faktorer för små aktiebolags beslut att välja alternativt inte välja revision. Kapitlet 
fortsätter med att beskriva riskhantering, då beslut är förenligt med risker är det därmed 
väsentligt att ge en inblick i vad riskhantering är och hur processens utformning kan se ut i 
små aktiebolag. Därefter behandlas institutionell teori för att hjälpa till att ge en förklaring 
till hur beslut och riskhantering kan se ut i små aktiebolag samt identifiera avgörande 
institutionella mekanismer för små aktiebolags beslut att välja alternativt inte välja revision. 
Avslutningsvis tas identifierade faktorer upp från tidigare studier avgörande för små 
aktiebolags beslut att välja alternativt inte välja revision. Vidare utmynnar alla dessa i en 
analysmodell som kommer ligga som grund för studiens analys av den insamlade empirin. 

2.1 Beslutsteoretiska perspektivet 
Då studiens huvudsyfte är att öka förståelsen för små aktiebolags val av revision samt att 
identifiera och jämföra likheter och skillnader mellan beslutet att välja alternativt inte välja 
revision är det relevant att identifiera avgörande faktorer för små aktiebolags beslut att välja 
alternativt inte välja revision. 
 
På grund av påtryckningar från bolags omgivningar behöver organisatoriska 
ställningstaganden ses över. Påtryckningarna orsakas av institutionella förändringar som 
därmed kan ha en påverkan på bolags beslut, något som studien avser att undersöka. Harrison 
(1996)  definierar  beslut  som:  “to make a decision means to make a judgment regarding what 
one ought to do in a certain situation after having deliberated on some alternative course of 
action” (s. 46). Beslutsfattande kan ses som den mest betydande aktiviteten för ledare i alla 
typer av organisationer och symboliserar en ledares roll. Strategiska beslut kan vara mycket 
komplexa då besluten involverar en mängd föränderliga variabler. Strategiska beslut 
behandlar även bolags långsiktiga situation och utgör förhållandet mellan organisationen och 
dess externa miljö. Förhållandet kan ses som ett strategiskt gap, där fokus ligger på att fylla 
obalansen i den nuvarande strategiska inriktningen för att nå önskvärd strategisk position. 
(Harrison, 1996) 
 
Teorier kring beslut kan delas in i två delar; normativ och deskriptiv beslutsteori. Den 
normativa beslutsteorin beskriver hur beslut bör tas och klargör antaganden för ett rationellt 
och logiskt beslutstagande genom att ge en förklaring hur en optimal beslutsprocess ska se ut. 
Den deskriptiva beslutsteorin behandlar hur beslut fattas och involverar empiriska resultat 
kring beslutsfattares resonemang samt dess hantering vid beslutstagande när det influerats av 
bland  annat  risk,  osäkerhet  och  bristfällig  kunskap.  (Resnik,  1987)  “Expected  utility  theory”  
presenteras som en normativ teori och är vanligt förekommande för att beskriva 
beslutsfattande under risk. Teorin redogör för hur individer bör agera och utgår från att 
beslutsfattare är rationella som väljer åtgärder som maximerar nyttan i en specifik situation. 
För att handla rationellt i sina beslut förutsätts att individen har kunskap om sin omgivning 
samt en uppsättning kunskap som ska vara: komplett, konsekvent, oberoende och transitiv. 
Kriterierna ses som nödvändiga grundstenar för att definiera vad ett rationellt beslutsfattande 
är. (Von Neumann & Morgenstern, 2007) Rationellt beslutsfattande anses dock inte fungera i 
företagsvärlden då tid, budget och förmågan att vara objektiv samt hantering av information 
är begränsad (Brunsson, 2007). 
 
En  motsats   till   “expected   utility   theory”   är   ett   beslutsperspektiv   inom   samma   område   som  
benämns   “prospect   theory”   och tillhör den deskriptiva beslutsteorin. Teorin berör att 
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osäkerhet och risk i stor utsträckning påverkar beslutsfattare. Teorierna frånskiljer varandra 
gällande individens förmåga att efterleva kriterier som finns med att fatta rationella beslut. 
Teorin berör att inverkan av osäkerhet och risktagande försvårar för beslutsfattare då 
resultatet av ett handlande inte med säkerhet går att förutspå. Eftersom individer grundar 
beslut på egna uppfattningar tenderar individerna att underskatta sannolika utfall samt 
överskatta säkra utfall på grund av riskaversion. Vidare benämns det som  “säkerhetseffekten”  
och innebär att individer ofta ignorerar likheter mellan alternativ och fokuserar på alternativa 
val vilket medför att individers beslut varierar från varandra. Detta kan härledas från att 
individers beslut skiljer sig, då val står mellan vinst- eller förlustutfall. Individer kan ses som 
mer riskbenägna när valet handlar om ett förlustutfall än vid vinstutfall. (Edwards, 1996) 
 
Prospect theory består av två delar; redigeringsfasen och utvärderingsfasen. Den första fasen 
består vidare av fyra delar: 

 ”Coding”   handlar   om   att en utgångspunkt identifieras som sedan kan användas vid 
jämförelse mellan olika valmöjligheter kring vinster och/eller förluster. 

 ”Combination”  handlar om att alternativ som med hög sannolikhet kommer ge samma 
utfall slås ihop. 

 ”Segregation”   handlar om att separera möjliga riskfaktorer från möjliga riskfria 
alternativ. 

 ”Cancellation”  handlar om att kassera komponenter som har liknande framtidsutsikter 
och därmed fokusera på alternativen som särskiljer sig. 

 
Dessa fyra delar kan sammanfattas med att individer identifierar möjliga vinster och förluster 
utifrån möjliga utfall från val för att sedan rangordna dessa. Detta för att hitta en utgångspunkt 
där alternativ kan ses som likvärdiga och därefter kunna sortera bort mindre bra alternativ. 
Därefter påbörjas andra fasen i beslutsprocessen, där alternativen som framhölls i första fasen 
analyseras och granskas för att sedan kunna välja ut alternativet som ger den högsta nyttan. 
(Edwards, 1996) Redigeringsfasen hjälper bolagen att ta fram underlag inför sitt val, 
exempelvis jämförelse, för- och nackdelar samt eventuella risker för att sedan i 
utvärderingsfasen ta ställning till informationen för att sedan göra sitt slutliga val att välja 
revisor  eller  inte.  “Prospect  theory”  och  dess  två  delar  kommer  därmed  användas  i  studien för 
att identifiera avgörande faktorer för små aktiebolags beslut att välja alternativt inte välja 
revision samt identifiera bolagens syn på beslutet idag. 

2.2 Riskhantering 
Då det andra delsyftet i studien ämnar att identifiera och jämföra små aktiebolags arbete med 
riskhantering beskriver denna del riskhantering samt hur riskhantering kan se ut i mindre 
bolag. 
 
Risk präglar alla typer av verksamheter (Verbano & Venturini, 2013) och kan ses som en 
möjlighet till ekonomiska eller finansiella förluster eller vinster till följd av den osäkerhet som 
är förknippad med en handling (Chapman & Cooper, 1983). Riskhantering har som uppgift att 
identifiera risker, mäta sannolikheten för eventuella konsekvenser av händelser, bearbeta 
risker samt eliminera eller minska dess effekter med minsta möjliga resursanvändning 
(Verbano & Venturini, 2013). Bolag behöver ett tillvägagångssätt för att hantera externa 
risker eftersom dessa risker inte kan förhindras. Det medför att ledningen behöver fokusera på 
att identifiera och begränsa dess konsekvenser. (Kaplan & Mikes, 2012) 
 
Det är viktigt att bolag har strategier kring risker och att dessa strategier bygger på öppna 
diskussioner. Detta är lättare sagt än gjort då forskning visar att individer ofta vill ignorera 
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händelser som kan leda till misslyckanden. (Kaplan & Mikes, 2012) Det medför att 
människor ofta överskattar sin förmåga att påverka händelser som egentligen är starkt 
beroende av slumpen och som de inte kan förhindra. Individer tenderar att vara övertygade 
om att deras prognoser och riskbedömningar är korrekta och är alldeles för begränsade i 
bedömningar av olika utfall som kan komma att uppstå. Riskhantering är väldigt annorlunda 
från att hantera strategier, då riskhantering främst fokuserar på hot och misslyckanden, 
snarare än möjligheter och framgångar. (Ibid) 
 
Bolag kan hjälpa intressenter att analysera hur bolags prestationer kan se ut i framtiden genom 
att kommunicera ut risker de står inför samt hur dessa risker hanteras. Vidare kan detta 
medföra att bolag blir mer systematiserade i riskhanteringen och att långivare kan erbjuda 
bättre kreditvillkor. Forskning har visat att bolag allt för ofta brister i kommunikationen om 
risker även om bolagen har bra underlag för riskrapportering. Ibland kan dock chefer som inte 
riskrapporterar inte anse sig ha någon riskinformation eller låtsas att inte ha någon. (Dobler, 
2008) Varje mindre bolag står inför oförutsedda händelser som kan minska vinster eller 
försämra effektiviteten i verksamheten, det gör att den effektiva funktionen i små bolag bör 
identifieras. Sättet som detta hanteras på kallas riskhantering och beslutsprocessen kring att 
hitta det minst kostsamma sättet att skydda bolaget mot oväntade förluster kallas 
riskhanteringsprocessen. (Hollman & Mohammad-Zadeh, 1984) 

2.2.1 Riskhanteringsprocessen 
Bolags riskhanteringsprocess kan beskrivas i fem steg utifrån Hollman & Mohammed-Zadeh 
(1984) (se Figur 1). Det första (1) steget är att identifiera möjliga risker som både finns inom 
och utanför verksamheten som vidare kan leda till förluster. Det är viktigt att bolagen ständigt 
strävar efter att identifiera dessa då risker förändras över tiden. Det kan vara svårt för 
företagare i små bolag att identifiera alla dessa risker och företagare behöver förstå att det är 
en pågående process och att det är lätt att missa eventuella risker längst vägen. Det har tagits 
fram tre förslag kring hur bolagen kan identifiera riskerna. Det första är att ta fram all 
information som kan vara relevant angående bolagets aktiviteter, tillgångar och personal. 
Därefter används informationen till att utforma en ständigt uppdaterad lista med eventuella 
risker som rör de ovan nämna områden. Andra förslaget är att bolaget kan använda sin 
finansiella information för att identifiera risker genom analys av resultat- och balansräkning. 
Det sista förslaget är att bolaget kan använda sig av ett så kallat flödesschema för att 
identifiera processer och punkter där risker kan förekomma. (Hollman & Mohammed-Zadeh, 
1984; Falkner & Hiebl, 2015) 
 
Riskhanteringsprocessens andra (2) steg handlar om analysera risker bolaget är utsatt för och 
kostnadsberäkna för att bolaget ska använda så lite resurser som möjligt för att förebygga 
riskerna. Beroende på hur stor sannolikheten är för att en viss risk ska inträffa och 
kostnaderna för denna, prioriterar bolaget vilken risk som först ska hanteras. Riskanalysens 
målsättning är att få fram underlag för bolagets riskhantering, där upplysningar om hot och 
risker ska finnas samt beslut kring risk och osäkerhet. (Hollman & Mohammed-Zadeh, 1984; 
Falkner & Hiebl, 2015) Det tredje (3) steget i processen handlar om att bolaget väljer vilka 
metoder i riskhanteringen som ska användas vid hantering av de identifierade riskerna. Det 
går att kombinera olika metoder för att hantera risker men här gäller det att hitta den metod 
eller kombination som hanterar riskerna på bästa möjliga sätt och till lägsta kostnad. Små 
bolag kan däremot sakna kompetensen för att hantera verktygen för bedömningarna vilket kan 
medföra att företagarna ofta behöver ta hjälp utifrån gällande vilka metoder som effektivast 
används för att hantera en viss risk. (Hollman & Mohammed-Zadeh, 1984; Falkner & Hiebl, 
2015) 
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Fjärde (4) steget i risk-hanteringsprocessen handlar om att bolag ska implementera valda 
metoder. Det här steget anses ta mest tid i processen och implementeringen är grunden för att 
hela riskhanteringsprocessen ska lyckas. Det sista och femte (5) steget handlar om att 
kontinuerligt kontrollera sin process samt vikten av att ägaren är uppmärksam på om åtgärder 
inte får önskad effekt eller att nya risker dyker upp. Skulle detta inträffa behöver de första tre 
stegen i riskhanteringsprocessen återupprepas, därmed kan risk-hantering anses vara en 
process som ständigt pågår. (Hollman & Mohammed-Zadeh, 1984; Falkner & Hiebl, 2015) 
Riskhanteringens fem steg kommer att undersökas i empirin och sedan analyseras för att 
uppnå studiens delsyfte, att identifiera och jämföra små aktiebolags arbete med riskhantering. 
 

 
Figur 1. Riskhanteringsprocessens 5-stegsmodell baserad på Hollman och Mohammed-Zadeh 
(1984) 

2.2.2 Revision och risk 
Business risk audit utvecklades på 90-talet och behandlar affärsrisker, sådant som skulle 
kunna utgöra ett hot mot bolaget, för att en effektiv verksamhet ska kunna bedrivas (Robson, 
Humphrey, Khalifa & Jones, 2007). Revisorer använder termen "affärsrisker" för att 
representera förhållanden som hotar en verksamhets förmåga att utföra affärsprocesser 
effektivt (Eilifsen, Knechel, & Wallage, 2001). Strategier i bolag undersöks för att sedan 
utvärdera eventuella affärsrisker som kan vara viktiga att beakta för bolagen. Revisorer anses 
vara till stort värde för bolag, då de ger information om affärsrisker som kan vara väsentliga 
för verksamheten och vilka följder affärsriskerna kan medföra. Revisorn kan ge bolaget en 
extra trygghet och försäkran om att deras strategi är genomtänkt. (Robson et al., 2007) Alla 
revisorer är dock inte lika duktiga på att föra samman alla affärsrisker i sina bedömningar då 
revisorer kan ha olika tillvägagångssätt, vilket bidrar till att bolag har olika stor nytta av 
revision  (Schultz,  Bierstaker  &  O’Donnell,  2010).  Med hjälp av detta vill författarna se om 
externt stöd som revisorer kan hjälpa till att identifiera risker genom att bolagen får revision. 
  

1. Identifiera 
risker

2. Analysera 
risker

3. Välj 
riskhanterings

metod

4. 
Implementera 

vald metod

5. Kontrollera 
processen



 8 

2.3 Institutionell teori 
Den institutionella teorin tillämpas då studiens tredje delsyfte ämnar att identifiera 
avgörande institutionella mekanismer för små aktiebolags beslut att välja alternativt inte 
välja revision, samt väsentligheten att studera bolagets omgivning för att identifiera och 
jämföra små aktiebolags arbete med riskhantering i enlighet med studiens andra delsyfte. 
 
Den institutionella teorin har främst använts inom organisationsteorins område men har i allt 
större utsträckning börjat användas vid forskning inom redovisning (Dillard, Rigsby & 
Goodman, 2004). Teorin kan anses relevant vid studier om redovisningsval i bolag, då teorin 
kan ge en förklaring till hur omgivningens förväntningar kan påverka beslutsfattare (Collin et 
al., 2009). Vidare handlar teorin även om att organisationer påverkas av sin omgivning och 
vad som tas för givet. Bolag anpassar sig ofta till sin omgivning och hur andra organisationer 
agerar för att passa in och uppfylla förväntningarna på bolaget. Huvudfokus i teorin är därmed 
hur bolag påverkas av andra bolag och sättet de tar till sig idéer om förändring. (Eriksson- 
Zetterquist, 2009) Den institutionella teorin kan ses som formella regelverk och informella 
normer som präglar och formar samhället och dess aktörer. Syftet med teorin är att tydliggöra 
hur olika sammansättningar av regler och normer påverkar individers och organisationers 
beteenden samt på vilket sätt och inom vilka gränser utomstående inblandning kan påverka 
detta. Den institutionella teorin kan underlätta förklaringar för stabilitet och förändringar som 
finns i samhället och dess institutionella pelare skapar ramar i samhället för hur människor 
ska agera och samverka med varandra. Den institutionella teorin kan användas för att beskriva 
hur bolag verkar i samhället samt vad som påverkar deras handlingssätt. (Hedlund, 2007) Den 
institutionella teorin består av regulativa, normativa och kognitiva pelare som anses ge 
stabilitet och mening till det sociala livet och som upprätthåller sammansättningen i 
samhället. (Scott, 1994) 
 
Första pelaren, den normativa, exemplifieras med värderingar och normer som präglar 
samhället och dess uppställda förväntningar (Scott & Meyer, 1994). Det anses vara moraliskt 
riktigt att bolag följer den normativa pelaren utifrån samhällets synvinkel. Om bolag inte 
agerar efter samhällets syn på moral kan bolags förtroende skadas och drabbas av sanktioner 
som kan inträffa från den regulativa pelaren. (Scott, 2008) Den andra pelaren, kognitiva, 
handlar om att människor på grund av kultur och tankesätt utformar en gemensam verklighet 
av hur handlande bör ske i samhället (Scott & Meyer, 1994). Den kognitiva pelaren kan ofta 
tas för givet och ses som självklar, vilket kan medföra att handlandet automatiskt sker utifrån 
det (Scott, 2008). Den sista pelaren, den regulativa, utgör exempelvis lagar och regler som 
formar samhället samt sanktioner (Scott & Meyer, 1994). Lagar och regler är något som 
ständigt övervakas och bolag måste efterleva dessa för att inte bli bestraffade med sanktioner. 
Det medför att bolag ofta har tydliga regler för inom vilka ramar de kan verka och hur de ska 
förhålla sig till dessa. (Scott, 2008) De tre pelarna utgör tillsammans olika typer av fenomen i 
samhället och skildrar hur olika institutioner ser ut och hur samhället vidare påverkas utav det 
(Scott & Meyer, 1994). Pelarna är relevanta att studera för att undersöka om bolagen präglats 
av exempelvis samhällets förväntningar och syn på handlande vid beslutet att välja alternativt 
inte välja revision. 
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2.3.1 Isomorfism 
En del i den institutionella teorin är organisationers homogenitet, det vill säga att 
organisationer tenderar att bli mer lika varandra (DiMaggio & Powell, 1983). När små 
aktiebolag står inför beslutet att välja alternativt inte välja revisor är det mycket möjligt att de 
tittar på andra liknande bolags agerande. Det innebär att bolag integrerar i organisationsfält 
som vidare gör att de allt mer liknar varandra till dess form och det är de tre ovan nämnda 
mekanismerna som bidrar till denna institutionalisering (ibid). Homogeniteten inom den 
institutionella teorin kan beskrivas med hjälp av tre typer av isomorfismer; tvingande-, 
mimetisk- och normativ isomorfism (ibid). Dessa isomorfismer kan ses som en motsvarighet 
till den institutionella teorins regulativa-, kognitiva- och normativa pelare. 
 
Den tvingande isomorfismen har ursprung från politiska påtryckningar samt från regleringar 
och kontroller från staten på organisationers verksamhet. Isomorfismen innebär även att 
organisationer tvingas efterlikna varandra till följd av formella och informella krav från andra 
beroende organisationer eller från samhällets kulturella förväntningar. Den mimetiska 
isomorfismen innebär att organisationer efterliknar andra organisationer som anses 
framgångsrika eller legitima. Den här typen av isomorfism anses vara ett resultat av osäkerhet 
och kan exempelvis förekomma på grund av att organisationen som efterliknar andra har 
sämre teknologi, otydliga mål eller befinner sig i en instabil miljö. Genom detta behöver 
organisationer inte själva hitta lösningar på problem och med detta ta till sig lösningar som 
kräver mindre resurser samt minskar osäkerheten. (DiMaggio & Powell, 1983) 
 
Normativ isomorfism härrör från professionalismen av vad som ses vara det rätta sättet att 
göra saker på samt utgår från professionalisering av yrken och innebär att organisationer 
efterliknar varandra till följd av olika krav för legitimitet. Efterliknelsen innebär här att 
anställda inom samma profession agerar på liknande sätt på grund av att de exempelvis har 
samma förväntningar på sig eller gemensamma sätt att se på problem. Det innebär att 
individer inom samma organisation tillsammans, medvetet eller omedvetet, skapar arbetssätt 
och en omgivning som övergår till att vara det rätta sättet att arbeta i. Inom professionalism 
finns två källor som ses som viktiga för isomorfismen, den första är formella utbildningar som 
i allt större utsträckning får inflytande i samhället som vidare innebär att det blir viktigare för 
organisationer att anställa personal med eftergymnasial utbildning. Andra källan handlar om 
bildandet av nätverk och socialisering där organisationer som rekryterar tenderar att välja ut 
individer från samma typer av organisationer som efterliknar organisationens egna. Detta 
medverkar till att exempelvis normer i den egna organisationen fortsätter leva kvar. 
(DiMaggio & Powell, 1983) Dessa efterliknelser inom isomorfismerna är relevanta att studera 
för att öka förståelsen för om det är något som har påverkat de små aktiebolagens val, i 
enlighet med studiens tredje delsyfte att identifiera avgörande institutionella mekanismer för 
små aktiebolags beslut att välja alternativt inte välja revision. 
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2.4 Tidigare funna orsaker till att använda sig av revisor 
För att få ett större perspektiv har tidigare forskning studerats kring avgörande faktorer i 
andra länder för valet av revision. Författarna av studien har därmed funnit att det finns en 
mängd olika faktorer som kan ha en avgörande betydelse för små aktiebolags beslut att välja 
alternativt inte välja revision. 
 
En studie som undersökte skillnader mellan Danmark och Storbritannien visade att 
kostnaderna för revisorer inte ansågs avgörande då kvaliteten på den finansiella informationen 
var så pass hög, det vill säga att nyttan översteg kostnaderna. I Danmark ansågs ytterligare en 
fördel med kontroll på redovisningen och bokföringen vara att det kan medföra riskreduktion. 
Den danska studien fann även att revisorn var till fördel för att stödja förhållandet till banker 
och långivare, vilken de i Storbritannien inte höll med om. I Storbritannien ansågs det snarare 
vara att revisorn stärkte förhållandet med leverantörer och borgenärer. (Collis, 2010) 
 
Intressenterna kan även ha ett väsentligt inflytande över bolags val att använda sig av revisor 
eller inte. (Collis, 2010) Några klassiska argument för att producera finansiell information är 
att det är förknippat med att ge intressenter information för få en djupare förståelse för 
bolagets ekonomiska situation, insyn och trovärdighet (Carey et al., 2013). Investerare kan se 
frivilliga upplysningar som trovärdig information, då revisorer anses förse potentiella 
investerare med en oberoende försäkran att bolags bokslut överensstämmer med god 
redovisningssed (Healy & Palepu, 2001). Informationen anses också viktig för att intressenter 
ska kunna fatta bättre och mer välgrundade beslut kring bland annat resursallokering (Carey 
et al., 2013). Ur intressenternas perspektiv är framförallt aktiekapitalet en viktig faktor för 
bolagets intressenter, främst för aktieägarna, då bolags mål i slutändan ska ge avkastning på 
det satsade kapitalet från ägarna. Ett högre aktiekapital där framtida expansionsmål finns drar 
ofta till sig investerare. Detta kan skapa förväntningar och tryck på bolag, vilket vidare kan 
medföra ett ökat behov av en revisor. (Collis, 2010) Forskning har visat att de som bidrar med 
kapital in i bolag kan komma att kräva att bolaget anlitar en oberoende revisor som ett villkor 
för finansiering, även då ingen revision krävs. Dock menar författarna att det inte finns bevis 
för vilket värde revisorns yttrande tillför investerarna. (Healy & Palepu, 2001) 
 
En undersökning av Senkow et al. (2001) har funnit att den främsta anledningen till att 
behålla revisorn var på grund av långivarna. Undersökningen visade att revisorn gav mer 
trovärdig information och garanterade riktiga uppgifter i bokslutet där både långivare och 
ägare var identifierade som främsta mottagarna av dessa (Ibid). Långivare anses vara mer 
benägna att bevilja lån till bolag med reviderade årsredovisningar och att bolag med revisor 
förknippas med högre tillförlitlighet. En annan studie fann även att bolag som granskas och 
köper tjänster av en revisor har betalat lägre räntor samt att mindre bolag anlitar revisor för att 
signalera kvalitet till lånemarknaden. (Blackwell, Noland & Winters, 1998) Revisorn samlar 
och sammanställer finansiell information som överensstämmer enligt god redovisningssed, 
dock ger det inga garantier för risken beträffande felaktigheter (Blackwell et al., 1998). 
Förhållandet till ägarna kan ofta ses som främsta orsaken till förekomsten att använda sig av 
extern revisor. Ledningen är intresserad av att agera på uppdrag av bolagets ägare och att 
bolagets prestationer delvis mäts via finansiella rapporter som framställs av ledningen. Det 
anses då öka de finansiella uppgifternas trovärdighet om de granskats av en extern revisor. 
(Senkow et al., 2001) 
 
Faktorer som speciellt kännetecknar bolag som har incitament att använda sig av revisorer är 
bland annat kapitalstruktur, ägarförhållande samt storlek som är avgörande för den varierande 
efterfrågan för revisionen. Det finns begränsad empirisk forskning kring efterfrågan för 
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revisorer, då området kan präglas av statliga regleringar som medför att bolag måste genomgå 
revisionsuttalanden. Eftersom det inte är obligatoriskt att använda en revisor är den befintliga 
informationen över vilka faktorer som påverkar efterfrågan begränsad. (Senkow et al., 2001) 
Bolags totala omsättning spelar in i val av att behålla eller använda sig av revisor eller inte. 
Det innebär att större bolag med hög omsättning ökar sannolikheten för att använda sig av en. 
Grunden för detta är att kostnaden inte är lika märkbar för större bolag med högre omsättning 
i jämförelse med små bolag med en lägre omsättning. (Collis, Jarvis & Skerratt, 2004) 
 
En revisor kan i vissa bolag komma att påverka tillväxten och bolag som strävar efter att växa 
tenderar kan vara mer benägna att fortsätta ha redovisningen granskad (Collis et al., 2004). 
Lagstadgad revision för små bolag kan bringa onödiga belastningar, både finansiella och 
andra kostnader för tänkbara möjligheter (Seow, 2001). En viktig aspekt kring revisorer och 
klientförhållandet är den upplevda nyttan av revisorn, där bolagets ledning ofta är villiga att 
ha övervakningskostnaderna så länge som marginella fördelar är högre. I en undersökning 
som utfördes uppgav bolag att valet att behålla revisorn även berodde på tjänster utöver 
revision såsom skattetjänster. Slutsatsen som författarna kom fram till var att valet att behålla 
revisorn eller avstå den, grundade sig på långivarna och revisorsarvodet. (Senkow et al., 
2001) 
 
Individer med en ekonomisk utbildning anses lättare kunna avgöra nyttan med revisorns 
arbete och därmed kan utbildningsnivå vara en faktor till att små bolag väljer att använda sig 
av revisor (Collis et al., 2004). Individer med ekonomisk bakgrund ses också ha lättare att 
styra bolag och tillföra rätt resurser. Det kan medföra att bolag inser vilken kunskap revisorn 
tillför och det leder till att redovisningen som visas upp ses som mer tillförlitligt. (Cheng, 
Chan & Leung, 2010) En sammanfattning över identifierade faktorer från dessa tidigare funna 
orsaker att välja alternativt inte välja revisor återfinns i Bilaga 1.  

2.5 Analysmodell 
Nedan visas studiens analysmodell i enlighet med studiens sista delsyfte att utveckla en 
analysmodell för analys av små aktiebolags beslut att välja alternativt inte välja revision. 
Modellen används som ett verktyg vid analys av datainsamlingen och innefattar fyra delar; 
beslutsteorier och faktorer för beslut, riskhantering samt institutionella mekanismer. 
 
Organisationer handskas ständigt med olika beslut som behöver tas och därmed används 
beslutsteorier för att identifiera avgörande faktorer för små aktiebolags beslut att välja 
alternativt inte välja revision samt identifiera bolagens syn på beslutet idag. Vidare används 
teorier kring riskhantering då alla organisationer utsätts för risker (Verbano & Venturini, 
2013) men även för att förstå hur beslut tas när bolag influeras av risker. Författarna till 
studien har identifierat befintliga risker från tidigare forskning kring riskhantering (Kaplan & 
Mikes, 2012; Dobler, 2008) för att sedan se om det finns likheter och/eller skillnader i de små 
aktiebolagens identifierade risker. Författarna ämnar även undersöka små aktiebolags externa 
stöd i form av en revisor eller annan extern hjälp och upplevd hjälp kring risker av detta stöd. 
Tillsammans med detta vill författarna även undersöka dessa bolags arbete med riskhantering 
och deras riskhanteringsprocess. Riskhanteringsprocessen hänger även ihop med 
beslutsfaktorn risk, något som pilen i modellen illustrerar (se Figur 2). 
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Analysmodellen innefattar även institutionell teori för att identifiera och jämföra små 
aktiebolags arbete med riskhantering samt vilka avgörande faktorer som legat till grund för 
deras beslut att använda alternativt inte använda revision. Institutionell teori kan hjälpa att 
förklara hur organisationer agerar och fungerar i samhället och de institutionella pelarna inom 
teorin kan ge förklaring och förståelse för hur bolag formas utifrån formella regelverk och 
informella normer (Scott & Meyer, 1994; Scott, 2008). Isomorfismernas mekanismer inom 
den institutionella teorin menar att bolag allt mer efterliknar varandra (DiMaggio & Powell, 
1983), både inom och mellan olika branscher och att detta är något som påverkar varje bolag. 
I studien kommer dessa mekanismer användas för att analysera vad som ligger till grund för 
bolagens val samt vilka mekanismer som haft den främsta påverkan inom och mellan urvalen. 
Vidare illustreras detta genom att institutionella mekanismer befinner sig som en yttre 
påverkan för bolagens val samt dess riskhantering. Utifrån analysmodellens olika delar ämnar 
detta att utmynna i att uppfylla studiens huvudsakliga syfte att öka förståelsen för små 
aktiebolags val av revision, samt att identifiera och jämföra likheter och skillnader mellan 
beslutet att välja alternativt inte välja revision. 
 
 
 
 
 
  

   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Studiens analysmodell för vad som varit avgörande för små aktiebolags beslut att välja 
alternativt inte välja revision 
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3. METOD 
Följande kapitel redogör för studiens tillvägagångssätt samt vilka val som gjorts under 
studiens gång och anledningar till dessa val. Kapitlet behandlar därmed vilken 
datainsamlingsmetodik och forskningsansats som använts för att möjliggöra att öka 
förståelsen för små aktiebolags val av revision. Därefter redogörs för studiens insamling av 
data samt studiens två urval av bolag. Vidare förklaras även hur arbetet utformats för att 
trovärdigheten i studien ska öka för att avslutningsvis beskriva hur studiens analys utförts. 

3.1 Tillvägagångssätt 
För att uppnå studiens syfte att öka förståelsen för små aktiebolags val av revision samt att 
identifiera likheter och skillnader mellan beslutet att välja alternativt inte välja revision har en 
kvalitativ studie genomförts. Det möjliggör att gå in på djupet och få förståelse för hur 
aktörerna tolkat och gjort bedömningar i deras bolags val. Den huvudsakliga avsikten med 
studien var därmed inte att göra övergripande generaliseringar med hänsyn till resultatet, i 
enlighet med ett kvantitativt angreppssätt. Valet av kvalitativ metod möjliggör även 
aktörernas egna tolkningar och intryck av verkligheten, då större betydelse läggs vid data i 
form av ord framför numerisk data. Detta leder till att den kvalitativa metoden ger mer 
ingående förklaringar än en kvantitativ metod, vilket lämpar sig till denna studie då syftet är 
att öka förståelsen inom ämnet (Bryman & Bell, 2005). 

3.1.1 Metodsynsätt 
Då huvudsyftet med studien är att, utifrån var och ett av aktiebolagen, öka förståelsen för små 
aktiebolags val av revision samt att identifiera och jämföra likheter och skillnader mellan 
beslutet att välja alternativt inte välja revision användes ett aktörssynsätt. Aktörssynsättet 
innebär att alla individer ses som aktörer och tillsammans konstruerar världar utifrån varje 
aktörs bakgrund. Vidare kan det ses som att verkligheten är en social konstruktion skapad av 
aktörernas olika uppfattningar av handlingar. Synsättet är därmed subjektivt då fokus ligger 
på att förstå val och värderingar ur varje enskilds aktörs syn (Arbnor & Bjerke, 1994), här 
studiens intervjuade aktörer. Studien utgår från dessa aktörers egna tolkningar för att på så 
sätt öka förståelsen för små aktiebolags val av revision. Detta angreppssätt passar bra 
tillsammans med studiens kvalitativa datainsamlingsmetodik, då aktörssynsättet utgår ifrån 
dialoger med passande aktörer. Detta lämpar sig bra då studien vill fånga företagarnas egna 
upplevelser och tolkningar av de centrala delarna som berörs i studien. Studien har även 
inslag av ett analytiskt synsätt då den ämnar att jämföra mellan de olika aktörsgrupperna 
(Arbnor & Bjerke, 1994). 

3.1.2 Forskningsansats 
Studien är av deduktiv forskningsansats vilket innebär att studiens referensram jämförts med 
studiens insamlade empiri (Bryman & Bell, 2005). Valet av deduktiv ansats lämpar sig på 
studier som vill undersöka individers syn på ett definierat fenomen, i denna studie på 
bolagens val av revision samt dess arbete med riskhantering. Den deduktiva ansatsens 
förespråkare menar att det är det bästa sättet att förhålla sig till information, då forskning först 
införskaffas för att sedan jämföras med inhämtad empiri. (Jacobsen, 2002) Studiens resultat 
har därmed jämförts med den teoretiska referensramen i hopp om att förklara de små bolagens 
val och riskhantering. 

3.1.3 Litteratursökning 
Studiens teoretiska referensram baseras på tidigare forskning och litteratur inom 
beslutsteoretiska perspektivet, risk och tillhörande riskhantering, institutionella mekanismer, 
avreglering av revisionsplikten, revisorns betydelse samt eventuella risker med avsaknande av 
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revisor. Forskningen har främst funnits via bibliotekets databas Primo på Luleå tekniska 
universitet men även via referenslistor från tidigare forskning för ytterligare information. 
Sökorden  som  användes  var  bland  annat  “Decision  making”,  ”Risk  management”,  “Business  
audit  risk”,  “Institional   theory”,  “Auditor”,  “Regulation”,  “Deregulation”,  “SME  (Small  and  
middle-sized enterprises)”   och   ibland   har   även   flera   av   sökorden   kombinerats. Samtliga 
artiklar  som  ligger  till  grund  för  den  teoretiska  referensramen  i  studien  är  “Peer-Reviewed”,  
vilket innebär att artiklarna granskats av sakkunniga inom området och som bedömt att 
innehållet ger relevant information. Utöver detta har även litteratur används för att få en 
bredare kunskap och grund. Då avskaffandet av revisionsplikten i Sverige är relativt nytt har 
det inte hittats någon tidigare forskning inom Sverige, därför utfördes bredare sökningar till 
hela världen. 

3.1.4 Urval 
Studien avgränsade sig till små aktiebolag som startats efter 2010, då dessa bolag berörs av 
revisionspliktens avskaffande och har ställts inför valet av att välja alternativt välja att 
använda sig av revisor. Dessa små aktiebolag följer definitionen av den svenska lagens krav 
för bolag som undantas från revisionsplikten. Bolagen får inte ha uppnått mer än ett av 
kriterierna3 för var och ett av de senaste två åren för att de ska omfattas av revisionsplikten. 
Små aktiebolag inom två urval valdes ut; detaljhandeln och innovativa bolag. Urvalet 
innovativa bolag4 valdes då deras redovisning kan anses komplex gällande exempelvis att 
definiera om forskning och utveckling ska klassas som en tillgång eller en kostnad. 
Bolagsurvalet detaljhandeln valdes främst eftersom det ansågs intressant då 47 procent av alla 
bolag inom branschen har valt bort revisorn (UC, 2013) samt att branschen kan anses ha en 
enklare och mindre komplex redovisning. De två olika bolagsurvalen gjordes för att få resultat 
från flera olika typer av aktörsgrupper för att på så sätt få en mer kristalliserad bild och ökad 
förståelse för de små aktiebolagens val. Från respektive urval intervjuades tre bolag som valt 
att använda sig av revisor, samt tre bolag som valt att avstå revisor, det vill säga totalt 12 
aktörer. 
 
Aktiebolagen som valts ut i studien hittades genom Allabolag.se och Luleå Science Park. 
Bolagen har valts ut från Luleå i Norrbotten samt från Örnsköldsvik i Västernorrland. Valet 
för Luleå skedde naturligt då författarna till studien studerar och bor i staden och valet för 
Örnsköldsvik då det är författarnas hemort. Valen möjliggjorde därmed personliga intervjuer 
som författarna till studien önskade för att få så ingående intervjuer som möjligt, genom att gå 
in på djupet på vart och ett av svaren i enlighet med studiens datainsamlingsmetodik (Bryman 
& Bell, 2005). Studiens urval av aktörer var företagare som innehar bestämmande inflytande 
över revisionsbeslut i bolaget då det kändes viktigt att aktörerna har kunskap och inblick i 
frågan om valet av att använda sig av revisor eller inte. I respektive aktiebolag var dessa 
nyckelpersoner ägarna till bolagen och de med störst ansvar över verksamheten. 

3.1.5 Datainsamling 
För att samla in studiens empiri utfördes en flerfallstudie där en utvald företagare inom varje 
bolag intervjuades genom en semi-strukturerad intervjumetod. Denna intervjumetod 

                                                        
3 Fler än 3 anställda, mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning samt mer än 3 miljoner kronor i 
nettoomsättning (Regeringen, 2010). 
4 Ett innovativt bolag kan ha en produkt, lösning, tjänst, affärsidé eller teknologi som definieras som ny idé. Det 
kan även definieras som någonting som principiellt är nytt som tagit sig in på en marknad eller i ett samhälle 
men även ett fenomen som inte är nytt i sig utan att det nya fenomenet är betydelsefullt på någonting sätt. 
(Frankelius, 2009) 
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möjliggör egna utformade svar från aktörerna utöver intervjuguiderna som användes som 
utgångsmall. (Bryman & Bell, 2005) Med hjälp av semi-strukturerade intervjuer gavs även 
utrymme för relevanta följdfrågor som formats under intervjuns gång, vilket öppnade upp för 
diskussion och interaktion med företagarna. På så sätt ökades möjligheten till förståelse för 
bolagens beslut att välja alternativt inte välja revisor. Även om företagarna i de små 
aktiebolagen fick möjligheten att fritt uppge egna uppfattningar styrdes de samtidigt i en 
riktning som möjliggjorde att den insamlade empirin blev användbar i studiens analys. 
 
Vid den första kontakten med de intervjuade aktörerna gavs en kortare beskrivning av 
studiens inriktning. Vidare informerades företagarna om en anonymitet i studien innebärande 
att bolagen eller företagarna inte benämns vid namn. Aktörerna benämns därför ”företagaren”  
och   ”hon”, samt bolagen med en bokstav för varje analysenhet tillsammans med en siffra, 
exempelvis A1, genomgående i hela empirikapitlet. Detta på grund av att författarna till 
studien vill möjliggöra att företagarna skulle känna sig bekväma och inte hämmas av att ge 
ärliga svar på intervjufrågorna som ställdes. 
 
Intervjufrågorna utformades enligt två intervjuguider (Se Bilaga 2 och Bilaga 3) beroende på 
om bolagen valt att använda sig av revisor eller inte. Utformningen av intervjuguiderna 
baserades på studiens analysmodell för att säkerställa att alla delar i studiens teoretiska 
referensram fångades upp. Exempel på frågor skickades i förväg till företagarna för att öka 
deras förståelse för studiens syfte att öka förståelsen för deras val av revision. Intervjuerna 
genomfördes med båda författarna närvarande och tog i genomsnitt 37 minuter, totalt ungefär 
7,5 timmar. Samtliga intervjuer utfördes ansikte mot ansikte, vilket ökade möjligheten att 
utläsa företagarnas kroppsspråk. Samtliga intervjuer spelades in med aktörernas tillåtelse, 
vilket minskade risken att utelämna viktiga delar samt skapade möjligheten att lyssna igenom 
intervjuerna ett flertal gånger. Denna typ av datainsamling ansågs ge bästa möjliga chans till 
att få så mycket information som möjligt utifrån varje företagares syn kring ämnet. 

3.2 Analysmetod 
Studien har utgått från analysmodellen som formades i den teoretiska referensramen och 
modellen har fungerat som en mall med områden som behandlas i studien. Med 
analysmodellen som utgångspunkt vid studiens analys hjälper det att uppnå studiens 
huvudsakliga syfte att öka förståelsen för små aktiebolags val av revision, samt undersöka om 
det föreligger likheter och skillnader mellan beslutet att välja alternativt inte välja revision 
inom samma och/eller olika bolagsurval. Därmed utgörs studien av fyra aktörsgrupper som 
vidare benämns analysenheter; aktiebolag med revisor samt aktiebolag utan revisor, i två 
olika urval (benämnda A1-3, B1-3, C1-3 och D1-3). Analysenheterna analyserades mellan de 
olika enheterna, både mellan de som har och inte har revisor samt inom bolagsurvalen, för att 
möjliggöra undersökningen om det föreligger likheter och skillnader mellan dem och för att 
på så sätt få en kristalliserad bild av bolagens val. Studien har utgått från en kvalitativ ansats, 
vilket har gjort det möjligt att tolka den insamlade empirin från intervjuerna. Data från 
intervjuerna transkriberades i sin helhet på ungefär 126 A4-sidor och därifrån urskildes 
information relevant för studiens syfte, exempelvis att tid och rekommendation från 
omgivningen varit avgörande vid beslutet. Att intervjumaterialet transkriberades underlättade 
för en noggrann analys av materialet och vad aktörerna sagt. (Bryman & Bell, 2005) 
 
Vid analys av empirin sammanställdes utfallet från varje enskilt bolag för att sedan föras 
samman inom analysenheterna. Sammanställda data utformades och kategoriserades utifrån 
intervjufrågorna som ställdes vid intervjutillfällena. Empirin kodades för att förenkla 
analysprocessen via sammanfattande tabeller (se Bilaga 4, 5, 6 och 7) med först en 
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sammanställning över bolag som valt respektive inte valt revisor och sedan för varje 
analysenhet. Således kategoriserades och sammanställdes de olika delarna som berörts i 
intervjuerna, nämligen bolagens beslut att välja alternativt inte välja revisor samt deras 
riskhantering. De sammanfattande tabellerna ger en enklare överblick över studiens empiriska 
data som samlats in vilket vidare medfört att resonemang kunnat föras hur det generellt ser ut 
i bolagen. Genomgång av empirikapitlet utfördes vid ett flertal tillfällen då det visat sig att 
data i tabellerna behövt ses över ytterligare för att genomföra analysen. 
 
I analyskapitlet genomfördes en jämförelse mellan bolagens och urvalens beslut att välja 
respektive inte välja revisor mellan de fyra analysenheterna för att finna eventuella likheter 
och skillnader mellan dessa. Jämförelser har även utförts kring bolagens identifierade risker 
och dess riskhantering, samt om det föreligger likheter eller skillnader mellan analysenheterna 
inom detta område. Skillnader har kunnat konstateras i bakomliggande faktorer för bolagens 
beslut men inga tydliga skillnader som stämmer in på alla analysenheters riskhantering. 
Identifierade likheter och skillnader presenteras och tydliggörs i studiens analyskapitel samt 
skillnader som identifierats tydliggörs. Jämförelser har också gjorts mellan analysenheterna 
eftersom bolagen är från två olika typer av urval. Resultatet i studien har jämförts med 
tidigare forskning från den teoretiska referensramen för att stödja tankegången som förts i 
analysen. Exempelvis har en deskriptiv beslutsteori använts för att se bolagens beslutsprocess 
som består av två delar, en redigeringsfas och en utvärderingsfas. Redigeringsfasen användes 
för att identifiera avgörande faktorer för beslutet att välja alternativt inte välja revision och 
vilka faktorer och resonemang som uppkommit under åren sedan bolagens start. 
Utvärderingsfasen utvärderar analys av faktorer och resonemang i redigeringsfasen för att se 
om bolagen idag står fast vid beslutet eller skulle kunna ändra det. 

3.3 Trovärdighet 
Det finns en del problem som kan förekomma i studiers utformning, vilka har tagits hänsyn 
till under hela arbetets gång. På grund av detta har studiens författare vidtagit åtgärder för att 
öka studiens trovärdighet utifrån två begrepp; validitet och reliabilitet. Validitet handlar om 
att mäta det som avses mätas, det vill säga att rätt sak mäts (Bryman & Bell, 2005) i studien. 
För att uppnå detta formulerades studiens intervjufrågor noggrant för att fånga så mycket 
relevant information som möjligt för att sedan resultatera i studiens syfte. En praktisk mättnad 
upplevdes från de 12 intervjuerna då författarna anser att liknande resultat erhållits om 
ytterligare intervjuer utförts med ett flertal aktörer. En noggrann sammanställning utifrån 
empirin utfördes och analyserades för att öka validiteten samt en kontinuerlig kontroll under 
studiens gång för att säkerställa att informationen i empirikapitlet är relevant för studiens 
syfte och överensstämmer med aktörernas intervjusvar. Vidare upplevdes en teoretisk mättnad 
eftersom studiens referenser är regelbundet återkommande i andra vetenskapliga studier inom 
de teoretiska områdena. Den praktiska och teoretiska mättnaden som upplevts ökar validiteten 
då det ökat studiens trovärdighet och därmed validitet. 
 
Innan intervjuerna blev aktörerna upplysta om att de skulle vara anonyma och inte benämnas 
vid namn. Detta för att öka möjligheterna för ärliga svar på intervjufrågorna som ställdes. 
Även om anonymitet betonats bör svaren beaktas med viss försiktighet då det aldrig helt kan 
säkerställas att de intervjuade aktörerna varit ärliga med svaren. På grund av att aktörerna 
personliga tankar och åsikter skildras, i enlighet med studiens aktörssynsätt, kan studiens 
objektivitet därmed påverkas. 
 
Den sociala tillvaron förändras ständigt och därmed kan uppgifterna komma att variera, vilket 
påverkar studiens reliabilitet (Arbnor & Bjerke, 1994). Begreppet reliabilitet handlar om 
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huruvida studien skulle kunna genomföras på nytt och få samma resultat, eller om det beror 
på slump eller tillfälliga händelser. Det handlar därmed om hur tillförlitligt resultatet är 
(Bryman & Bell, 2005). Författarna till studien kan inte med säkerhet försäkra att resultatet 
kan bli densamma och att de intervjuade aktörerna kommer svara likadant vid ett annat 
tillfälle. Aktörerna gav dock intrycket att vara mån om att utveckla och ge relevanta svar på 
studiens intervjufrågor. Detta bidrar till att tillförlitligheten ökar och att insamlad data 
stämmer bättre överens med verkligheten. Vidare observerades det att en del företagare 
ansågs mer kunniga inom området vilket resulterade i mer utförligare svar samt en del 
konkreta exempel, medan en del företagare uppfattades mindre kunniga inom området vilket 
ledde till fler följdfrågor så att mängden data ökade. 
 
Med anledningen att det inte med säkerhet går att försäkra ett likadant resultat med likadana 
svar från aktörerna vid ett annat tillfälle är validiteten viktig i studien. Detta för att försäkra att 
relevanta frågor ställts och onödiga frågor tagits bort för att resultaten ska uppnå syftet och 
delsyftena. Studiens båda författare har deltagit vid samtliga intervjuer för att möjliggöra att 
intryck och aktörernas svar tolkats på liknande sätt. Intervjuerna utgick ifrån på förhand 
skrivna intervjuguider och frågor som var starkt relaterade till studiens syfte, vilket medför att 
det som tänkt studeras även studerades vilket reducerade eventuella validitetsproblem. Då 
intervjuerna spelades in genomfördes noga genomgångar av svaren för att minska risken för 
misstolkningar samt säkerställa att svar inte gått miste om. 
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4. Empiri 
I följande kapitel presenteras insamlad data från intervjuerna. Kapitlet presenteras i fyra 
delar uppdelade på följande sätt: Bolag med revisor i detaljhandeln, bolag utan revisor i 
detaljhandeln, bolag med revisor i innovativa bolag samt bolag utan revisor i innovativa 
bolag. Delarna börjar med en presentation av varje bolag för att skapa en inblick i dess 
bakgrund och verksamhet. Därefter presenteras information kring varje bolags beslut samt 
arbete med riskhantering för att, i enlighet med studiens huvudsakliga syfte, öka förståelsen 
för små aktiebolags val av revision samt att identifiera likheter och skillnader mellan beslutet 
att välja alternativt inte välja revision inom samma och/eller olika bolagsurval. Efter varje 
analysenhet presenteras en sammanfattande tabell för bolagens beslut och riskhantering. 

4.1 Bolag med revisor inom detaljhandeln 
Nedan presenteras insamlad data från tre intervjuer inom detaljhandeln som har valt att 
använda sig av revisor. 

4.1.1 Bolag A1 
Bolaget är ett franchisebolag som säljer produkter inom kosmetika där företagaren står som 
ensam ägare och butikschef. Företagaren har ingen eftergymnasial utbildning utan har deltagit 
i många interna utbildningar, kortare föreläsningar inför att starta eget samt läst en kortare 
utbildning för att lära sig bokföring. Företagaren har ingen tidigare erfarenhet av att driva 
bolag utan har sedan ung ålder arbetat för både kedjor och småföretagare inom ett flertal 
branscher. Bolagets framtidsvision är att kunna öppna ytterligare en butik belägen på en 
annan ort i Sverige. 
 
Bolagets beslut att använda sig av revisor 
Valet att använda sig av en revisor ansågs självklart i början berättar företagaren. Hon berättar 
vidare att det var viktigt för henne att anlita en revisor från början då många kostsamma 
bakslag drabbat henne tidigare. Företagaren menar även att det är många delar som behöver 
falla på plats för ett nystartat bolag och att det då är betydelsefullt att ha en revisor som drar 
ihop hela året och uppmärksammar henne på olika poster, speciellt då hon själv inte hade 
tillräckligt med tid. Eftersom företagaren är en franchisetagare måste hon årligen lämna in en 
affärsplan för bolaget, något hon anser hjälper henne att jämföra siffror, resultat samt 
nyckeltal för att förstå i vilken riktning bolaget är på väg. På grund av detta har det känts 
viktigt för henne att ta hjälp av någon med rätt kompetens. Företagaren berättar även att det är 
viktigt att hon har en revisor som kan ifrågasätta exempelvis ”hur kommer det sig att du i fjol 
köpte in såhär mycket varor? Hur kommer det sig att den här posten blev så mycket dyrare?”. 
 
Inför valet att använda sig av revisor eller inte tog företagaren kontakt med andra 
franchisetagare till samma bolag för rådgivning men “insåg ganska fort att någon sådan 
frikostighet får man inte utan man får gå den hårda vägen”.   Företagaren   berättar   att   hon  
rådgjorde mycket med sin far vars bolag har en revisor. Vidare berättar företagare att hon får 
gratis hjälp från en mentor som arbetar som ekonomichef och som hon kan vända sig till om 
hon har frågor och funderingar. Företagarens mentor rådde henne att till en början anlita en 
revisor för att säkerställa att ha alla nyckeltal på rätt ställen samt för att få bokslutet 
sammanställt. Detta även för att hennes hyresvärd kräver ett omsättningsintyg och med ett 
sammanställt bokslut av en revisor anser hon sig tryggt kunna lämna över någonting 
trovärdigt. Företagaren berättar att det varken förelåg krav på bolaget som franchisetagare att 
anlita en revisor eller från någon annan, utan att valet handlade om att hon ville 
säkerhetsställa att alla siffror hamnar rätt. 
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Trots  dessa  upplevda  fördelar  berättar  företagaren  att  “det är knappt en handfull gånger”  som  
hon vänt sig till revisorn gällande funderingar kring de lagar och regler som finns, utan endast 
någon enstaka gång gällande frågor i samband med bokslutet. Företagaren påpekar att hon 
kontrollerar sin ekonom som sköter den löpande bokföringen för att säkerställa att ekonomen 
tolkat allt rätt och bokför rätt punkter då hen inte är insatt i branschen och för att det vidare 
ska underlätta företagarens arbete med affärsplanen. Vidare berättar företagaren att hon inte 
använder sin revisor kontinuerligt eller sin ekonom till mer än att bokföringen ska bli rätt. En 
svårighet som företagaren stött på är att både revisorn och ekonomen talar ett  “annat språk” 
som inneburit att hon tvingats lära sig väldigt mycket själv. Företagaren berättar att hon i 
stället har ett avtal med Svensk Handel för att få råd och tillägger att ”jag har använt Svensk 
Handel betydligt mer än min egen revisor då jag känner att jag inte nått fram till revisorn, 
vilket har inneburit att jag redan har varit på väg att byta revisor en gång”. 
 
Företagaren menar att det finns förväntningar från speciellt långivare att ha en revisor, då 
banken i början ville få information om hennes bolags revisor samt om förslaget verkligen var 
seriöst. Företagaren är medveten om att många har en bra kommunikation med sin revisor, 
även om hon själv inte upplever det. Företagaren har därmed en vision att byta revisor för att 
få en bättre dialog då hon anser att revisorn ska kunna agera som bollplank. Företagaren har 
även börjat fundera på om hon verkligen behöver en revisor även om hon anser att det känts 
tryggt att ha någon som backar upp henne och kan hjälpa att särskilja olika saker. Företagaren 
anser att hon skulle klara sig utan revisor på grund av sina ökade kunskaper och med hjälpen 
från sin mentor. Företagaren anser att hon skulle kunna göra mycket annat för revisorns 
kostnad men berättar att hon fortfarande skulle ta hjälp av någon med den löpande 
redovisningen på grund av tidsbrist. 
 
Bolagets riskhantering 
Företagaren berättar att det finns olika typer av risker hon får hantera mer eller mindre. Då 
företagaren representerar bolaget gentemot kunder berättar hon att hon får ta den första 
smällen om någonting händer. Företagaren berättar vidare att även om bolaget är öppet med 
sortiment och grundvärderingar har media en stor påverkan då information sprids fort via dess 
kanaler. Bolaget som företagaren är franchisetagare till ägs ursprungligen av ett annat bolag 
som inte delar samma grundvärderingar. Detta har inneburit att kunder dragit slutsatser kring 
att om det ursprungliga bolaget agerar på ett vis innebär det att bolaget även agerar likadant. 
Företagaren menar att det är en risk hon ständigt står inför då det kan både skada varumärket 
och bolaget. Företagaren berättar att hon oftast hittar en dialog kring detta tillsammans med 
kunder men att det ändå kan resultera i smällar hon inte har råd att ta. Företagaren anser att 
det därför gäller att fånga upp signaler och vara tydlig i säljdialogen. 
 
Gällande bolagets konkurrenter fokuserar företagaren på sitt koncept, på vad hennes bolag är 
bra på och kan utveckla. Företagaren lyssnar gärna på vad kunderna använder för 
konkurrerande märken, då hon ibland köper andra produkter för att själv jämföra. Företagaren 
anser vidare att detta är väldigt viktigt för att veta vad konkurrenter erbjuder och är bra på för 
att dra lärdom av det snarare än att lägga energi på konkurrenterna. Företagaren berättar även 
att det sker stora förändringar på marknaden med nya varumärken på väg till Sverige, något 
som tillslut kommer nå hennes marknad norrut i landet. Företagaren försöker förbereda sig 
inför detta genom att vara medveten om problemet och följa utvecklingen. Företagaren 
berättar att konkurrensen och andra risker utgörs av en ständigt pågående process och att det 
gäller att aldrig stanna upp, oavsett om det gäller kundkontakt eller kundbemötande kontra 
siffror och vad saker och ting kostar. 
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Företagaren anser att det enda revisorn hjälpt bolaget med rörande risker är att belysa olika 
poster och kostnader. Hon menar att det bara sker gällande siffror och att hon själv behövt 
förklara för revisorn vad saker och ting beror på än tvärtom. Företagaren tillägger dock att det 
kan bero på att bolaget är en levande verksamhet och att revisorn  bara  “ser svart på vitt”.  På 
frågan om företagaren kan se risker med att inte använda sig av en revisor svarar hon att det 
definitivt finns. Hon menar att många har dålig koll och förlitar sig helt på att personen som 
sköter den löpande bokföringen gör rätt, trots att det inte alltid är fallet. På grund av det menar 
företagaren att ”jag skulle inte råda någon som ska starta ett bolag att inte ha revisor, utan 
skulle säga ’du ska ha det för din egen skull’”. Företagaren anser att ett nytt beslut kan tas så 
småningom men skulle råda alla i branschen att börja med att ha en revisor. 

4.1.2 Bolag A2 
Bolaget erbjuder olika kassasystem sedan en ny kassalag införts. Bolaget tillhörde först ett 
annat bolag där delar i verksamheten ansågs ineffektiva, någonting som sedan omvandlades 
till en företagsidé. Företagaren har en påbörjad flygteknisk utbildning i grunden och står som 
ensam ägare i bolaget. Företagaren har flera års tidigare erfarenhet av att driva bolag och 
driver idag sju bolag i olika branscher. Bolagets framtidsvision är främst att växa och, på 
grund av att ett stort tyskt bolag som öppnat butiker i Sverige ska använda bolagets 
kassasystem, att ta sig in på den tyska marknaden. 
 
Bolagets beslut att använda sig av revisor  
Bolaget har från starten använt sig av en revisor och företagaren berättar att det är av 
anledningen att det känns som en trygghet med en tredje part som granskar. Företagaren 
berättar vidare att valet var relativt enkelt och berodde till stor del på att hon använder samma 
revisionsbyrå i några av sina andra bolag. Företagaren har en annan redovisningsbyrå som 
sköter bolagets löpande bokföring. Företagaren berättar att hon sköter den själv i några av 
hennes andra bolag och anser redovisningen vara relativt enkel och oavancerad men att det 
blir mer komplext i detta bolag med diverse avtal involverade. 
 
Företagaren anser att om någon, vars bolag inte har en revisor, går till en bank upplevs det 
aningen oseriöst   och   att   det   är   “lite mer tyngd om man har revisor”.  Även  om   företagaren  
själv inte upplevt att långivare ställt krav på att ha revisor menar hon att banken grundar sin 
riskkalkyl på bokslutet som antingen är utfört av en revisor eller inte. Hon anser visare att det 
då signalerar något bättre med en stor och välkänd revisionsbyrå bakom bolaget. Vidare 
tillägger företagaren att nyttan måste överstiga kostnaden med en revisor. Företagaren berättar 
att hon anser det vara en dyr underskrift men att det känns värt det och ger ett exempel på att 
“säg att jag sänker räntan lite” för att hon har en revisor och menar att det finns olika sätt att 
se det på. Företagaren berättar även att det föreligger förväntningar på att bolag bör ha revisor 
då hon anser att det ser mycket seriösare ut än att inte ha en revisor. Företagaren funderade 
aldrig på hur andra bolag valt, vilket hon främst tror beror på att hon hade revisor i några av 
hennes andra bolag. Företagaren anser att revisorn även kan hjälpa att följa lagar och regler 
som finns och ifrågasätta vid funderingar vilket medför att företagare får förklara sig. 
 
Företagaren berättar vidare att hon inte anser sig ha lärt sig något av sin revisor utan att hon 
snarare har bättre koll själv på allt förutom bokslutet och därför inte skulle kunna sköta allting 
själv. Företagaren anser sig ha en bra dialog med sin revisor utöver de obligatoriska 
tidpunkterna inför bokslutet och även med sin ekonom där en dialog sker ett par gånger i 
månaden. Vid en senare tidpunkt under intervjun berättar dock företagaren att “helt enkelt så 
har jag inte så mycket hjälp egentligen av revisorn, ofta så är det han som lyssnar på mig och 
inte jag som lyssnar på honom. Och som sagt, att ha revisor det är egentligen mest bara för 
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syns   skull,   sen   hade   man   ju   lika   gärna   kunnat   anlita   någon   annan   som   hade   gjort   det”. 
Företagaren berättar att hon skulle kunna ändra sitt beslut då bolaget inte har så mycket 
finansiering men tillägger att det främst är aktuellt om bolaget minskar i omsättning. 
 
Bolagets riskhantering 
Företagaren arbetar inte med riskhantering utan svarar   att   “jag är väl kanske lite udda då 
kanske, det är för att jag kör som mitt eget race och det har som alltid funkat”.  Företagaren  
menar att det räcker med att lyssna på sin intuition, lita på sig själv samt vara seriös för att 
vinna i längden. Företagaren menar att det räcker för henne och är anledningen till att hon inte 
arbetar med riskhantering, i alla fall inte kontinuerligt. 
 
Företagaren berättar att revisorn kan ställa frågor och motverka fel som i sin tur kan minimera 
kostnader exempelvis mot skattemyndigheten, vilket hon annars anser kan ses som en risk. 
Företagaren menar vidare att risker minimeras av att ha en revisor och en tredje part som 
granskar då det minimerar fel som kan innebära att styrelsen sitter mer säkert. Företagaren 
anser dock att “det också är en väldigt falsk trygghet att ha en revisor då revisorn inte har 
något ansvar i bolaget”. Företagaren anser att det därför gäller att inte glömma att allt faller 
på styrelsen, sköts inte bolaget drabbas styrelsen oavsett om bolaget har en revisor eller inte. 
Företagaren anser avslutningsvis att just för hennes bolag skulle det inte finnas några risker 
med att inte ha revisor då bolaget inte står inför stora kreditrisker. Företagaren kan dock se en 
speciellt hög risk med att inte ha en revisor för bolag inom byggbranschen, då hon upplever 
att allting bygger på ett handslag. 

4.1.3 Bolag A3 
Bolaget är franchisebolag som erbjuder klädförsäljning av ett specifikt premiumvarumärke. 
Företagaren står som ensam ägare och bolaget är det första hon drivit på egen hand, efter 
ungefär 18 års erfarenhet som anställd inom samma bransch. Företagaren har en ekonomisk 
gymnasieutbildning och har även deltagit i en förberedande kurs inför att starta eget. 
Framtidsvisionen med bolag är framförallt att bolaget ska gå så pass bra att tillslut kunna 
öppna ytterligare en butik på en annan ort i Sverige. 
 
Bolagets beslut att använda sig av revisor 
Anledningen till att bolaget använder sig av en revisor är främst för att företagaren ansåg att 
det var mycket som behövde hållas reda på i början samt på grund av kunskaps- och tidsbrist. 
På grund av detta anser företagaren att valet att ha en revisor var ett enkelt beslut vid starten 
då   “det var ingenting att fundera på”.  Nyligen   började   företagaren   sköta   bolagets   löpande  
bokföring då hennes revisor ansåg att hon skulle klara den biten själv. Företagaren berättar att 
hon har en väldigt bra relation och dialog med sin revisor, och att revisorn besöker henne 
någon gång i månaden för att hjälpa henne att få koll på den löpande bokföringen. Vidare 
berättar företagaren att hon inte vill att den löpande bokföringen ska ta för mycket tid då hon 
främst brinner för att stå i butiken och hjälpa kunder. 
 
Företagaren påverkades inte av hur andra bolag i omgivningen eller bolagen som hon hade 
arbetat i tidigare hade tagit sina beslut kring revisor, utan rådgjorde med sin bror som 
rekommenderade att hon skulle anlita en revisor. Företagaren är osäker på om hon anser att 
det finns förväntningar på att bolag bör använda sig av revisor då det inte längre är ett krav. 
Företagaren har själv inte märkt av några förväntningar men menar att det kan bero på att hon 
har varit i branschen länge, gjort sig ett namn och att många vet vem hon är. Företagaren 
anser heller inte att revisorn påverkar trovärdigheten varken mot kunder, leverantörer eller 
långivare. Företagaren påpekar att det gäller att ge gott förtroende, vara ärlig samt köra på 
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“raka rör”,  något hon tror har byggt upp ett stort förtroende för henne. Företagaren berättar 
att hon verkligen anser att kostnaden att anlita en revisor varit värd det, men tillägger att det 
främst   var   “i början”   då   tiden   inte   fanns   för   att   själv   lära   sig   allt.   I   dagsläget   skulle  
företagaren inte kunna tänka sig att välja bort revisorn utan anser att hon fortfarande behöver 
hjälp med bokslutet och poängterar ännu en gång att det är värt det, trots den stora kostnaden. 
 
Bolagets riskhantering 
Företagaren anser sig inte stå inför risker med sitt bolag när frågor kring riskhantering ställs. 
Företagaren berättar dock att hon har valt att använda sig av samma tillvägagångssätt som 
bolaget hon är franchisetagare till genom att ha exempelvis samma rutiner, kassasystem, 
försäkringsbolag, vaktbolag och banktjänster. Detta eftersom hon vet att det fungerat för de 
andra bolagen och för att kunna stötta sig mot det. Företagaren anser sig ha en nästintill 
obefintlig risk gällande leverantörer då bolaget endast har en leverantör med ett varumärke. 
Detta anser hon känns tryggt och skapar en nära relation som vidare kan leda till bra avtal och 
erbjudanden.  
 
Många gånger under intervjun återkommer företagaren till att det är tuff konkurrens och en 
tung tid för många bolag inom branschen. Företagaren påpekar vidare att många städer i 
Sverige är överetablerade med ett stort utbud som befolkningsmängden inte klarar av att 
konsumera. Företagaren nämner dock att hon inte upplever någon stark konkurrens då många 
andra klädbutiker säljer lågprisvarumärken till skillnad från hennes bolag. Företagaren 
berättar att hon inte tror att bolaget skulle klara sig utan andra premiumbutiker i närheten då 
kunder med rätt köpkraft inte annars lockats till butiken på samma sätt. Företagaren berättar 
däremot att det  vore  “katastrof”  och en väldigt stor risk om bolaget hon är franchisetagare till 
skulle öppna en butik på samma ort. Detta är något hon dock förlitar sig på inte kommer 
hända. Företagaren påpekar att premiummärket inte är lika välkänt i denna del av landet vilket 
medför att många inte känner till märket samt att bolaget aldrig har funnits på orten tidigare. 
 
Företagaren anser att en revisor kan hjälpa att identifiera finansiella risker genom att varna om 
revisorn ser att bolaget håller på att gå omkull eller om någonting inte fungerar som det bör. 
Samtidigt anser företagaren att revisorer inte lägger ned energi på sådant, utan att hon i sådana 
fall skulle behöva anlita en revisor på heltid. Idag är det ungefär två år sedan företagaren 
startade   bolaget   och   menar   att   det   fortfarande   är   tufft,   inte   “guld och gröna skogar”   som  
många tror. Företagaren berättar att det tillkommer höga kostnader som kan slå hårt mot 
nyetablerade bolag när det fortfarande inte rullar av sig själv, vilket företagaren anser innebär 
att  det  måste  finnas  eftertänksamhet  för  att  undvika  onödiga  risker  och  “du kan inte bara köpa 
friskt, för det funkar inte”. Företagaren anser att det finns risker med att inte använda sig av en 
revisor, framförallt att inte ha koll på bolagets verksamhet och utveckling. Företagaren 
tillägger att det dock beror på om de sköter bokföringen själv eller lejer bort den. Vilket som 
anser företagaren att det inte är bra att inte ha koll som företagare, men att detta beror på eget 
intresset och tillägger att det tyvärr är många som endast är intresserade av att lyfta sin lön. 
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4.1.4 Sammanfattande tabell för bolag inom detaljhandeln med revisor 
Här presenteras en sammanfattande tabell (Tabell 1) för hur besluten sett ut bland bolagen 
inom detaljhandeln som har revisor. Tabellen innehåller faktorer som främst varit avgörande 
för bolagens val att använda revisor. 
 

Tabell 1. Besluten för bolag inom detaljhandeln med revisor 

 
 
Denna tabell (Tabell 2) sammanfattar riskhanteringen i bolagen inom detaljhandeln som har 
revisor samt risker bolagen identifierat att de står inför. Tabellens delar är vidare numrerade 
för att underlätta läsordningen. 
  

Tabell 2. Riskhanteringen för bolag inom detaljhandeln med revisor 

 

4.2 Bolag utan revisor inom detaljhandeln 
Här presenteras insamlad data från tre intervjuer inom detaljhandeln där bolag har valt att 
inte använda sig av revisor. 

4.2.1 Bolag B1 
Bolaget ska snart börja sälja företagarens designade smyckeslås som passar olika typer av 
halsband. Företagaren är ensam ägare och har ingen tidigare erfarenhet av att driva bolag men 
har tidigare varit inne på att starta andra bolag vars idéer krävde höga startkostnader vilket 
gjorde att hon lade det på is. Företagaren har utbildat sig inom industriell arbetsmiljö och till 
bibliotekarie. Bolagets framtidsvision är att företagaren ska kunna leva på det samt att i 
slutändan inte bara ha en smyckeslåsmodell utan ett flertal olika modeller. Visionen är inte att 
finnas i ett flertal butiker utan hos några utvalda återförsäljare samt leverera produkten till 
hela världen genom bolagets webbutik. 
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Bolagets beslut att inte använda sig av revisor 
Valet att inte använda sig av revisor var enligt företagaren ett ekonomiskt beslut då hon menar 
att bolaget är så pass litet. Företagaren berättar att hon försöker ha så extremt låga kostnader 
som möjligt för att förbättra bolagets förmåga att tillslut växa. På så sätt behöver hon inte 
tänka på att ett flertal kostnader behöver tjänas in. Företagaren berättar att det därför var ett 
väldigt enkelt beslut att inte anlita en revisor. Företagaren berättar att en redovisningsbyrå 
sköter den löpande bokföringen främst  på  grund  av  att  hon  “hatar”  den  biten  och  situationer  
då utgifter behöver göras eftersom det måste redovisas. Hon berättar att ekonomen på byrån 
bidrar till en extra buffert då   ekonomen   kan   säga   “du,   vad   sysslar   du   med?” om hen 
upptäcker något i bokföringen. Även om hon inte anser att ekonomen kan ta en revisors roll 
menar hon att hen kan upptäcka fel på ett annat sätt än hon själv. När bolaget blir något större 
har företagaren dock tänkt göra en webbutikslösning genom att koppla webbutiken med en 
onlinetjänst för att det som sker i webbutiken ska automatiskt ske i bokföringen. Detta gör att 
företagaren både kan undgå att sköta bokföringen själv samt betala någon annan för det. 
 
Företagaren berättar att när hon skulle besluta om att använda en revisor eller inte påverkades 
hon av en person som hon tidigare varit gift med som drivit och driver många bolag och som 
inte använder sig av en revisor. Även om denna person hade en viss påverkan berättar 
företagaren att valet fortfarande främst berodde på den ekonomiska aspekten. Vidare anser 
företagaren att hon inte kan tänka sig att det finns förväntningar på att bolag bör använda sig 
av revisor. Företagaren anser även att revisorn inte påverkar trovärdigheten för bolag då hon 
menar att ingen kontrollerar om bolag har en revisor inför en affär. Företagaren tillägger dock 
att det kan vara annorlunda om hon skulle behöva låna ett högt belopp, men att ingen krävt 
detta av henne i situationen hon befinner sig i. Hon ser sig inte kunna ändra beslutet om att 
inte ha en revisor då hon anser att bolaget inte innehåller några komplicerade saker, att inköp 
och försäljning inte är komplicerat och att det därmed inte finns något behov av en revisor. 
Den enda anledningen till att företagaren skulle kunna ändra beslutet är om bolaget växer så 
pass mycket att bolaget uppfyller kravet att ha en revisor men inte innan det. 
 
Bolagets riskhantering 
Någonting som företagaren direkt nämner som en stor risk för bolaget är om någon skulle 
utveckla och erbjuda samma produkt, då den inte har patent på grund av att det finns för 
liknande produkter på marknaden. Företagaren berättar att hon skiljt sig från dessa liknande 
produkter då hon riktar sig till ett annat kundsegment. Företagaren berättar även att hon inte 
tror på patent då hon anser att det inte är lönsamt för små bolag som inte skulle ha råd att 
bestrida det. Hon resonerar även kring att ett patent kostar mycket och att kostnaden då är 
något hon skulle behöva få tillbaka via försäljning. Hon försöker därför hålla sig uppdaterad 
gällande vad som finns på marknaden samt nya produkter som kan komma. Detta för att 
minimera  risken  att  någon  annan  kan  “smälla upp någonting jättestort”  med  samma  produkt 
veckan innan hon kommer ut på marknaden. 
 
Företagaren anser att det främst är kvaliteten på leveranserna som är det mest riskfyllda för 
bolaget, då hon berättar att den senaste leveransen innehöll många defekta exemplar. Då detta 
inte går att förutsäga hanterar företagaren det genom att packat upp och fotografera 
exemplaren för att sedan beskriva varenda och sedan skicka tillbaka alla defekta exemplar. 
Detta för att leveranserna förhoppningsvis ska kunna bli bättre. Företagaren arbetar med flera 
utländska bolag, bland annat tillverkare från Holland och Tyskland samt en person som gör 
hennes ritningar i Spanien. Valen av dessa olika länder var för att hålla låga kostnader. 
Företagaren berättar vidare att det ungefär tre till fyra veckor att få leveransen efter en 
beställning. Företagaren är osäker på vad en revisor egentligen gör vilket gör det svårt för 
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henne att veta om en revisor skulle kunna hjälpa till att identifiera risker. Vidare kan inte 
företagaren förstå vad det skulle kunna finnas risker med att inte använda sig av en revisor 
och hon menar att hon inte ens hade den tanken att hon skulle behöva ha en revisor för ett 
sådant litet bolag som hennes. 

4.2.2 Bolag B2 
Bolaget arbetar med försäljning av skor och har sedan länge bedrivits innan företagaren tog 
över bolaget som ensam ägare. Bolaget specialiserar sig på anpassade skor för individuellt 
utformade inlägg och är återförsäljare för en mängd olika skovarumärken. Företagaren är 
utbildad sjuksköterska i grunden, någonting som hon fortfarande kombinerar med att driva 
bolaget. Tidigare har företagaren drivit ett handelsbolag för väskförsäljning, vars väskor fanns 
till försäljning i bolaget när det drevs av den tidigare ägaren. På så vis fick hon möjligheten att 
ta över bolaget. Bolagets framtidsvision är att det ska gå såpass bra att företagaren kan sluta 
arbeta som sjuksköterska på sidan om och bara arbeta i bolaget.  
 
Bolagets beslut att inte använda sig av revisor 
Företagaren berättar att anledningen till att bolaget inte har en revisor är för att bolaget är 
såpass litet samt att en revisor kostar väldigt mycket pengar. Företagaren berättar vidare att 
hon såg det som ett enkelt beslut då hon egentligen aldrig funderade på att anlita en revisor. 
Företagaren sköter den löpande bokföringen själv, något som hon även gjorde i sitt tidigare 
handelsbolag.   Företagaren   berättar   att   hon   då   “skrev i bok”  medan   hon   nu   tar   hjälp   av   sin  
banks bokföringsprogram. Detta bokföringsprogram är kopplat till bolagets bankkonto, vilket 
företagaren anser fungerar smidigt och någonting som sparar mycket tid. Företagaren berättar 
att hon tycker att det är roligt att sköta den löpande bokföringen själv, samt att hon tycker sig 
få bättre koll på bolagets siffror och när hon kan jämföra med tidigare år. Bolaget har en 
person som hjälper till med bolagets årsbokslut och deklaration. Företagaren vet inte vilken 
befattning personen har, men berättar att hon anser att hon klarar sig tillräckligt bra med 
personens hjälp för att inte behöva en revisor på grund av bolagets storlek.  
 
Företagaren berättar att hon rådgjorde med bolagets förra ägare som tyckte att företagaren 
skulle börja utan en revisor på grund av den höga kostnaden, trots att den tidigare ägaren själv 
tog hjälp av en revisor. I övrigt upplever inte företagaren några förväntningar på att bolag bör 
ha en revisor, utan berättar att det är någonting som hon aldrig upplevt att någon lagt värde 
vid eller ifrågasatt. Företagaren tror att revisorer är väldigt noga med att hjälpa bolag att följa 
lagar och regler som finns, men berättar att hon anser sig klara sig utan en revisor och 
tillägger att “jag har ju som en halv revisor”. På frågan om företagaren skulle kunna tänka sig 
att ändra sitt beslut att inte ha en revisor svarar hon: ”ska jag vara ärligt så vet jag inte vad 
skillnaden är mellan en revisor och personen jag får hjälp av, speciellt då jag tycker att jag 
klarar mig bra med hur bolaget har det idag”. 
 
Bolagets riskhantering 
Företagaren berättar att gällande risker bolaget står inför är det i så fall konkurrensmässiga 
risker. Företagaren berättar dock att det känns tryggt att bolaget är relativt nischat då hon 
främst arbetar med kunder som är i behov av anpassade sulor och skor. Det är någonting som 
företagaren anser att bolaget är relativt ensamt om. Företagaren berättar att konkurrensen även 
finns kring de varumärken som bolaget har, då en del av varumärkena finns i flera andra 
liknande butiker. Företagaren berättar att hon därför försöker hitta andra märken som inte 
finns i lika stort antal butiker. Vidare förklarar företagaren att det är väldigt viktigt att hålla 
koll på konkurrenter inom branschen så gott det går, men att det kan vara väldigt svårt 
gällande   större   kedjor   som   hon   anser   “dyker bara upp”.   Gällande   leverantörer   och   dess  
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leveranser berättar företagaren att hon främst väljer stora leverantörer vilket ha bidragit till att 
det aldrig är någonting som krånglar.  
 
Företagaren har ingen uppfattning om en revisor skulle kunna hjälpa bolag att identifiera olika 
typer av risker, varken gällande konkurrenssituationen eller finansiella risker. Hon berättar att 
de finansiella riskerna inte heller är någonting hon brukar prata om med personen som arbetar 
med bolagets årsbokslut och deklaration. I övrigt har företagaren och den personen ingen 
kontinuerlig kontakt, utan företagaren brukar ibland endast ringa och fråga om hon har 
funderingar kring bokföringen. Företagaren ser inte heller några risker med att bolag inte har 
en revisor, utan tycker att det är svårt att veta vad det skulle kunna vara. 

4.2.3 Bolag B3 
Bolaget bedriver kursverksamhet samt erbjuder utrustning för en året runt-vattensport, 
någonting som passar både gamla som unga. Företagaren har länge själv utövat sporten, vilket 
skapade intresset att starta bolaget som en ensam ägare och som en verksamhet på sidan om 
heltidsarbetet. Företagaren är en utbildad civilingenjör i datateknik och har tidigare drivit 
bolag som delägare, vars verksamhet var kopplat till utbildningen. Bolagets framtidsvision är 
inte helt bestämd men är främst att fortsätta driva bolaget i dagens form och storlek framför 
att expandera som är mer tidskrävande. I framtiden kan det bli aktuellt för bolaget att bedriva 
evenemang kring vattensporten samt rikta sig mer till turister. 
 
Bolagets beslut att inte använda sig av revisor 
De huvudsakliga anledningarna till att företagaren inte anlitat en revisor är på grund av 
verksamhetens mindre storlek, samt att företagaren vill hålla låga kostnader. Företagaren 
berättar även att hon anser att bokföringen är relativt enkel i ett aktiebolag. På grund av detta, 
samt att hon har en viss erfarenhet från bokföring från ett tidigare delägt bolag, sköter hon all 
bokföring själv. Företagaren berättar att hon har en släkting som arbetat inom revision som 
hon talade med vid uppstarten av aktiebolaget. Av sin släkting fick företagaren tips och råd 
inför uppstarten, men berättar att det var funderingar utöver att anlita en revisor eller inte då 
hon redan beslutat om det själv. Företagaren brukar ofta ta hjälp av information på internet 
gällande funderingar kring bokföringsregler, samt kontakta Skattemyndigheten vid 
funderingar kring bolagets skatter och som ett bollplank rörande den legala biten. Företagaren 
anser att information kring regelverket bör förtydligas för att underlätta för små aktiebolag, 
främst när förändringar sker i regelverket. Företagaren berättar även att hon tror att mycket 
kan bli fel i ett bokslut om företagare inte vet hur regelverket fungerar, men att hon själv inte 
upplevt det som svårt. 
 
Företagaren upplever inte några förväntningar på att bolag bör ha en revisor, utan återkopplar 
till avskaffandet år 2010 och att staten därmed bedömt att en revisor inte behövs för de mindre 
aktiebolagen. Vidare berättar företagaren att hon inte ser någon anledning till att ändra sitt 
beslut om att inte anlita en revisor då hon anser det vara relativt lite arbete kring att upprätta 
och lämna in bokslut. Vid första bokslutet tog företagaren dessutom hjälp av sin släkting, 
något som hon anser hjälpte mycket i början. Företagaren resonerar kring nackdelar med att 
inte ha en revisor på en revisionsbyrå, och berättar att hon “kanske inte alltid gör de bästa 
besluten”   jämfört   med   en   revisor   som   hon   anser   känner   till   allting   kring   bokföring.  
Företagaren berättar att hon inte har brytt sig om att göra vissa saker som en revisor kan ha 
bättre koll på, exempelvis fondera. Vidare berättar företagaren att kostnaden hos de största 
revisionsbyråerna är orealistiska för ett litet bolag, samt att hon då hellre valt att driva bolaget 
som en enskild firma framför att betala det beloppet. 
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Bolagets riskhantering  
Företagaren berättar att ett stort problem som bolaget ständigt är utsatt för är beroendet av 
väder och vind. Företagarens tanke från början var att även undersöka möjligheterna att 
bedriva evenemang samt erbjuda bolagets aktiviteter främst för turister under vinterhalvåret. 
Risken finns dock att bolaget anordnar resor från andra länder men att vädret sviker, menar 
företagaren. På grund av detta anser företagaren att bolaget i sådana fall behöver 
samarbetspartners för att erbjuda alternativa aktiviteter, något som företagaren anser är svårt 
att ordna delvis på grund av ekonomin samt att det är svårt att hitta partners som kan tänka sig 
att endast vara en reservaktivitet. Detta är därför någonting som företagaren eventuellt ser 
fungera i framtiden men som inte är aktuellt nu. Företagaren berättar att sättet bolaget 
hanterar väderosäkerheten på är genom att inte ha några utgifter. De enda kostnaderna som 
bolaget har är utrustning och företagarens egen tid som hon investerar i bolaget. Företagaren 
berättar att bolaget egentligen har vissa kostnader för hennes resor som hon gör när hon håller 
kurser, men att hon inte bokför dessa då det leder till mer bokföring. Företagaren berättar att 
det främst beror på lathet men säger också att “har man inga kostnader så har man ingen risk 
heller”. 
 
Företagaren berättar att det finns ett bolag i samma stad som är aktivt inom samma område, 
ett bolag som har drivits väldigt länge och som erbjuder liknande kurser. Företagaren berättar 
vidare att de varken samarbetat eller känt av någon större konkurrens då hon inte fokuserat på 
att marknadsföra sitt bolag mer än att ha en hemsida. Då bolaget inte planerar att expandera 
berättar företagaren att hon inte heller har planer på att marknadsföra bolaget. Hon anser att 
det bara skulle öka risken att inte leva upp till kunders förväntan om vädret skulle påverka 
genomförbarheten negativt. Företagaren ser problematik kring att inte känna till alla delar av 
regelverket samtidigt som företagare är skyldiga att känna till regelverket. Företagaren 
berättar att hon inte kontinuerligt håller sig uppdaterad gällande förändringar i regelverket på 
grund av att bolagets löpande bokföring inte är särskilt omfattande, utan att hon gör det i 
samband med deklarationen. Företagaren anser att en revisor troligtvis kan hjälpa bolag att 
identifiera risker, men resonerar inte mycket kring detta då hon inte ser att det är relevant för 
hennes bolag utan en revisor. Företagaren berättar att den risken hon kan se med bolag som 
inte  har  en  revisor  är  om  de  har  “mycket orent mjöl i påsen”.  Vidare  utgår  hon  från  sig  själv 
och berättar att det inte bör vara något problem att inte ha en revisor om företagare litar på att 
sig själva, har förstått regelverket och kan använda sitt bokföringssystem på rätt sätt. 
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4.2.4 Sammanfattande tabell för bolag inom detaljhandeln utan revisor 
Här presenteras en sammanfattande tabell (Tabell 3) för hur besluten sett ut bland bolagen 
inom detaljhandeln utan revisor. Tabellen innehåller faktorer som främst varit avgörande för 
bolagens val att inte använda revisor. 
 

Tabell 3. Besluten för bolag inom detaljhandeln utan revisor 

 
 
Denna tabell (Tabell 4) sammanfattar riskhanteringen i bolagen inom detaljhandeln som inte 
har revisor samt risker bolagen identifierat att de står inför. Tabellens delar är vidare 
numrerade för att underlätta läsordningen. 
 

Tabell 4. Riskhanteringen för bolag inom detaljhandeln utan revisor 

 

4.3 Bolag med revisor inom innovativa bolag 
Nedan presenteras insamlad data från tre intervjuer med innovativa bolag som har valt att 
använda sig av revisor. 

4.3.1 Bolag C1 
Bolaget utvecklar en webblösning kring en informell videochatt med syfte att likna en 
cafémiljö som en mötesplats för vänner och bekanta online. Bolaget har hittills tagit fram 
prototyper där bolaget gjort mjukvaror för att tillslut skapa detta. Företagaren är en av två 
ägare i bolaget och har en ingenjörsutbildning i grunden som även är relaterat till hennes 
dagliga arbete som professor. Företagaren har drivit flera bolag sedan tidigare och driver idag 
fyra stycken med olika bolagsformer samt hjälper andra att driva bolag. Bolagets 
framtidsvision är att skapa en global webbtjänst på en global marknad. 
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Bolagets beslut att använda sig av revisor 
Bolaget har valt att använda sig av en revisor för årsboksluten medan företagaren själv sköter 
den löpande bokföringen. Valet att använda sig av en revisor för boksluten grundar sig i att 
företagaren haft det i ett tidigare bolag som omfattades av revisionsplikten. Företagaren insåg 
att hon behövde hjälpen då hon upplevde en stress som hon dels tror berodde på okunskap 
samt tidsbrist för att kunna sätta sig in i ämnet. Företagaren upplevde även en rädsla inför 
eventuella bakslag från Skatteverket som i sin tur kan bli kostsamt. Företagaren sköter den 
löpande bokföringen själv av anledningarna att bolaget inte har utlägg varje dag och för att 
spara pengar. Företagaren berättar att bolagets revisor anlitades på grund av rekommendation 
från en anställd på ett företag som hjälper innovativa bolag på orten. Företagaren och revisorn 
har endast kontakt via mail då revisorn arbetar i en annan stad men hon anser att det fungerar 
smidigt nu när hon lärt sig vad revisorn vill ha för uppgifter. I det tidigare bolaget anser 
företagaren att ”jag fick bra hjälp och att revisorn har betalat sig själv genom att upplysa mig 
om olika saker som jag anser har lönat sig, exempelvis någonting som lett till mindre skatt”. 
 
Företagaren berättar även att hon bedömt att revisorn utgör en liten kostnad i förhållande till 
bolagets omsättning, då hon vet att större revisionsbyråer kan kosta mycket mer “för exakt 
samma sak”. Företagaren undviker att ta hjälp av sin revisor vid funderingar kring den 
löpande bokföringen på grund av att hon gjort det förut och ”då kom ju det där direkt på 
fakturan“.   I   stället   berättar   företagaren   att   hon   använder sig av Internet vid funderingar. 
Företagaren anser att den löpande bokföringen, tillsammans med revisorns arbete, har 
fungerat bra då företagaren bokför i ett onlinesystem som revisorn enkelt kan överföra till sitt 
system. Företagaren redogör även för att revisorkostnaden inte är stor om hon haft kvar 
pengarna som revisorn kostar och behövt skatta på den summan. Därmed är den reella 
kostnaden mycket lägre och ännu mindre än vid första anblicken.  
 
Företagaren har vidare rekommenderat sin revisor till andra och anser att främst bokslutet bör 
lejas bort, men hon berättar även att det är en fråga om tid och core business. Många som 
företagaren har rådgivit saknar ekonomisk utbildning, därför anser hon att det är bra att ha en 
revisor som undersöker om allting är korrekt. Vidare tror företagaren att det kan finnas 
förväntningar på att bolag ska ha en revisor. Företagaren kan tänka sig att långivare kan anse 
att trovärdigheten höjs när bolag har revisor. Företagaren förklarar även att hon förväntar sig 
att en revisor kan hjälpa att följa lagar och regler då de ser till att företagare gjort på rätt sätt. 
Då företagaren sett många bokslut tror hon att hon skulle kunna göra det själv men berättar att 
det handlar om prioritering av tid i. Hon hade dock lärt sig boksluten själv om hon behövt 
kontakta lokala och större revisionsbyråer som är dyrare. Största anledningen till det uppger 
hon är kostnaden hos de större revisionsbyråerna då hon anser att bolagets revisorkostnad 
idag  ligger  på  “smärtgränsen”  till  vad  som  är  för  mycket. 
 
Bolagets riskhantering 
Företagaren berättar att hon inte arbetar systematiskt med att skydda bolaget mot risker, utan 
berättar  att  “det tar man allt eftersom det kommer”.  Företagaren  berättar  dock  att det är en del 
av  att  driva  bolag  och  att  hålla  sig  “á jour”  att  hålla  koll  på  konkurrenter och att det är något 
hon gör oberoende. Hon anser även att detta är väldigt viktigt gällande produktutveckling och 
berättar att det inte går att utveckla något och sedan strunta i omgivningen för att sedan inse 
att produkten exempelvis redan finns. Något som företagaren arbetat med i den bemärkelsen 
är att titta på liknande tjänster. Hon finner det även svårt att visa för omgivningen vilket värde 
tjänsterna har och varför just bolagets tjänster ska användas framför andra tjänster. 
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Företagaren berättar att hon tror att en revisor kan hjälpa bolag att identifiera olika risker, men 
har inte själv utnyttjat detta på grund av att det skulle utgöra en kostnad för bolaget. Skulle 
bolaget anställa fler skulle företagaren dock lägga en större vikt vid en revisor för att bland 
annat arbetsgivaravgifter skulle bli rätt. Företagaren förklarar vidare att hon dock inte ser att 
revisorn har någon marknadsinsyn, och att revisorn därför inte skulle kunna identifiera risker 
såsom konkurrenter på marknaden. På frågan om det kan finnas några risker eller problem för 
bolag som inte har en revisor svarar företagaren att det främst är att kunna veta om saker görs 
på korrekt sätt. Hon anser att det är en trygghet med att ha en revisor då många, liksom hon 
tidigare varit, är rädda för Skatteverket. 

4.3.2 Bolag C2 
Bolaget har utvecklat egna produkter och två patenterade lösningar där den ena handlar om 
hur vindkrafttorn byggs, och där den andra utgörs av en kran för att lyfta upp olika 
komponenter till tornet. Företagaren är utbildad utvecklingsingenjör och har tidigare drivit 
bolag och driver i dagsläget fyra bolag. Bolaget bygger sin första anläggning och planerar att 
bjuda in aktörer från hela världen för att visa hur det fungerar. Patenterna sträcker sig över 
Sverige, Europa och USA men bolagets framtidsvision är att främst bli först i Sverige då all 
vindkraft importeras i dagsläget. Företagaren tror sig inte hinna uppleva etablering i andra 
länder då bolaget kommer få tillräckligt mycket jobb om det lyckas i Sverige.  
 
Bolagets beslut att använda sig av revisor 
Bolagets beslut att använda sig av en revisor grundar sig i att bolaget får hjälp med finansiella 
medel från Energimyndigheten. Företagaren berättar att det bidrar till vikten att allt ska bli rätt 
då det rör sig om skattepengar som bolaget får ta del av. Företagaren anser även att en revisor 
bidrar till mer noggrannhet och minskar oklarheter. Då bolaget fortfarande är i en uppstartfas 
har det inte ännu haft någon intäkt, och bidragen som bolaget tar del av kräver en viss typ av 
motfinansiering via pengar eller egen tid. Företagaren själv är anställd av ett annat av sina 
bolag för att driva detta innovativa bolag. På grund av detta, och Energimyndighetens bidrag, 
ville företagaren ha en extern granskning. Företagaren berättar att beslutet var enkelt trots 
kostnaden, då revisorn bidrar till att bolaget blir seriösare och mer trovärdigt. 
 
Företagaren berättar att revisorn är anställd på en av de större revisionsbyråerna vars lokal är 
belägen nära bolagets. Den närheten anser företagaren är en stor fördel då det underlättar 
besök för frågor och möten. Företagaren har en väldigt bra kommunikation med sin revisor 
och håller inte med andra som ser  en  revisor  som  ”ett besvärligt ont”. Företagaren anser att 
revisorn hjälper och fungerar som ett bollplank kring ägarrelaterade frågor bolaget står inför, 
exempelvis utdelningar. Bolagets löpande bokföring sköts av en annan redovisningsbyrå där 
priset var det mest avgörande. Företagaren berättar att hon skulle kunna sköta den löpande 
bokföringen och boksluten själv, men att hon inte har tillräckligt med intresse eller tid.  
Företagaren berättar att hon underförstått påverkades vid valet då företagaren haft revisor i 
andra bolag. Då företagaren är anställd hos ett annat bolag för att driva det innovativa bolaget 
anser företagaren att revisorn kan se helheten bättre om revisorn används i båda bolagen. 
Företagaren berättar att bolaget inte haft några krav eller uppfattat att andra förväntar sig att 
bolag bör ha en revisor. Trots detta har dock bolaget själv skapat kravet för att få en extern 
granskning och minimera fel. På frågan om företagaren skulle kunna tänka sig att ändra sitt 
beslut är svaret nej. Företagaren har valt att inte använda sig av en revisor i två andra bolag 
där det rör sig främst om in- och utfakturering och där inga anställda finns. I bolag som detta 
med mer komplexa frågor anser företagaren att den externa granskningen är viktigare. 
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Bolagets riskhantering  
Företagaren anser att bolaget står inför många risker då bolaget utvecklar någonting som 
ingen annan har gjort, både storleks- och säkerhetsmässigt. Företagaren berättar att det 
därmed finns en stor risk i osäkerheten om bolaget kommer att lyckas eller inte. Då bolaget är 
relativt litet anser företagaren att risken finns att större vindkraftstillverkare vill göra samma 
sak själva. Trots att bolaget har patenter anser företagaren att det inte är hjälper om andra 
bolag skulle ta efter idén, då bolaget måste ha resurser för att bestrida det. Hittills har bolaget 
inte hanterat de ovan nämnda situationerna. Företagaren menar att det i framtiden handlar om 
att vara smart och samarbeta med större vindkraftstillverkare om det skulle vara aktuellt. Vid 
utformningen av tornet och tillvägagångssättet anger företagaren att hon tittade mycket på 
befintliga lösningar i andra länder. Företagaren berättar att bolagets sätt att göra torn på är 
olikt andra länders lösningar men att många andra länder börjat titta på alternativa lösningar 
till den traditionella. 
 
Företagaren anser att bolagets revisor kan hjälpa att identifiera risker som bolaget kan stå 
inför, exempelvis hur mycket utdelning företagaren kan ta ut. Företagaren resonerar vidare 
kring att hon inte alltid är helt insatt och att revisorn då kan se helheten. Gällande risker för 
bolags användning av revisor eller ej, anser företagaren att det beror på strukturen och vad 
bolagen sysslar med. Skulle ett liknande bolag som detta inte använda revisor skulle 
företagaren vara orolig då det rör sig om skattemedel. 

4.3.3 Bolag C3 
Bolaget utvecklar webbtjänster i ett open source-system där systemet används som ett verktyg 
i olika flöden som bolaget bygger in i hemsidor, exempelvis en webbutiks orderflöde. Bolaget 
riktar sig till kunder som redan använder open source-systemet i Sverige och internationellt. 
Företagaren drev först bolaget som ett handelsbolag och som en biverksamhet under sina 
gymnasiestudier. Företagaren är utbildad civilingenjör i datateknik och framtidsvisionen med 
bolaget är att bli experter i det open source-system de jobbar i framför att växa. 
 
Bolagets beslut att använda sig av revisor 
Företagaren anser att i och med att hon ville arbeta professionellt och heltid med bolaget ger 
revisorn bolaget en kvalitetsstämpel. Hon berättar att kvalitetsstämpeln utgörs av att revisorn 
är till för att, som en oberoende part, granska bolagets siffror och se till så att bolaget har följt 
gällande regler. Bolaget har valt en av de stora revisionsbyråerna i Sverige då det är samma 
byrå som de andra bolagen belägna i samma byggnad valt. Företagaren anser att det är bra att 
kunna visa att bolaget använder sig av en välkänd byrå och att det signalerar att bolaget är en 
seriös aktör. Företagaren resonerar kring att revisorn kan anses vara betald till överpris, men 
att tryggheten det tillför gör att det känns värt det. Företagaren skötte den löpande 
bokföringen tills bolaget började få så pass mycket arbeten att tiden inte fanns. På grund av 
detta beslutade företagaren att i stället anlita ekonomichefen i byggnaden som bolaget är 
beläget i för den löpande bokföringen. Företagaren berättar att hon även har de flesta 
ekonomirelaterade samtalen med ekonomichefen framför revisorn, som hon främst vänder sig 
till gällande exempelvis formalia vid årsbokslut. Företagaren berättar att den enda 
rekommendationen hon fick inför beslutet var att lägga pengarna på något annat. Den 
rekommendationen tog företagaren dock inte hänsyn till då hon redan var inställd på att ha en 
revisor för att signalera kvalitet. 
 
Trots att företagaren har lejt bort de ekonomiska bitarna anser hon att det ändå är väldigt 
viktigt att hålla koll på dem som ägare. Företagaren berättar att det känns viktigt att kolla 
månadsvis om bolaget fakturerat i enlighet med bolagets budget. Företagaren berättar att hon 
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inte bara jämför bolagets budgetmål månads- och årsvis utan även jämför bolagets siffror med 
andra bolag i branschen för att känna att bolaget ligger i nivå med dem. Företagaren tror inte 
att det finns förväntningar eller krav från andra i samhället att använda sig av en revisor utan 
ser det som ett plus i kanten. Företagaren berättar att hon inte vet hur mycket andra kollar upp 
om bolaget har en revisor eller ej, men brukar själv undersöka om andra bolag har det. På 
grund av det anser företagaren att det ger en bättre välbehagskänsla med en revisor från en 
större byrå än om det står ett okänt namn från en okänd revisionsbyrå. 
 
Bolagets riskhantering 
Företagaren berättar att risker som bolaget hanterar främst rör IT-säkerhet kring hur bolagets 
servrar fungerar och kring olika backuper. Det här är risker bolaget står inför om kundernas 
hemsidor blir hackade eller om serverlokalen brinner ned. Dessa risker motverkar bolaget 
genom att ha flera backuper då företagaren berättar att det annars är omöjligt att veta vilka 
förändringar en hackare lagt in och för att förstå varför det varit möjligt. Företagaren berättar 
även om olika säkerhetsbrister som kan upptäckas, och att det gäller att uppdatera till nya 
versioner utan dessa brister. Om det inte görs kan kundernas hemsidor bli hackade och 
bolaget ser därför till att uppdatera till nya versioner så snabbt som möjligt och finns med på 
maillistor som uppmanar till detta. Företagaren berättar att kunderna inte brukar kolla upp 
dessa risker,   utan   först   “när det smäller”.   Bolaget   har   även   tagit   användning   av   allmänna  
villkorsavtal för webbtjänster gällande skadestånd. Detta för att det är svårt att lova någonting 
på internet, exempelvis att kundernas hemsidor alltid ska finnas kvar, då det finns många 
externa faktorer som bolaget inte kan påverka. Företagaren har försökt minimera riskerna med 
att ha höga fasta kostnader och hyr därför maskiner och servrar. 
 
Ett stort problem företagaren resonerar kring är svårigheten att definiera och sätta pris på 
arbete och tjänster. På frågan om hur företagaren löser sådana problem svarar hon enkelt att 
hon “sitter och gissar”.   Företagaren   brukar   jämföra  med   tidigare utförda projekt och sätter 
därefter pris på liknande arbeten. Hon berättar att kunder gärna vill ha ett fast pris, men att det 
kan bli problematiskt om det kunderna visar sig ha mycket större behov eller om något visar 
sig vara väldigt svårt att utföra. Det beror främst på om någon annan redan har löst samma 
problem och lagt ut lösningen i ett community tillhörande systemet bolaget använder sig av. 
Företagaren berättar att det viktigaste här är att vara öppen mot kunderna och förklara att 
någonting kan ha visat sig vara svårare än vid första anblicken. 
 
Bolaget försöker gå från en fast pris-försäljning till att ta betalt för timmar eller dagar, något 
som företagaren berättar är väldigt vanligt i vissa länder. På så vis kan företagaren arbeta med 
olika kunder ett visst antal dagar i veckan. Företagaren berättar att många företag försöker 
anamma detta men att det kan vara svårt då hela företaget måste förstå vad det innebär. 
Företagaren berättar att tidsuppfattningen även är en risk beroende på vem risken ska ligga på, 
bolaget som leverantör eller kunden. Om bolaget tar risken berättar företagaren att hon då 
kommer begära högre pris för att inte riskera att gå minus. Ytterligare en risk bolaget står 
inför är att anställa en ny person. Företagaren behöver i förväg resonera kring vad som händer 
om den anställde slutar då hen oundvikligen har tillgång till alla lösenord och företagaren 
aldrig kan säkerställa att den anställde inte sparar ned lösenorden. För att förebygga detta 
försöker företagaren skapa rutiner kring om den anställda slutar. 
 
Något annat som företagaren lyfter fram som problem är att det är svårt att hitta kunder lokalt 
då hon anser att dessa företag inte är beredda att betala vad en hemsida kan kosta. Hon 
berättar att det är enklare att arbeta med lokala kunder men att det alltså är svårare att sälja in 
till dem. Bolaget siktar ofta på storleken på projektet framför storlek på kunden, och därmed 
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har det främst blivit kunder i övriga delar av Sverige eller internationella kunder. Företagaren 
anser att bolaget inte har några konkurrenter. Företagaren berättar att hon endast vet ett annat 
bolag som har samma nisch inom systemet som bolaget, och att konkurrenterna i så fall är 
bolag inom andra system. Företagaren berättar att bolagets revisor har identifierat några 
mindre risker men endast gällande bolagets bokföring. På frågan om företagaren ser risker 
med att inte ha en revisor för andra bolag berättar hon att det nog går att klara sig utan om 
man har en ekonomiutbildning och vet att allting blir rätt, men att det annars finns en risk att 
inte ha den oberoende parten. Företagaren berättar även att en revisor gör sitt arbete och 
identifierar olika saker hos bolag, även om det inte syns i de slutgiltiga årsredovisningarna.  

4.3.4 Sammanfattande tabell för innovativa bolag med revisor 
Här presenteras en sammanfattande tabell (Tabell 5) för hur besluten sett ut bland de 
innovativa bolagen som har revisor. Tabellen innehåller faktorer som främst varit avgörande 
för bolagens val att använda revisor.  
 

Tabell 5. Besluten för innovativa bolag med revisor 

 
 
Denna tabell (Tabell 6) sammanfattar riskhanteringen i de innovativa bolagen som har revisor 
samt risker bolagen identifierat att de står inför. Tabellens delar är vidare numrerade för att 
underlätta läsordningen. 

 
Tabell 6. Riskhanteringen för innovativa bolag med revisor 
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4.4 Bolag utan revisor inom innovativa bolag 
Nedan presenteras insamlad data från tre intervjuer med innovativa bolag som har valt att 
inte använda sig av revisor. 

4.4.1 Bolag D1  
Bolaget drivs av två ägare och arbetar med produktutveckling. Ena ägaren har utbildning från 
Konstfack och har arbetat med produktionsdesign sedan dess, medan den andra saknar 
utbildning men har arbetat som lärling och utbildat sig på den vägen inom grafisk 
formgivning. Båda ägarna har tidigare drivit bolag och gick en starta eget-utbildning inför att 
starta bolaget tillsammans. Idag arbetar företagarna med att omstrukturera verksamheten då 
de idag har två bolag och tanken är att detta bolag ska bli ett dotterbolag till ett annat. Vidare 
är målsättningen att expandera försiktigt till den grad att företagarna orkar och hinner med det 
och förhoppningen är att enbart kunna leva på sina egna produkter.  
 
Bolagets beslut att inte använda sig av revisor 
Bolaget har idag ingen hjälp av en revisor men hade vid uppstarten. När bolaget var nystartat 
handlade det mestadels om en kunskapsfråga till varför revisorn valdes samt att företagarna 
trodde att bolaget behövde en revisor på grund av det tidigare kravet. Företagarna menar att 
revisorn de hade  anlitat  ”bara hängde på”  vilket  de  har  en  viss  förståelse  för  då  revisorn  på  så  
sätt tjänade pengar. Företagarna fick tipset av bolagets ekonom, som idag sköter deras 
bokföring, att inte ha revisor då bolaget inte omfattas av kravet. En annan grund för beslutet 
var kostnaden som ansågs som onödig då bolagets ekonom kunde klara uppgifterna själv. 
Företagarna anser sig ha en mycket bra kontakt med ekonomen, tillskillnad från bolagets 
tidigare revisor som de endast hunnit haft två möten med. Företagarna berättar att deras 
ekonom ger något utöver det vanliga och  ”inte bara gör sitt jobb”.  Idag  sköter  en  av  ägarna  
mycket förberedelser som ska underlätta för ekonomen, något som tagit mycket tid från 
produktutvecklingen. Företagaren anser dock att förberedelserna ger en bättre inblick och 
större förståelse för det ekonomiska flödet. Företagarna menar att de lärt sig mycket av sin 
ekonom och att hen har visat hur bolaget kan få en bättre ekonomi och lönsamhet, något de 
menar  har  varit  ”ovärderligt”.  Företagarna  berättar vidare att ekonomen har lärt dem att tänka 
sig för vid exempelvis investeringar. Företagarna menar att de får rapporter av sin ekonom 
och håller sig därmed insatta i hur det går för bolaget och vad de kan förbättra. De menar att 
det är viktigt att vara  insatt  i  hur  det  går  ”det är ju liksom vårt liv och vårt levebröd det här”. 
 
Företagarna har inte upplevt förväntningar på att bolaget bör använda revisor utan snarare 
tvärtom. Företagarna har inte heller upplevt det från bolagen de samarbetar med eller någon 
annan  och  menar  att  det  kanske  är  ”det norrländska lynnet”,  att  acceptera varandra och att om 
man sköter ekonomin och är schysst mot varandra finns inga krav eller förväntningar. På 
frågan om företagarna skulle kunna tänka sig att ändra sitt beslut om att i stället använda sig 
av  en  revisor  var  svaret  ”endast om vi skulle bli tvungna till det”,  alltså  endast  om  de  skulle  
bli så pass stora att bolaget omfattas av kravet. Företagarna tillade dock att det kan finnas en 
sak till som skulle kunna ändra deras beslut och det vore om deras ekonom skulle säga att hen 
inte klarar arbetsuppgifterna själv längre. Företagarna menar att ha en revisor är förenat med 
flera höga kostnader och om någon inte behöver en revisor kan personen dra ned på dessa. 
 
Bolagets riskhantering 
Företagarna anser sig själva inte arbeta kontinuerligt med riskhantering, men berättar att de 
har en viss koll på konkurrenter, bland annat vilka produkter, prisbilder och tillverkare 
konkurrenterna har. Företagarna berättar att bolaget är nischat till svensk tillverkning, 
någonting bolaget håller hårt på medan många av kollegor och konkurrenter har utländska 
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leverantörer från exempelvis Kina. Dock menar företagarna att det är fler bolag som även 
börjar flytta sin tillverkning till Sverige, någonting företagarna beror på att kunder blivit 
beredda att betala lite extra för bra kvalitet. Företagarna berättar vidare att 
konkurrensuppföljningar inte är någonting som de arbetar med utan någonting som kommer 
upp i samband med varje ny produkt   för  att  undersöka  ”är det här någonting som kan vara 
intressant?”. 
 
Båda företagarna resonerar kring problematiken att trender är skiftande då det sker mer 
slumpmässigt vilket medför att företagarna står inför en svårberäknelig konsumtion om vad 
som kommer säljas framgångsrikt eller ej. Företagarna tror dock att detta är någonting som 
kommer fortsätta i framtiden, att fler strävar efter egna identiteter och vågar vara sig själva 
vilket i sin tur kommer försvåra deras arbete ännu mer. En av företagarna menar att risker 
finns om bolaget har produkter vars tillverkning sker hos en speciell tillverkare och 
tillverkaren skulle lägga ner. Att då behöva hitta en ny tillverkare skulle minska chansen att få 
samma låga prisbild. Det förekommer även att företagarna börjar ett arbete där 
uppdragsgivaren avvikit en bit in på arbetet för att det blivit för kostsamt. Företagarna menar 
att det är någonting att acceptera då de arbetar på samma sätt när de ska anlita producenter; att 
jämföra pris, kvalitet, leveranstider, policys samt deras arbete med miljö och människor. 
Företagarna menar att det har blivit allt viktigare med miljövänlighet, att det inte ska existera 
barnarbete  “och hela den biten”.  Detta  innebär att det är många aspekter att ta hänsyn till när 
de ska producera och ta fram nya produkter. Idag har bolaget en av sina tillverkare på andra 
sidan gatan och kontrollerar ibland hur företaget arbetar vilket de menar känns mycket säkert.  
 
Ingen av företagarna skulle kunna tänka sig att det finns några risker med att inte anlita en 
revisor för bolag. Företagarna anser att deras ekonom innehar all kunskap som behövs och 
därmed finns det inga risker med att inte använda sig av någon revisor. Däremot kan 
företagarna tänka sig att risker skulle finnas om de själva inte hade sin ekonom, de menar 
båda att de inte skulle klara arbetet själva då de inte besitter den kunskapen.  

4.4.2 Bolag D2 
Bolaget är ett videoproduktionsbolag som arbetar med beställningsfilmer som anpassas efter 
kunders behov, exempelvis att marknadsföra en produkt eller att sända ut information. 
Företagaren är ensam ägare och utbildad videoproducent som tidigare arbetat med 
videoproduktion hos andra bolag. Bolagets framtidsvision är att testa en ny idé som innebär 
att gå från det traditionella sättet att producera en skräddarsydd film för en kund till att 
producera filmer som kan säljas till flera kunder inom liknande branscher. Företagaren önskar 
att detta blir mer lönsamt för att då kunna frigöra tid för mer kreativa produktioner såsom 
dramaproduktion och dokumentärer som brukar vara svårare att finansiera. 
 
Bolagets beslut att inte använda sig av revisor 
Företagaren berättar att hon har svårt att minnas hur hon resonerade kring valet att inte ha en 
revisor men tror att hon inte läste på mycket om det utan bara undersökte alternativen. Detta 
gjorde hon när bolaget ombildats till ett aktiebolag och förstod då att det inte var ett krav, 
vilket var anledningen till att hon inte fann det nödvändigt. Företagaren berättar vidare att det 
var ett relativt enkelt beslut då en revisor även skulle innebära en merkostnad. Hon berättar 
vidare att hon inte fördjupade sig i ämnet utan säger “som sagt, jag kommer inte ihåg exakt 
varför  jag  beslutade  mig  att  göra  som  jag  gjorde  då  mer  än  att  jag  tyckte  att  ‘ja,  men  det  här  
blir   ju  nog  billigare  och  enklare’  ”.  Bolaget   tar   hjälp   för  bokslut   och  deklarationer   från   en  
redovisningsbyrå inriktat till mindre bolag. Företagaren berättar att hon har intrycket att byrån 
bland annat hjälper henne att spara pengar, vilket gjorde att det kändes värt att ha kvar den 
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tryggheten. Den löpande bokföringen sköter företagaren själv, och berättar att hon enkelt kan 
göra allt i sin internetbank och sedan lämnar över bolagets pärm till redovisningsbyrån någon 
gång  per   år.  Företagaren   förklarar  vidare   att   byrån  hon  anlitar   inte   enbart   säger   att   “du ska 
göra det här, då blir det rätt”  utan  även  hjälper  med  konkreta  förslag för att det följaktligen 
ska bli mer ekonomiskt fördelaktigt för företagaren, något hon anser är väldigt bra. Vid olika 
funderingar brukar företagaren antingen kontakta byrån eller använda en support som finns i 
hennes bokföringsprogram som är kopplad till bankkontot.  
 
Företagaren berättar att hon inte är säker på skillnaden mellan personen på byrån som hjälper 
henne och en faktisk revisor. Hon berättar även att ”jag kan inte komma på en anledning till 
varför bolag väljer att ha en revisor, förutom att bolag som hade det innan revisionsplikten 
avskaffades fortsatte ha det och inte byter så lätt efter ett sådant beslut”. Företagaren 
förklarar att hon utgår från att personen på byrån har samma kompetens som en revisor och 
hjälper bolaget att följa lagar och regler på samma sätt som en revisor skulle kunna göra. 
Företagaren fick rådet av sin ekonom och kom fram till att hon inte behövde ha en revisor och 
jämförde inte sitt beslut med andra bolags beslut. 
 
Företagaren uppfattar inte att det föreligger förväntningar från samhället på att bolag bör ha 
en revisor. Det har hon inte heller sett i upphandlingar som bolaget deltagit i. Företagaren 
berättar att den ekonomiska statusen efterfrågas vid upphandlingarna och att bolaget graderas 
utifrån sådana värden, men att hon inte har sett något om revisorer. Företagaren berättar dock 
att hon kan tänka sig att långivare kan ge fördelaktigare lån till bolag med revisor. 
Företagaren kan därför tänka sig att det kan kännas värt att betala kostnaden för en revisor om 
hon skulle behöva ta in externa finansiärer och riskkapitalister då hon anser att en revisor då 
skulle skapa större förtroende. I övrigt skulle företagaren inte kunna ändra sitt beslut om att 
inte ha en revisor då hon inte ser behovet till det. Hon anser att det kan finnas vissa fördelar 
med att ha en revisor men att hon inte riktigt vet vilka fördelar det skulle vara. 
 
Bolagets riskhantering 
Företagaren berättar att bolaget kan stå inför olika risker gällande kunders projekt. Hon 
berättar att branschen styrs mycket av upphandlingar, vilket innebär att bolaget inte kan rikta 
sig till alla kunder utan endast till de utan en upphandlad producent. En tidigare händelse 
bolaget utsattes för var när en stor kund gick från att kunna välja bolaget för videoproduktion, 
till att styras av upphandling som bolaget förlorade. Det ledde till en svårighet att hitta nya 
kunder med samma storlek och närhet och med lika stort behov. Företagaren resonerar även 
kring problematiken att en del projekt kan vara väldigt kostsamma och med flera medarbetare 
inblandade, och att det finns risk att någonting kan hända som leder till att projektet fördyras. 
Detta är dock ingenting som företagaren arbetar kontinuerligt med i förebyggande syfte. 
 
Upphandlingarna som sker i branschen skapar en konkurrens som inte bara är på regional 
nivå, utan över hela landet. Företagaren berättar att det därför inte går att endast hålla koll på 
andra videoproducenter i samma stad, då hon själv även söker projekt i andra delar av landet. 
Företagaren brukar dock inte undersöka vilka producenter som finns i städer hon söker sig till, 
utan berättar att det främst gäller vid upphandlingar som hon upplever konkurrens om samma 
projekt. Att företagaren inte upplevt stor konkurrens i andra situationer anser hon bero på att 
bolaget fått många projekt genom att kontakta kunderna först och skapa ett behov som 
kunderna kanske inte identifierat innan. Företagaren berättar att kunderna behöver ha 
budgetutrymme för information och marknadsföring, men att även om pengarna inte är vikta 
till en film kan kunder påverkas för att vilja använda pengarna till det. Företagaren anser sig 
inte ha tillräckligt med kunskap för att kunna säga vilka risker som kan finnas med att inte ha 
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en revisor. Hon hade dock kunnat betala för en revisor om denna stått som mer ansvarig så att 
inte all risk ligger på företagaren. 

4.4.3 Bolag D3 
Bolaget är ett filmproduktionsbolag som arbetar med rörlig bild och har sin inriktning mot 
framförallt industribolag av större storlek. Företagaren har stått som ensam ägare och anställd 
men anställer för tillfället ytterligare en person på grund av mycket arbete. Bolaget startade 
som enskild firma men har sedan bedrivits som aktiebolag. Företagaren har ingen tidigare 
erfarenhet av att driva bolag men har en bror och en far som drivit egna bolag. Företagaren är 
utbildad mediaproducent och har gått utbildning inom ekonomi. Bolagets framtidsvision har 
aldrig varit att växa utan   var   tänkt   som   ett   “levebrödsföretag”   men   detta   har   nu   allt   mer  
övergått mot ett affärstänk sedan företagaren skaffade familj, där det nu handlar mer om 
effektivisering och att bringa in intäkter. 
  
Bolagets beslut att inte använda sig av revisor 
Bolaget har ingen revisor men hade det under bolagets tre första år. Företagaren valde att inte 
använda sig av en revisor på grund av den höga kostnaden. Funderingen att välja bort revisorn 
började när företagaren mottog revisorns faktura och ansåg att hon betalade en stor summa 
pengar   “bara för signaturen”.   Företagaren   anser   att   valet  var relativt enkelt då det inte var 
värt att betala den höga kostnaden för  att  ha  signaturen  som  “skulle ge det extra”.  Företagaren  
berättar vidare att det inte var någon som gav några motargument eller försökte övertala 
henne. Företagaren har idag hjälp av en ekonom som sköter bolagets löpande bokföring 
medan hon själv sköter fakturering och betalning av fakturor för att hålla koll på ekonomin. 
Vid bokslutet har företagaren även en person som kontrollerar ekonomen vilket hon anser är 
fullt tillräckligt även   om   hon   påpekar   att   “det kan säkert finnas något som ger ytterligare 
nivå” med en revisor. Företagaren anser att hon har bra kontakt med sin ekonom som sitter i 
samma lokal vilket underlättar besök hos varandra. 
 
Företagaren anser sig ha bra koll på ekonomin då hon sköter faktureringen själv och försöker 
hålla en uppskattad budget för varje månad för att veta vilka investeringar som kan göras. 
Företagaren anser även att detta är viktigt nu när ytterligare en person kommer vara verksam i 
bolaget vilket leder till att ytterligare kostnader tillkommer. Företagaren har undersökt vilka 
tjänster hon skulle kunna få om hon låter externt stöd sköta de ekonomiska uppgifterna som 
företagaren gör i dagsläget då det börjat ta allt mer tid. Dessa tjänster var exempelvis bättre 
koll på statistik, möjlighet till att diskutera nyckeltal och vilka perioder under som går bättre 
samt sämre samt hur investeringar skulle kunna fördelas under året. Det är inte högaktuellt i 
dagsläget, och företagaren anser att det är lättare att vara insatt när hon själv sköter en del av 
det ekonomiska. Företagaren rådgjorde inte med sin bror eller far som bedriver bolag kring 
revisorsfrågan, utan med en vän som är insatt i frågan men hon kom ändå fram till att hon 
tyckte att det inte var värt kostnaden. Företagaren berättar däremot att en person som skötte 
den löpande bokföringen ansåg att bolaget inte behövde en revisor. Företagaren berättar även 
att ”jag tror att anledningen till varför folk använder sig av revisor är någon slags kultur och 
att har  det  funnits  en  lagstiftning  och  lag  så  är  det  svårt  att  komma  därifrån”. 
 
Vidare tror hon att fel som ökat efter avskaffningen är för att fler företagare struntar i mycket 
kring revision sedan dess. Företagaren menar att det måste finnas en kultur för att det ska 
anses viktigt att ha en revisor. Hon menar även att bokföring innebär mycket arbete och att 
den som inte kan ekonomi eller är insatt nog bara vill stoppa huvudet i sanden vid problem. 
Vidare berättar företagaren att hon gått utbildning inom ekonomi men att mycket har fallit i 
glömska. Företagaren berättar dock att hon nog skulle kunna lära sig att själv använda 
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bokningssystem men att det skulle omfattas av för mycket tid. Företagaren har aldrig upplevt 
eller hört talas om att det finns förväntningar på att bolag bör ha revisor. Vid frågan om 
företagaren skulle kunna tänka sig att ändra sitt beslut och använda sig av revisor igen svarar 
hon  “kanske, men då måste jag få ett bra skäl och jag har inget just nu”.   
 
Bolagets riskhantering 
På frågan om företagaren arbetar med riskhantering svarar hon “nej, men det borde man nog 
göra men det kan jag inte säga att jag gjort så mycket”.  Företagaren berättar att hon åtar 
projekt och att hon då vet att bolaget har täckning under en viss period men tillägger att “det  
är sällan du har  mer  än  två  veckors  framförhållning”. Författarna i studien blev fundersamma 
kring hur företagaren arbetar med den osäkerheten och företagaren berättar då att hon i så fall 
får avskeda sin anställd. Vidare berättare företagaren att hon bygger upp en buffert trots denna 
osäkerhet men tillägger att “det går väldigt fort utför” om något skulle gå fel. Med detta i 
åtanke försöker företagaren inte dra på sig onödiga kostnader. Bolaget är inriktat på den 
svenska marknaden och det finns två bolag som kan ses som konkurrenter. Dessa bolag 
fokuserar på filmproduktion men det ena arbetar med event som inte direkt konkurrerar med 
företagarens bolag medan det andra inte är lika specifikt inriktat som företagarens. Skulle det 
komma en upphandling skulle dock båda konkurrera starkt. För att ha koll på upphandlingar 
som från hela Sverige har företagaren registrerat sig på en sida där upphandlingar kommer ut.  
 
Största oron och risken företagaren står inför är projekten. Hon berättar vidare att bolaget kan 
få uppdrag som sedan inte slutförs och att det har hänt några gånger. Bolaget arbetar för 
tillfället med ett projekt hos ett stort välkänt bolag, vilket ökar tryggheten då företagaren 
berättar att ett sådant bolag inte kan dra sig ur då de har skrivit ett kontrakt, något som inte 
görs med många mindre bolag. Om andra bolag drar sig ur projekt berättar företagaren att hon 
inte skulle försöka ta legala åtgärder, oavsett om kontrakt upprättats eller ej, då det kan 
förstöra kundrelationen. På så vis tror företagaren att dessa kunder kan komma tillbaka om 
projektet blir aktuellt i ett senare skede. Företagaren berättar vidare att hon hanterar detta 
olika beroende på om hon anställt ytterligare personer för projektet eller arbetar själv, samt 
om det rör sig om ett högt eller lågt belopp. Vid ett högt belopp hanterar företagaren detta 
genom att förklara vad förlusten innebär för bolaget och har företagaren anlitat ytterligare 
personer för projektet känner hon mer värde i att reda ut det. För att undvika att bolag drar sig 
ur har företagaren inriktat sig mot större bolag då de inte är lika känsliga som mindre bolag. 
 
I dagsläget har företagaren börjat fokusera på mer affärstänk för att effektivisera 
verksamheten. Företagaren resonerar kring att hon idag har familj och att det därför blivit 
viktigare att effektivisera verksamheten och tjäna mer pengar. Företagaren lägger därför 
mycket tid på att räkna ut hur mycket bolaget behöver tjäna och vad hon kan ta betalt för. Det 
är någonting som har blivit extra viktigt nu när hon har anställt en till person då omsättningen 
måste öka till nästan det dubbla. Företagaren menar att hon i dagsläget försöker hitta vägar för 
att bli effektiv och   hitta   tjänster   som   kan   “ticka av sig själv”   som   exempelvis   tjänster på 
internet som kan abonneras då hon  menar  att  “om  du  bara  säljer  din  tjänst,  din  tid  så  kan  du  ju  
aldrig tjäna mer  än  den  tid  som  finns”.  Detta är därmed någonting som företagaren försöker 
hitta  lösningar  på  och  se  “vad har jag inom mitt företag som också kan sälja mer av så att det 
blir mer pengar”. Företagaren tror att en revisor kan vara behjälplig med att identifiera risker 
men anser samtidigt att andra inom branschen skulle kunna sköta revisorns arbete lika bra. 
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4.4.4 Sammanfattande tabell för innovativa bolag utan revisor 
Här presenteras en sammanfattande tabell (Tabell 7) för hur besluten sett ut bland de 
innovativa bolagen som inte har revisor. Tabellen innehåller faktorer som främst varit 
avgörande för bolagens val att inte använda revisor. 
 

Tabell 7. Besluten för innovativa bolag utan revisor 

 
 
Denna tabell (Tabell 8) sammanfattar riskhanteringen i bolagen inom detaljhandeln som har 
revisor samt risker bolagen identifierat att de står inför. Tabellens delar är vidare numrerade 
för att underlätta läsordningen. 
 

Tabell 8. Riskhanteringen för innovativa bolag utan revisor 

 
 
Utförligare tabeller som presenteras över bolag som valt respektive inte valt återfinns i 
bilaga 3, 4, 5 och 6.  
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5. Analys 
I detta kapitel presenteras studiens analys. Analysen utgår ifrån studiens empiriska resultat i 
tabellerna i föregående kapitel och dessa återfinns även i bilaga 4, 5, 6 och 7. Genomgående 
i hela analysen presenteras en jämförelse mellan de fyra analysenheterna (A, B, C och D) 
med likheter och skillnader mellan analysenheterna. Resultatet analyseras därmed antingen 
mellan analysenheterna som har respektive inte har revisor eller mellan analysenheterna i de 
olika bolagsurvalen då det mest anmärkningsvärda presenteras. Analysens första del syftar 
till att öka förståelsen för små aktiebolags val av revision och den andra delen av analysen 
ämnar till att identifiera och jämföra små aktiebolags arbete med riskhantering. Den 
institutionella teorins påverkan analyseras genomgående i delarna då den anses genomsyra 
alla delar. Avslutningsvis presenteras en omarbetad analysmodell baserad på studiens 
resultat. 

5.1 Bolagens beslut 
Studiens empiriska resultat visar generellt att rekommendationer från omgivningen varit en 
viktig faktor för bolagens val att välja respektive inte välja revisor. Detta stämmer för alla fyra 
analysenheter, vilket kan ses som ett naturligt drag vid hantering av beslutstagande när det 
influeras bland annat av osäkerhet och bristfällig kunskap (Resnik, 1987). Resultatet visar 
även för samtliga bolag att det är ägarna som fattat det slutliga beslutet kring att välja 
alternativt inte välja revisor i enlighet med Harrison (1996). 
 
Att bolagen sökt råd och information kring beslutet för att minimera risken att ta ett felaktigt 
beslut som kan leda till förluster kan kopplas till området strategisk riskhanteringsprocess där 
första steget är att identifiera eventuella risker som kan leda till förluster (Hollman & 
Mohammad-Zadeh, 1984). Resultatet visar att kompetensen hos de externa rådgivarna spelar 
en viktig roll i bolagens beslutsprocess för att fatta ett rationellt beslut. Bolagen har lyssnat på 
rekommendationer från både närstående och bolagsdrivande personer och tagit beslut 
därefter. Detta kan generellt ses som att ägarna själva inte haft kompetensen att fatta beslutet. 
Vidare kan detta ses som att ägarna överlåtit en del av valet till andra, vilket kan ses som en 
riskhanteringsåtgärd inom ett område som ägarna inte helt har kunskap och kompetens för. 
Det skulle därmed kunna ses generellt att bolagen överlämnat stora delar av 
riskhanteringsprocessen till andra (Hollman & Mohammad-Zadeh, 1984). 

5.1.1 Avgörande faktorer för bolagens val 
Studiens resultat kring rekommendation från omgivningen kan även ses som en faktor till 
beslutet och att bolagen styrts av institutionella mekanismer då bolagen anpassat sig till sin 
omgivning och hur andra agerar (Eriksson-Zetterquist, 2009). Det kan liknas med den 
mimetiska isomorfismen att bolagen tagit efter andras val och agerat på grund av sin 
osäkerhet, något som bidrar till mindre resursåtgång då bolagen själva inte behövt hitta 
lösningen (DiMaggio & Powell, 1983). Detta kan jämföras med alla analysenheternas 
okunskap kring vad en revisor tillför och att bolagen, med råd och rekommendation från 
andra, försökt minimera osäkerheten kring beslutet. 
 
Trots att bolagen tagit olika beslut ligger bolagen under samma gränsvärden för att omfattas 
av avskaffandet för små aktiebolag. Det tyder på att kapitalstruktur, ägarförhållande och 
storlek inte har någon avgörande betydelse för att bolagen ska ha incitament för att välja 
revisor som Senkow et al., (2001) menar. Studiens empiriska resultat visar även i likhet med 
Seow (2001) att kostnaden bringar onödiga belastningar. Detta då resultatet visade att det var 
den största anledningen till att analysenheterna inom de olika bolagsurvalen valt att inte 
använda sig av en revisor. 
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Tidigare forskning där Collis et al., (2004) menar att individer med en ekonomisk utbildning 
lättare ska kunna avgöra nyttan med revision har inte kunnat styrkas i studien, då majoriteten 
inte har en ekonomisk utbildning. Collis et al., (2004) påstående att även utbildningsnivå kan 
vara en faktor till att bolag väljer att använda revisor säger emot resultatet som visar att 
majoriteten av ägarna till bolagen som inte valt att ha revisor har en eftergymnasial 
utbildning. 
 
Båda analysenheterna som valt revisor inom de två bolagsurvalen anser att finansiella 
uppgifter anses mer trovärdiga och tillförlitliga om de utförts av en tredje part som granskar, 
vilket överensstämmer med vad Senkow et al., (2001) menar. Studiens resultat kan även 
delvis jämföras med Carey et al., (2013) som menar att finansiella rapporter produceras för 
intressenterna. Detta eftersom resultatet visar att bolag främst i analysenheten detaljhandeln 
med revisor anser att långivarna är en del i beslutet att ha revisor då det ses som mer 
trovärdigt, vilket också Senkow et al., (2001) menar. Det har även visat sig att några bolag 
som har revisor har sänkt sina räntor på grund av att de haft revisor vilket Blackwell et al., 
(1998) menar och att detta visar på kvalitet och tillförlitlighet. 
 
En annan anledning till att intressenterna har en del i beslutet är eftersom bolagen som valt 
revisor inom båda bolagsurvalen anser att det finns förväntningar från utomstående parter att 
få revision. Förväntningarna kan vidare ses som en följd av normer som finns i samhället i 
likhet med den normativa pelaren i den institutionella teorin (Scott & Meyer 1994). Resultatet 
visar att endast ett av bolagen i analysenheten innovativa bolag utan revisor anser att det kan 
ses som en kultur att ha en revisor då det tidigare funnits en lagstiftning för detta, vilket är i 
likhet med den kognitiva pelarens tro att kultur formar synen på handlingar i samhället (Scott 
& Meyer 1994). Trots dessa utomstående upplevda förväntningar visar resultatet samtidigt att 
ingen av analysenheterna i de olika urvalen anser att det föreligger förväntningar på deras 
specifika bolag. 
 
Resultatet i studien visar att tid är en viktig faktor för analysenheterna som valt att använda 
revisor, då en stor anledning är att bolagen själva inte har tid sköta revisorns uppgifter. Att tid 
visat sig vara en viktig faktor är något som inte identifierats i tidigare studier kring varför 
bolag väljer att anlita en revisor. Främst var det bolag i analysenheten detaljhandeln med 
revisor som framförde detta vilket till viss del kan ses som en branschspecifik faktor. 

5.1.2 Redigeringsfasen 
Den externa rådgivningen har visat sig generellt spela en avgörande roll för bolagen i alla 
analysenheterna i deras beslutsprocess för att välja att ha kvar revisionen eller inte. På grund 
av detta råder endast skillnader mellan analysenheterna som valt respektive inte valt en 
revisor oavsett bolagsurval. För bolagen som har revisor har det framförallt handlat om att 
den externa rådgivningen kan hjälpa till att identifiera och minimera eventuella risker, medan 
bolag utan revisor menar att deras externa hjälp anses tillräcklig utan revisor. Huruvida 
bolagen i alla analysenheter tagit ett långsiktigt beslut är svårt att avgöra då det framkommit i 
studiens resultat att det finns en stor okunskap i området vilket vidare medför okunskap om 
vilka effekter bolagens beslut fått. Von Neumann & Morgenstern (2007) menar att för att 
kunna handla rationellt förutsätts det att individen har fullständig kunskap om området, vilket 
det visat sig att övervägande del av bolagen inte har. Även om beslutet inte ses som 
fullständigt rationellt behöver det inte vara ett beslut som inte ligger i linje med bolagens 
långsiktiga vision. Detta då Harrison (1996) menar att rationellt beslutsfattande inte fungerar i 
företagsvärlden. Bolagens beslut skulle kunna förklaras genom den deskriptiva beslutsteorins 
del   “prospect   theory”   som menar att osäkerhet och risk i stor utsträckning påverkar 
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beslutsfattare och att det vidare försvårar att förutspå resultatet av ett handlande. Detta 
beskrivs som en beslutsprocess inom den deskriptiva teorin och består av två delar; 
redigeringsfasen och utvärderingsfasen. (Edwards, 1996) 
 
I övervägande del har alla analysenheter fått rekommendationer från närstående och 
bolagsdrivande personer i dess redigeringsfas då resultatet i studien visat att många av 
bolagen upplevt osäkerhet och okunskap kring området samt vad valen får för inverkan. Detta 
är i likhet med DiMaggio & Powell (1983) som menar att individer tar efter andra som de litar 
på och ser upp till. Även om det slutliga beslutet tagits av bolagens ägare har de externa 
personerna haft en stor inverkan i valet. I analysenheterna som valt att använda sig av revisor 
i bolagsurvalen har rekommendationerna däremot inte haft samma tyngd eftersom några 
bolag delgett att valet var relativt enkelt då de har eller haft revisor i andra bolag. 
 
Kontakt med externa  personer  och  information  kan  ha  underlättat  bolagens  “Coding”  av  vad  
valen innebär via både muntlig och skriftlig information om valens olikheter och beskrivning 
(Edwards 1996). Under åren har för- och nackdelar med bolagens val framkommit mer 
tillsammans med analyser kring vilka effekter och risker respektive val kan ha. Genom att 
göra en konsekvensanalys kan bolagen skapa en uppfattning kring vilket val som innehåller 
minst respektive flest risker för bolaget vilket kan ses som “Segregation”  i  beslutsprocessen 
(Edwards 1996). De två analysenheterna med revisor i bolagsurvalen anser att främsta 
anledningen till att ha kvar revisorn är då revisorn kan hjälpa till att identifiera och minimera 
eventuella risker samt att det ger ett seriösare och trovärdigare intryck. Anledningarna till att 
de båda analysenheterna skulle kunna välja bort revisorn är på grund av den höga kostnaden 
och att revisorn inte fungerar som ett förväntat bollplank för bolagen. Resultatet visar även att 
bolagen i analysenheten detaljhandeln med revisor inte har erhållit någon kunskap från 
revisorns hjälp, ett missnöje som inte framkommit till lika stor del i de innovativa bolagen 
med revisor.  
 
Resultatet visar att båda analysenheterna som inte har revisor i båda bolagsurvalen skulle 
kunna fortsätta vara utan. Detta på grund av den höga kostnaden och då bolagen anser det 
oklart vad en revisor gör och skulle kunna tillföra, speciellt i jämförelse med någon annan. 
Bolagen skulle endast kunna ändra beslutet om det krävas eller om det skulle kunna ge en 
ytterligare fördel på något sätt. Både bolagen inom detaljhandeln och innovativa bolag utan 
revisor finner inte några gemensamma anledningar till att i stället välja revisor. Under 
beslutsprocessen förelåg och föreligger fokus på valens olikheter och innebörd utifrån 
bolagens specifika förutsättningar. Vidare för att det som bolagen ser genererar likande utfall 
vid val oftast ses som oväsentligt att ta hänsyn till, vilket kan liknas vid redigeringsfasens del 
“Cancellation” (Edwards 1996). 
 
Studiens resultat visar att bolagens beslutsprocess i de fyra analysenheterna har varit relativt 
lika då det framkommit att bolagen inte lagt ner något större engagemang i sina val. Bolagen 
som inte har revisor i de två urvalen har upplevt bolagen som så pass litet bolag att en revisor 
inte anses behövas. Bolagen som har revisor ser det som mer självklart, vilket kan bero på att 
ett flertal av bolagen har varit i kontakt med en revisor i andra sammanhang. Efter att bolagen 
gått igenom redigeringsfasen, från tidpunkten när de först gjorde valet tills idag, har de tagit 
fram underlag och fakta som tas ställning till i utvärderingsfasen. Detta för att idag se om de 
står fast vid valet eller om ett nytt val eventuellt skulle kunna ske. 
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5.1.3 Utvärderingsfasen 
Beroende på vilket val bolagen ansåg skulle ge högst mervärde alternativt förlustvärde har 
bolagens beslut sett olika ut. Generellt skulle inte bolagen som har revisor i de två urvalen 
kunna välja bort revisorn av anledningen att revisorn behövs för bokslutet då de inte klarar av 
att sköta bokslutet själva. Resultatet visar dock att bolagen i analysenheten detaljhandeln med 
revisor är mer benägna att ändra beslutet och kunna välja bort revisorn då bolagen fått en 
ökad kunskap inom området samt att revisorn inte uppnått förväntan att fungera som ett 
bollplank. I analysenheten innovativa bolag med revisor visar resultatet däremot att bolagen 
till övervägande del inte skulle kunna välja att vara utan en revisor då hjälpen behövs för 
bokslutet, trots att det anses vara en hög kostnad och att revisorn är betald till överpris. Detta 
stämmer överens med Senkow et al., (2001) åsikt om att bolag är villiga ha 
övervakningskostnaderna så länge den marginella nyttan är högre. 
 
I analysenheterna som inte valt att använda revisor anser även de, oavsett bolagsurval, att de 
generellt inte skulle kunna ändra sitt beslut. Resultatet visar att bolagen i analysenheten 
detaljhandeln utan revisor generellt inte skulle kunna ändra beslutet då bolagen inte anses 
vara särskilt komplicerat och därmed inte behöver en revisor. Bolagen i analysenheten 
innovativa bolag utan revisor har annat externt stöd som upplevs sköta revisorns uppgifter 
lika bra. En stor del av dessa bolag som inte valt revisor och som inte tänkt ändra sitt beslut 
argumenterar kring att det skulle behövas välgrundade argument för att ändra beslutet, något 
bolagen inte har i dagsläget. Detta stämmer till viss del överens med vad Senkow et al., 
(2001) menar kring att det finns begränsad forskning om vilka faktorer som är avgörande för 
efterfrågan av revisorer. Då alla studiens bolag har ungefär liknande omsättning stöder det 
inte heller vad Collis et al., (2004) menar att bolagens totala omsättning har en påverkan, inte 
heller Knechel et al., (2008) som menar att bolagens storlek har betydelse. 

5.2 Bolagens riskhantering 
Studiens empiriska resultat visar att risk är någonting som präglar alla av bolagen oavsett 
vilken verksamhet som bedrivs och vilken bransch bolagen är verksamma i, vilket stöds av 
Verbano & Venturini (2013). Resultatet visar att många av bolagen inväntar riskerna innan 
dessa identifieras, analyseras, hanteras eller uppföljs. Det är någonting som kan 
överensstämma med Kaplan & Mikes (2012) åsikt, att företagare tenderar att ignorera sådant 
som kan leta till misslyckande. 

5.2.1 Riskhanteringsprocessen 
Det första (1) steget i riskhanteringsprocessen, att identifiera risker inom och utanför 
verksamheten, är generellt något som ingen av de fyra analysenheterna arbetar kontinuerligt 
med oavsett bolagsurval. Detta säger emot Hollman & Mohammed-Zadeh (1984) som anser 
att företagare behöver förstå att det är en pågående process att identifiera risker. Det 
framkommer dock att alla av de små aktiebolagen är medvetna om risker som finns, men att 
bolagen inte identifierar riskerna genom något av förslagen på metoder som Hollman & 
Mohammed-Zadeh (1984) tagit fram. Ingen av studiens fyra analysenheter visar att bolagen i 
överlag påverkas av Scotts (2008) institutionella pelare gällande dess identifiering av risker. 
Resultatet visar att trots olika utbildningar och erfarenheter arbetar nästintill inget av bolagen 
kontinuerligt med att identifiera risker. Det finns därmed inga normer eller värderingar som i 
den normativa pelaren, eller kultur och tankesätt som enligt den kognitiva pelaren, som 
präglar bolagens riskidentifiering. Även om bolagen ser till att följa lagar och regler som 
råder enligt Scotts (2008) regulativa pelare är det ingenting som påverkar dem vid just 
riskidentifiering. Därmed finner studien att Scotts (2008) institutionella pelare inte påverkar 
bolagens handlingssätt vid riskidentifiering. 
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5.2.2 Analys av risker 
Gällande att analysera riskerna, enligt riskhanteringsprocessens andra (2) steg, använder de 
fyra analysenheterna olika metoder som generellt är relaterade till den specifika 
verksamheten. Även om en stor del av de små aktiebolagen arbetar med någon form av analys 
till vissa risker framkommer det inte att de tar hänsyn till resursanvändningen vid 
förebyggandet, något som inte stödjer Hollman & Mohammed-Zadeh, (1984). Av 
analysenheterna som har revisor i de olika bolagsurvalen visar resultatet att analysenheten 
innovativa bolag med revisor till större del utför någon form av analys av riskerna än 
detaljhandeln med revisor. I de två analysenheterna utan revisor gör ingen av analysenheterna 
generellt någon analys av risker. Några bolag inom detaljhandeln utgår ifrån erfarenheter 
gällande att analysera vissa risker vilket kan tolkas som att handlandet automatiskt sker 
utefter det, något som stödjer Scotts (2008) kognitiva pelare. Det är dock ingenting som visat 
sig vara framträdande i urvalet innovativa bolag. Vidare visar resultatet att ingen av bolagens 
analysmetoder, eller brist på analysmetoder, påverkats av samhällets förväntningar eller lagar 
och regler som är Scotts (2008) övriga institutionella pelare. 

5.2.3 Identifierade risker 
Alla fyra analysenheter har främst identifierat externa risker som bolagen står inför i 
dagsläget. Anledningen till detta kan både anses överensstämma eller misstämma med Kaplan 
& Mikes (2012) åsikter om att människor ofta vill ignorera händelser som kan leda till 
misslyckanden. Gällande externa risker visar resultaten att det inte är något bolagen ignorerar 
då de belyser många av dessa risker. De interna riskerna har bolagen däremot svårare att 
identifiera, vilket kan överensstämma med Kaplan & Mikes (2012) teori om att bolagen 
ignorerar dessa, är för begränsade i synen av möjliga utfall samt att de därför överskattar sin 
förmåga att påverka händelserna som dock inte kan påverkas. Detta gäller dock inte ett 
innovativt bolag med revisor som är det enda bolaget som tagit upp interna risker till 
övervägande del. En annan förklaring till att analysenheterna inte identifierat fler interna 
risker kan förklaras utifrån Scotts (2008) institutionella kognitiva pelare, att interna risker ses 
som självklara och hanteras utan att identifieras som risker. 

5.2.4 Hantering av risker 
Av studiens resultat framkommer det att metoder för att hantera identifierade risker, som 
riskhanteringsprocessens tredje (3) steg berör, varierar mellan analysenheterna. De innovativa 
bolagens två analysenheter har generellt tänkt ut och kopplat sina hanteringsmetoder starkt till 
risker bolagen tidigare identifierat att de står inför. Bolag i analysenheten detaljhandeln utan 
revisor har till övervägande del även tagit i beaktning att hålla så låga kostnader som möjligt 
för att hantera sina risker, vilket är i enlighet med Hollman & Mohammed-Zadeh, (1984). I 
övrigt är många av bolagen i alla analysenheter fokuserade på att hantera riskerna genom att 
fokusera på sin verksamhet och sina kunder för att på sådant sätt kunna minska riskerna. 
Bolagen hanterar därmed samma form av risk på olika sätt, vilket inte överensstämmer med 
Scotts (2008) institutionella pelare då resultatet därmed visar att bolagen inte följer ett 
specifikt handlingssätt varken utifrån samhällets syn på moral, bolagens kultur och tankesätt 
eller enligt lagar och regler. 

5.2.5 Uppföljning av risker 
Studiens empiriska resultat visar att de flesta av bolagen oavsett urval inte kontrollerar sin 
process kontinuerligt för att följa upp riskerna, vilket omfattar riskhanteringsprocessens femte 
(5) steg. Detta resultat kan tolkas som att inget bolag inser vikten av uppföljningar, vilket inte 
är i linje med Hollman och Mohammad-Zadeh (1984) åsikter om att det är viktigt för att veta 
om åtgärder får önskad effekt. Resultatet visar att endast ett bolag tillhörande analysenheten 
detaljhandeln med revisor anser att uppföljning är en pågående process i enlighet med 
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Hollman och Mohammad-Zadeh (1984). Bolagen som gör en viss typ av uppföljningar 
arbetar med budgetuppföljning, statistikuppföljning samt affärsplanuppföljning medan ett 
bolag utvärderar sina uppdrag. Uppföljning av risker är därmed ingenting som ses som en 
självklarhet i någon av analysenheterna eller inom bolagsurvalen vilket gör att bolagen 
därmed inte handlar därefter, något som bolagen hade gjort i likhet med den kognitiva pelaren 
om de ansett det som självklart (Scott, 2008). 

5.2.6 Externt stöd 
Det empiriska resultatet visar att det råder skillnader mellan analysenheternas resultat. De två 
analysenheterna utan revisor i bolagsurvalen tar till övervägande del hjälp av annat externt 
stöd. Den övergripande anledningen till det, och att övriga bolag i urvalen har en revisor, är 
för att bolagen vill säkerställa att allt görs korrekt framför att få hjälp med identifiering av 
risker. Nästintill alla bolag inom detaljhandeln upplever ingen direkt hjälp med att identifiera 
risker, varken från revisorn eller från det övriga externa stödet för bolagen utan revisor. Detta 
säger emot Robson et al., (2007) teori om att revisorer ger information om bolags affärsrisker 
och dess eventuella följder. Några av bolagen i det innovativa urvalet har däremot upplevt en 
viss hjälp av sin revisor eller sitt externa stöd gällande identifiering av risker. Den varierande 
upplevda nyttan och hjälpen från revisorn stöds av Schultz et al., (2010). Resultatet visar 
därmed att även om många bolag i alla analysenheterna anser att en revisor eller det externa 
stödet kan hjälpa att identifiera risker är detta ingenting de själva upplevt hjälp med. 
 
Många av bolagen i alla analysenheter i de två urvalen anser att revisorn hjälper, eller kan 
hjälpa, bolag med att följa lagar och regler som råder. Det är i enlighet med Scott och Meyers 
(1994) regulativa pelare. I det empiriska resultatet framkommer det även att det föreligger 
förväntningar hos samtliga bolag att lagar och regler är någonting som en revisor ska hjälpa 
till att följa, oavsett om de själva har en revisor eller inte, då det anses ingå i professionen. 
Den förväntningen har därmed skapat en syn på att den hjälpen är något som anses självklart, 
vilket även är i enlighet med Scotts (2008) institutionella pelare. 

5.3 Omarbetad och utvecklad analysmodell 
Studiens sista delsyfte att utveckla en analysmodell för analys av små aktiebolags beslut att 
välja alternativt inte välja revision. Utifrån resultatet som framkommit i empiri- och 
analyskapitlet har modellen utvecklats och visas som ett resultat nedan. 
 
Vid analys av bolagens beslut har det framkommit att framförallt tid, rekommendation från 
omgivningen och den höga kostnaden varit avgörande faktorer för bolagens beslut att välja 
respektive inte välja revisor. Studiens resultat har även visat att det finns en stor okunskap 
kring revision samt vilken nytta revisorn kan tillföra vilket har medfört att generellt bolag 
både med och utan revisor står fast vid sitt beslut idag med en del undantag. I analysmodellen 
har en del faktorer från den tidigare analysmodellen plockats bort och bytts ut mot 
identifierade faktorer från studiens resultat. Utifrån faktorerna överväger bolag för- och 
nackdelar i sin redigeringsfas för att sedan i utvärderingsfasen avgöra hur deras beslut idag 
skulle se ut angående att ha respektive inte ha revisor. 
 
Vid analys av bolagens riskhantering framkom det att nästintill inget av bolagen arbetar 
kontinuerligt med identifiering av risker och hanterar därmed risker efter de uppkommer 
utifrån erfarenhet. Från resultatet i studien framkom det att bolagens identifierade risker 
främst är externa, vilka de heller inte kan påverka. Studiens resultat visar att generellt inget av 
bolagen följer upp risker, vilket skulle kunna ses som att de inte inser vikten av det. Resultatet 
visar även att det externa stödet varierar bland bolagen och resultatet har visat att i vissa fall 
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har andra externa rådgivare ersatt revisorns kompetens gällande rådgivning av eventuella 
risker. Studiens resultat visar att det fjärde steget i riskhanteringsprocessen, att implementera 
valda metoder, inte finns i något av bolagens riskhantering och finns därför inte med i den 
utvecklade analysmodellen. 
 
I analysen framkom det att framförallt två institutionella mekanismer varit framträdande i 
studien och haft en yttre påverkan för bolagens val. Detta är den kognitiva pelaren och 
mimetiska isomorfismen samt den normativa pelaren och normativa isomorfismen. Den 
regulativa pelaren och tvingande isomorfismen illustreras därför inte i den utvecklade 
modellen då deras påverkan inte längre finns i och med avskaffandet av revisionsplikten. De 
andra institutionella mekanismerna har visat sig ha inverkan på ett flertal delar i bolagens 
riskhantering samt att mekanismerna kan bidra med förklaringar till bolagens beslut. Därmed 
är det relevant att behålla denna del i analysmodellen för att bidra med förklaring till varför 
bolagens beslut och riskhantering ser ut som den gör, vilket vidare medför ökad förståelse för 
beslut och riskhantering i små aktiebolag. 
 

 
Figur 3. Studiens omarbetade analysmodell för vad som varit avgörande för små aktiebolags beslut att 
välja alternativt inte välja revision  
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6. Avslutande diskussion och slutsatser 
I det avslutande kapitlet diskuteras och dras slutsatser kring det empiriska resultatet och 
analysen utifrån studiens delsyften för att tillsammans uppnå studiens huvudsyfte att öka 
förståelsen för små aktiebolags val av revision samt att identifiera likheter och skillnader 
mellan beslutet att välja alternativt inte välja revision. Då de institutionella mekanismerna 
influerar alla delar presenteras inte det delsyftet separat. Kapitlet avslutas med studiens 
bidrag samt förslag till vidare forskning inom ämnet. 
 

Avgörande faktorer för små aktiebolags beslut att välja alternativt inte välja revision, 
 samt bolagens syn på beslutet idag 

 
Generellt visar studien att rekommendation från andra varit en stor betydande faktor för alla 
bolags beslut oavsett bolagsurval och beslut, vilket visar att den institutionella teorin haft stor 
inverkan på besluten. En anledning till det kan vara att det råder osäkerhet och okunskap och 
att bolagen därför förlitar sig på andra vid svåra beslut. En annan betydande faktor för varför 
bolagen inom de urvalen valt att använda revisor beror på att revisorn anses kunna hjälpa till 
att identifiera risker, främst finansiella risker. Det är dock få bolag som upplever sig ha fått 
den hjälpen fastän de anser att revisorn kan hjälpa till med det. Detta kan vara ett tecken på att 
företagarna antingen inte inser motsägelsen i det, eller att det kan ge en trygghet i att veta att 
revisorn kan hjälpa med det men att företagarna drar slutsatsen att de själva inte haft sådana 
risker att revisorn behövt belysa dem. 
 
Studiens resultat har visat att tidsbrist är en stor avgörande faktor till varför bolagen valt att 
använda revisor, vilket inte framkommit i funnen tidigare forskning. Detta gäller främst bolag 
med revisor inom detaljhandeln vilket skulle kunna bero på att tiden till stor del behöver 
spenderas i exempelvis en butik. Det kan även vara så, även för de andra företagarna, att det 
krävs mycket tidsåtgång åt andra uppgifter då ägare och egenföretagare främst investerar egen 
tid i bolaget. Den största anledningen och faktorn till att analysenheterna i olika urval valt att 
inte ha en revisor beror på den höga revisionskostnaden. Detta skulle kunna ses som att 
bolagen inte anses få värde för priset som betalas, det vill säga att nyttan för revisionen inte 
överstiger kostnaden. En annan anledning kan även vara att det inte finns tillräcklig kunskap 
för att inse eventuellt värde av revisionen. 
 
Något intresseväckande som studiens resultat bidragit med är att en stor faktor till att bolag 
inom olika urval valt att inte använda revisor beror på stor okunskap kring revisorns uppgifter 
och vilken nytta en revisor skulle kunna tillföra. Det medför att inget av bolagen skulle kunna 
ändra sitt beslut idag och välja att ha revisor då de inte finner några argument till detta. Många 
av bolagen utan revisor tar dessutom extern hjälp, något som gör det ännu svårare för dem att 
se nyttan med en revisor. Detta är någonting vi skulle vilja lyfta i studien då resultatet visat att 
bolag inte vet eller förstår skillnaden på vad en revisor kan tillföra, främst till skillnad från 
någon annan. Vi anser att det är något som behöver förändras, då många bolag väljer bort 
revision i dagsläget och om revisionstjänsterna ska kunna finnas kvar.  
 
En del av bolagen som valt att använda sig av revisor är mer benägna att ändra sitt beslut i 
dagsläget än andra. Anledningarna till att de skulle kunna ändra sitt beslut är på grund av den 
upplevda ökade kunskapen till följd av revisorns hjälp, samt att revisorn inte har givit den 
hjälp som förväntats. En stor anledning till att vissa bolag inte anser sig kunna välja bort 
revisorn är för att företagarna behöver hjälp med bokslutet. Detta, samtidigt som andra 
företagare inte kan se sig utan hjälpen de fått med bokslutet, gäller oavsett om det är av en 
revisor eller annat externt stöd. 
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Identifiering och jämförelse mellan de små aktiebolagens riskhantering 

 
I studiens resultat framkommer det att alla bolag i de två urvalen är medvetna om risker som 
finns men att de inte identifierar risker med hjälp av utarbetade metoder. Generellt är 
bolagens riskhantering relativt ostrukturerad och stor del av riskhanteringen sker omedvetet 
som baseras på företagarnas erfarenheter. Studien visar att de flesta av bolagen använder sig 
av ett tillvägagångssätt där de försöker förebygga eventuella risker som de känner till som kan 
vara skadliga för bolaget. Detta samtidigt som studien visat att i princip inget bolag har någon 
uttalad metod för att identifiera risker. Många av bolagen anpassar sig efter risker först efter 
de uppkommer, vilket visar på att de oftast reagerar först efter nya risker identifierats. Studien 
har visat att de innovativa bolagen, oavsett beslut, har i större utsträckning tänkt ut och 
kopplat sina hanteringsmetoder starkt till risker som tidigare identifierats att de står inför. Alla 
fyra analysenheter identifierade främst externa risker förutom ett bolag inom det innovativa 
bolagsurvalet som till stor del bara identifierade interna risker. Detta kan förklaras genom att 
företagarna ignorerar dessa, är för begränsade i synen av möjliga utfall samt att företagarna 
därför överskattar sin förmåga att påverka händelser som dock inte kan påverkas. Genom att 
bolagen inte aktivt letar efter nya risker skulle det kunna innebära att bolagen blir utsatta för 
risker de inte klarar av då de inte är rustade för det. Vidare bör alla bolag därför fokusera mer 
på risker de faktiskt kan påverka, däribland interna risker, framför externa risker som bolagen 
inte kan påverka. I och med detta bör företagarnas normer kring hur riskhantering bör gå till, 
samt företagarnas kognition där de ser saker som självklara och handlar därefter, förändras.  
 
Det empiriska resultatet visar att det råder skillnader i det externa stödet gällande identifiering 
av risker. Som nämnt ovan är en stor faktor till att välja revisor i båda bolagsurvalen att 
revisorn kan hjälpa till att identifiera risker medan resultatet samtidigt visar att generellt ingen 
använder revisorn till detta, vilket kan ses som att bolagen säger emot sig själva. Detta skulle 
kunna bero på önsketänkande från företagarnas sida. Studiens författare ansåg det oväntat att 
bolagen generellt inte har någon nytta av revisorn beträffande riskhantering, vilket studien 
kan ge en bidragande insikt i. Då det förut existerat revisionsplikt där revision hade en 
naturlig plats i bolags verksamhet inverkade den regulativa pelaren. Det är någonting som 
resultatet visat inte är självfallet idag efter revisionspliktens avskaffande, då varken den 
regulativa eller normativa pelaren visat sig ha en särskilt stor inverkan. Idag ser inte bolag 
revision som någonting självklart och frågeställningar kring nyttan med revisionen kommer i 
stället upp. Detta gör att funderingar kring om den institutionaliserade rollen som revisorerna 
haft har förlorats. Bolagen verkar därmed inte medvetna om att en del i revisorns 
arbetsuppgifter handlar om att identifiera affärsrisker, vilket tyder på att revisionsbyråerna 
behöver tydliggöra att det är någonting de kan hjälpa kunderna med. 
 
  



 49 

Identifiera avgörande institutionella mekanismer för små aktiebolags beslut att välja 
alternativt inte välja revision 

 
Studiens resultat visar att institutionella mekanismer, här den normativa pelaren, kan ha 
påverkat beslutet att använda sig av revisor då det framkommer att företagarna anser att det 
föreligger förväntningar från parter i samhället att ha en revisor. Företagarna kan därför ha 
valt att använda sig av en revisor för att skapa trovärdighet mot intressenter och uppnå dess 
förväntningar. Som tidigare nämnt upplever däremot ingen av företagarna att dessa 
förväntningar finns på just deras bolag, trots att många av bolagen uppenbart ändå har agerat 
utefter förväntningarna som kan finnas. Den normativa isomorfismen som tillhör den 
normativa pelaren har däremot haft mindre påverkan på bolagens beslut. Det finns inga 
övervägande gemensamma utbildningar för bolagen i urvalen, varken allmänt eller inom 
området ekonomi eller redovisning. Det kan vara en anledning till att resultaten mellan 
bolagen skiljer sig relativt mycket då företagarna inte har samma sätt att se på problem eller 
ett gemensamt arbetssätt.  
 
Att bolagen har valt olika visar att bolagen inte har samma syn på verkligheten och hur de bör 
handla, som i den kognitiva pelaren. Hade det varit gemensamt hade alla bolag valt på ett och 
samma sätt. Det kan vidare vara förenat med den mimetiska isomorfismen om att många av 
bolagen har tagit hänsyn till hur andra bolag valt samt närstående personers åsikter på 
beslutet. På grund av att det inte finns ett sätt som anses korrekt att handla på kan företagarna 
därför sökt externa rekommendationer för att handla enligt andra personers upplevda korrekta 
sätt. Att rekommendationer har varit vanligt kan även bero på bolagens storlek och 
företagarnas osäkerhet, att de hellre vänder sig till någon annan som anses mer framgångsrik.  
 
Den regulativa pelaren och tvingande isomorfismen har däremot inte haft en stor roll i 
bolagens beslut. Detta kan vara för att den regulativa pelaren och den tvingande isomorfismen 
inte längre är aktuella då det tidigare förelåg lagar och regler kring att ha en revisor men inte 
längre. På grund av detta är det därmed främst informella normer och förväntningar som kan 
styra bolagen i deras val kring revision. Det var endast ett av bolagen som ansåg att en revisor 
tillhör en sorts kultur på grund av den tidigare lagstiftningen, dock hade inte det bolaget själv 
en revisor. Resonemanget kan därmed bero på att företagaren sökte förklaring till varför andra 
bolag valt att ha en revisor, något som dock inte upplevdes av någon annan. 
 

 Utveckla en analysmodell för analys av små aktiebolags beslut att välja alternativt inte 
välja revision 

 
Analysmodellen i studien utvecklades för att öka förståelsen för små aktiebolags val av 
revision. Modellen underlättade arbetet för att identifiera avgörande faktorer för små 
aktiebolags beslut samt deras arbete med riskhantering för att därefter identifiera likheter och 
skillnader mellan dessa.  Den omarbetade och utvecklade analysmodellen visar att avgörande 
faktorer för beslut främst är tid, rekommendation från andra och den höga revisionskostnaden. 
Analysmodellen visade generellt att riskhantering inte är något de små aktiebolagen arbetar 
med utan hanterar dessa allt eftersom de uppkommer. Utifrån analysmodellen kan slutsatsen 
dras att två institutionella mekanismer har haft en yttre påverkan på i princip alla delar som 
studien avsett att undersöka. 
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6.1 Studiens bidrag 
Vi har förhoppningar om att studiens resultat kan bidra med kunskap till små aktiebolag 
gällande hur en revisor kan vara behjälplig då det blev tydligt vilka oklarheter som finns kring 
det. Något utstickande studiens resultat visar är den avgörande faktorn tid, då det är något 
som studiens författare inte funnit i tidigare vetenskapliga studier. Detta är något som vidare 
kan   signalera   för   revisorer   att   det   kan   poängteras   vid   försök   att   ”sälja   in”   sina   tjänster. Ett 
annat bidrag är studiens resultat kring den låga kunskapen om revisionstjänster och dess nytta. 
Det kan ge insikt till revisionsyrket om att det är ett rådande problem och anledning att välja 
bort tjänsterna. Detta, tillsammans med problematiken kring att många som har revisor inte 
fått den förväntade hjälpen, är något som de behöver hantera för att förändra trenden. Detta då 
nyttan med revisorn har en avgörande roll för hur man anser att den upplevda nyttan med 
revisionen är. Ett förslag skulle kunna vara att finna nya lösningar för att nå ut till bolagen. En 
ny   utvecklad   tjänst,   som   en   form   av   “light-version”,   hade   kunnat   vara   en   idé   för   att   skapa  
revisionstjänster riktade till exempelvis små aktiebolag som omfattas av avskaffningen. 
 
Då resultatet visat att bolagen inte anser sig få hjälp med risker och inte verkar medvetna om 
att identifikation och hantering av affärsrisker är en del i revisorns arbetsuppgifter tyder det på 
att detta är något som revisionsbyråerna behöver tydliggöra. Studien bidrar därmed med att 
belysa att det är ett rådande problem och att det är någonting revisionsbyråerna behöver bli 
bättre på att kommunicera ut. Studien bidrar även med resultatet kring att riskhanteringen 
skiljer sig mellan olika bolagsurval då de innovativa bolagen arbetar i större utsträckning med 
sina riskhanteringsmetoder relaterat till sina identifierade risker. Att alla bolag främst 
identifierat externa risker är även något som kan bidra till ökad kunskap inom området och till 
framtida studier. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Studien visar tydligt att många av företagarna inte fått den förväntade hjälpen av revisorn 
angående exempelvis att agera som ett bollplank och belysa affärsrisker, detta gap skulle 
vidare kunna studeras för att öka förståelsen för vad som ligger till grund för detta och hur det 
skulle kunna förändras. Tidigare statistik har visat att byggbranschen är en av branscherna där 
flest bolag valt att inte använda sig av en revisor sedan avskaffandet av revisionsplikten. Det, 
i kombination med att två av bolagen anser att det främst föreligger risker hos dessa bolag att 
inte ha en revisor, har skapat ett intresse hos oss i att se hur resultatet i en kvalitativ 
flerfallstudie för byggbranschen skulle se ut. 
 
Då vår studie utgår från bolagens syn på avskaffandet och dess följder anser vi att en studie 
som utgår ifrån revisionsbyråerna i Sveriges perspektiv skulle kunna bidra ytterligare. Det 
vore intressant då vi i denna studie saknar utrymme för att undersöka revisionsbyråernas syn 
och hantering kring avskaffandet och för att då ha studier som undersökt båda parters 
perspektiv. Vi anser att en liknande studie som denna vore intressant att utföra som en 
uppföljare om ytterligare några år för att se vad det skulle kunna generera för resultat. Detta 
för att avskaffandet av revisionsplikten är relativt färskt i dagsläget och då lagreformen blivit 
mer implementerad samt för att se om de små aktiebolagen utvecklat sitt arbete med 
riskhantering. Studiens resultat kring riskhanteringen kan även användas till andra områden 
då bland annat riskhanteringsprocessens steg inte är kopplade till bolagens beslut av revision. 
Fortsatt forskning hade då kunnat handla om anledningarna till att bolagen främst identifierat 
endast externa risker framför interna.  
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Bilaga 1. Sammanfattning över identifierade faktorer från 
tidigare funna orsaker att använda sig av revisor och inte 
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Bilaga 2. Intervjuguide för små nyetablerade aktiebolag med 
revisor 
 
Allmänt 
•  Kan du berätta lite kort om bolagets verksamhet och din roll? 
•  Har du tidigare erfarenhet att driva bolag? Om ja, hur lång? 
•  Vad har du för utbildning? 
•  Vilken redovisningsfirma använder ni er av? 
•  Hur ser bolagets framtidsvision ut?  
 
Beslut 
•  Berätta varför ni valt att använda er av revisor?  
•  Vad har varit avgörande för att ni tagit detta beslut?  
•  Kan ni tänka er att ändra ert beslut kring valet? Varför/varför inte? 
 
Risk 
•  Arbetar ni med riskhantering? Om ja, varför/hur? Om nej, varför inte? 
•  Anser ni att det är viktigt att arbeta med riskhantering? Varför/varför inte? 
•  Vilka identifierade risker ser ni att ert bolag står inför idag? 
•  Anser ni att revisorn kan hjälpa till med att identifiera risker? Varför/hur? Varför inte? 
•  Brukar ni kommunicera ut risker som ni står inför till omgivningen? Hur/varför inte? 
•  När ni identifierat någon risk, hur går ni tillväga när ni utvärderar/analyserar denna och 
sedan bestämmer er för tillvägagångssätt för att ta itu med det?  
•  Hur arbetar ni för att skydda er mot eventuella risker? 
•  Vad ser ni för problem/risker med bolag som inte använder sig av revisor?  
 
Institutionell teori 
•  När ni gjorde ert val att använda er av revisor, har ni tagit hänsyn eller påverkats av hur 
andra bolag har gjort sina val? Varför/varför inte? (Rådgjorde med någon?) 
•  Anser ni att det finns förväntningar på huruvida bolag ska använda sig av en revisor eller 
inte? Varför/varför inte? 
•  Anser ni att revisorn hjälper er att följa lagar/regler/normer? Hur/varför inte? 
 
Tidigare forskning om upplevda för- och nackdelar 
•  Vilken nytta anser ni att en revisor tillför?  
•  Anser ni att era intressenter haft någon roll i valet att använda er av revisor? Varför/varför 
inte? Hur? Vilka?  
•  Anser ni att trovärdigheten/kvaliteten påverkas vid att använda revisor? Varför/varför inte? 
 
Avslutningsvis 
•  Är det någonting ni skulle vilja tillägga vid någon punkt? 
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Bilaga 3. Intervjuguide för små nyetablerade aktiebolag utan 
revisor 
 
Allmänt 
•  Kan du berätta lite kort om bolagets verksamhet och din roll? 
•  Har du tidigare erfarenhet att driva bolag? Om ja, hur lång?  
•  Vad har du för utbildning? 
•  Hur ser bolagets framtidsvision ut?  
 
Beslut 
•  Berätta varför ni valt att inte använda revisor?  
•  Vad har varit avgörande för att ni tagit detta beslut?  
•  Kan ni tänka er att ändra ert beslut kring valet? Varför/varför inte? 
 
Risk 
•  Arbetar ni med riskhantering? Om ja, varför/hur? Om nej, varför inte?  
•  Anser ni att det är viktigt att arbeta med riskhantering? Varför/varför inte? 
•  Vilka identifierade risker ser ni att ert bolag står inför idag? 
•  Anser ni att revisorn kan hjälpa till med att identifiera risker? Varför/hur? Varför inte?  
•  Brukar ni kommunicera ut risker som ni står inför till omgivningen? Hur/varför inte? 
•  När ni identifierat någon risk, hur går ni tillväga när ni utvärderar/analyserar denna och 
sedan bestämmer er för tillvägagångssätt för att ta itu med det?  
•  Hur arbetar ni för att skydda er mot eventuella risker?  
•  Ser ni några problem/risker med att inte använda revisor?  
 
Institutionell teori 
•  När ni gjorde ert val att inte använda er av revisor, har ni tagit hänsyn eller påverkats av hur 
andra bolag har gjort sina val? Varför/varför inte? (Rådgjorde med någon?) 
•  Anser ni att det finns förväntningar på huruvida bolag ska använda sig av en revisor eller 
inte? Varför/varför inte? 
•  Anser ni att utan hjälp av revisor att lagar/regler/normer kan följas? Hur/varför inte?  
 
Tidigare forskning om upplevda för- och nackdelar 
•  Vilken nytta anser ni att en revisor tillför?  
•  Anser ni att intressenter har någon roll i ert val att inte använda er av revisor?  
Varför/varför inte? Hur? Vilka?  
•  Anser ni att trovärdigheten/Kvaliteten påverkas vid att inte använda revisor? Varför/varför 
inte? 
 
Avslutningsvis 
•  Är det någonting ni skulle vilja tillägga vid någon punkt? 
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Bilaga 4. Beslut för bolag med revisor 
 

 Bolag A1 Bolag A2 Bolag A3 Bolag C1 Bolag C2 Bolag C3  
Beslut       Sammanställnin

g 
Faktorer -Trygghet 

-Trovärdighet 
-Tid fanns inte  
-Rekommendation från 
andra  
-Säkerställa att allt blir 
rätt 
-Mycket som ska falla 
på plats från början 
-Få en sammanställning 
-Ha någon som backar 
upp 
-Tidigare bakslag som 
varit kostsamma 
-Särskilja saker 

-Trygghet 
-Hade redan med 
revisorn att göra 
-Få en oberoende part 
som granskar 
-För bokslutet 
-För syns skull 
-Ser seriösare ut 
-Signalerar någonting 
bättre 

-Kunskap fanns inte 
-Tid fanns inte 
-Rekommendation från 
andra 
-För bokslutet 
-Mycket som ska falla 
på plats från början 

-Kunskap fanns inte 
-Tid fanns inte 
-Rekommendation från 
andra 
-Haft revisor i annat 
bolag  
-Säkerställa att allt blir 
rätt 
-För bokslutet 
-Liten kostnad 
-Rädsla inför eventuella 
bakslag 
-Förväntningar 
 

-Trovärdighet 
-Seriösare intryck 
-Har revisor i annat 
bolag 
-Få en oberoende part 
som granskar 
-Säkerställa att allt blir 
rätt 
-Komplicerad 
redovisning och 
komplexa frågor 
-Noggrannhet 
-Minimera fel 

-Trygghet 
-Kvalitetsstämpel 
-Andra bolag belägna i 
samma byggnad hade 
valt 
-Få en oberoende part 
som granskar 
-Säkerställa att allt blir 
rätt 
-För bokslutet 
-För syns skull 
-Signalerar att man är 
seriös 

Främsta faktorerna är att 
bolagen 
rekommenderats av 
andra, tidsbrist och att 
säkerhetsställa att allting 
blir korrekt när de har 
en oberoende part som 
granskar. Det ger en 
trygghet och ger ett 
seriösare intryck till 
utomstående parter. 
Bokslutet är en viktig 
del då det där finns stor 
okunskap. Kontakt med 
en revisor sen tidigare i 
andra sammanhang är 
även en del i beslutet.  

Redigeringsfasen 
(+ = ha kvar) 
(- = välja bort) 

Trygghet(+) 
Trovärdighet(+) 
Underlättar jämförelse 
(+) 
Får en 
sammanställning(+) 
Underlättar vid 
jämförelse av siffror, 
resultat och nyckeltal(+) 
Belyser poster(+) 
Uppmärksammar och 
ifrågasätter(+) 
Finns förväntningar(+) 
Hög kostnad(-) 
Har tillräckligt bra koll 
själv(-) 
Dålig kontakt(-) 
Använt svensk handel 

Trygghet(+) 
Ha en tredje part som 
granskar(+) 
För syns skull(+) 
Ser seriösare ut(+) 
Nyttan överstiger 
kostnaden(+) 
Tyngd ifall du går till en 
långivare (+) 
Sänkt räntan (+) 
Ifrågasätter vid 
funderingar(+) 
Bra dialog(+) 
Kan minimera risker(+) 
Finns förväntningar(+) 
Hjälper att följa lagar 
och regler (+) 
Har inte lärt sig något av 

Nyttan överstiger 
kostnaden(+) 
Bra relation/ 
kommunikation(+) 
Anser att revisorn kan 
hjälpa till att identifiera 
risker(+) 
Var värt från början(-) 
Påverkar inte 
trovärdigheten(-) 
Revisorn lägger inte ner 
energi på att identifiera 
risker(-) 

Trygghet(+) 
Trovärdighet(+) 
Nyttan överstiger 
kostnaden (+) 
Liten kostnad(+) 
Tid finns inte(+) 
Allting blir rätt (+) 
Betalat mindre skatt(+) 
Kan hjälpa att 
identifiera risker(+) 
Finns förväntningar(+) 
Hjälper till att följa 
lagar och regler(+) 
För hög kostnad att 
anlita lokalt(-) 
Har fått mycket 
kunskap(-) 
Undviker att fråga om 

Trovärdighet(+) 
Ser seriösare ut(+) 
Nyttan överstiger 
kostnaden(+) 
Bra kommunikation och 
bollplank(+)  
Minska eventuella 
oklarheter(+) 
Ha en tredje part som 
granskar(+) 
Allting blir rätt (+) 
Komplexa frågor(+) 
Komplicerat vid hjälp 
med finansiella 
medel(+) 
Hjälper till med 
ägarrelaterade frågor (+) 
Kan se helheten 

Trygghet (+) 
Kvalitetsstämpel(+) 
Ser professionellt ut(+) 
För syns skull(+) 
Ha en tredje part som 
granskar(+) 
Underlättar 
jämförelse(+) 
Hjälpt till att identifierat 
ett par mindre risker(+) 
Hjälper att följa lagar 
och regler(+) 
Hög kostnad(-) 
Vänder sig endast till 
revisorn för formalia vid 
bokslut(-) 
Finns inga 
förväntningar(-) 

Främsta anledningarna 
till att ha kvar revisorn 
är att bolagen anser att 
revisorn kan hjälpa att 
identifiera och minimera 
eventuella risker samt 
att det ger ett seriösare 
och trovärdigare intryck. 
 
Främsta anledningarna 
till att välja bort 
revisorn är den stora 
kostnaden och revisorn 
fungerar inte som ett 
bollplank för bolagen. 
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mer(-) 
Revisorn talar ett annat 
språk(-) 
Funderar på att byta(-) 
Revisor och ekonom 
fungerar inte som 
bollplank(-) 
Fått förklara vad olika 
saker beror på och 
revisorn ser bara svart 
på vitt(-) 

revisorn(-) 
Tar inte så mycket 
hjälp(-) 
Falsk trygghet(-) 
Revisorn har inget 
ansvar(-) 

saker, blir debiterad 
direkt(-) 
Rädsla inför fel har 
avtagit(-) 
Revisorn har ingen 
marknadsinsyn och kan 
därmed inte identifiera 
risker(-) 
Revisorn har inget 
ansvar (-) 

tillsammans med 
företagarens andra 
bolag(+) 
Kan hjälpa till att 
identifiera risker(+) 
Hög kostnad(-) 
Onödigt att ha revisor 
de första åren(-) 
Finns inga 
förväntningar(-) 

Utvärderings-
fasen 

Kan tänka sig att välja 
bort revisorn men 
behöver fortfarande 
någon som sköter den 
löpande bokföringen. 

Kan tänka sig att välja 
bort revisorn men är 
främst aktuellt om 
bolaget minskar i 
omsättning. Behöver 
revisorn för bokslutet i 
dagsläget. 

Kan inte tänka sig att 
välja bort revisorn då 
företagaren fortfarande 
behöver hjälp med 
bokslutet. Har dock 
börjat sköta den löpande 
redovisningen själv. 

Kan inte tänka sig att 
välja bort revisorn då 
företagaren behöver 
hjälp med bokslutet och 
anser sig hittat en billig 
revisor. Sköter den 
löpande bokföringen 
själv. 

Kan inte tänka sig att 
välja bort revisorn. Har 
en annan firma som 
sköter den löpande 
bokföringen. 

Kan inte tänka sig att 
välja bort revisorn då 
företagaren behöver 
hjälp med bokslutet. 
Företagaren anser sig 
inte heller kunna vara 
utan hjälp med den 
löpande bokföringen 
som hon precis har lejt 
bort. 

Generellt skulle bolagen 
inte kunna välja bort 
revisorn och främsta 
anledningen är att de 
själva inte klarar av 
bokslutet. 
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Bilaga 5. Beslut för bolag utan revisor 

 Bolag B1 Bolag B2 Bolag B3 Bolag D1 Bolag D2 Bolag D3  
Beslut       Sammanställning 
Faktorer -Hög kostnad 

-Litet bolag 
-Rekommendation 
-Okomplicerat bolag 
-Fanns inga krav 
-Fanns inga 
förväntningar 

-Hög kostnad 
-Litet bolag 
-Rekommendation 
-Okunskap kring vad 
en revisor gör 
-Fanns inga 
förväntningar 

-Hög kostnad 
-Litet bolag 
-Relativt lite arbete att 
göra och lämna in 
bokslut 
-Fanns inga 
förväntningar 
 

-Hög kostnad 
-För låg omsättning 
-Rekommendation 
-Hade i början på 
grund av okunskap 
-Fanns krav förut och 
trodde därmed att det 
behövdes 
-Fanns inga 
förväntningar 

-Hög kostnad 
-Fann det onödigt 
-Rekommendation 
-Okunskap kring vad 
en revisor gör 
-Fanns inga krav 
-Fanns inga 
förväntningar 

-Hög kostnad 
-Fick betala mycket 
bara för en signatur 
-Rekommendation 
-Finner inga argument 
till att ha 
-Ansåg inte att revisorn 
tillförde något extra 
-Fanns inga 
förväntningar 

Främsta faktorerna till att inte 
ha revisor är den höga 
kostnaden samt att det inte 
anses föreligga förväntningar 
på att ha. Rekommendationer 
hade även en stor påverkan 
och att det fanns stor 
okunskap kring vad en revisor 
tillför. 

Redigeringsfasen 
(+ = inte ha 
revisor) 
(- = välja revisor) 

Ekonomisk 
fördelaktigt(+) 
Påverkar inte 
trovärdigheten(+) 
Man kontrollerar aldrig 
om någon har revisor(+) 
Oklart vad en revisor 
egentligen gör(+) 
Finns inga 
förväntningar(+)  
Banken skulle kunna 
kräva (-) 

Ekonomiskt 
fördelaktigt(+) 
Så pass litet bolag(+) 
Ser inga risker med att 
inte ha(+) 
Vet inte skillnaden på 
en revisor och någon 
annan person(+) 
Finns inga 
förväntningar (+) 
Hjälper till att följa 
lagar och regler(-) 

Hålla låga kostnader(+) 
Orealistiska kostnader 
att anlita revisor(+) 
Verksamhetens mindre 
storlek(+) 
Finns inga 
förväntningar (+) 
Kan hjälpa till att 
identifiera risker(-) 

Onödig kostnad(+) 
Har inte 
omsättningen(+) 
Finns inga risker med 
att inte ha revisor(+) 
Har förstått varför 
bolaget inte behöver 
ha(+) 
Finns inga 
förväntningar (+) 
Kunskapsfråga från 
början(-) 
Fanns krav som 
företagarna trodde att 
även de innefattades 
av(-) 
Endast om de blev 
tvungna(-) eller om sin 
ekonom inte klarade av 
det längre (-) 

Billigare och enklare 
(+) 
Fann det inte 
nödvändigt(+) 
Revisorn har inget 
ansvar(+) 
Okunskap vad 
skillnaden på en 
revisor och någon 
annan(+) 
Finns inga krav(+) 
Kan skapa  
förtroende(-) 
Kan tänka sig att 
långivare ger 
fördelaktigare lån(-) 
Kan finnas fördelar att 
ha revisor(-) vet dock 
inte vilka de kan 
vara(+) 

Mindre kostnader(+) 
Onödigt bara för 
signaturen(+)  
Lika bra skött utan(+) 
Hittade inga argument 
till att ha(+) 
Gjorde inte många 
timmar för arbetet(+) 
Finns inga 
förväntningar(+) 
Finns kanske något 
som ger ytterligare 
nivå(-) 
Finns en kultur(-)  
likväl som någon 
annan skulle kunna 
göra det(+)  
Kan hjälpa till att 
identifiera risker(-) 

Främsta anledningarna till att 
vara utan revisor är att det är 
ekonomisk fördelaktigt för 
bolagen samt att de anser att 
de oklart vad en revisor gör, 
vilken skillnad de är på en 
revisor och någon annan samt 
att det anses vara lika bra 
skött ändå. 
 
Främsta anledningen till att 
välja revisor skulle vara om 
någon skulle kräva det samt 
att det skulle kunna ge en 
ytterligare nivå för bolaget. 

Utvärderings-
fasen 

Kan inte tänka sig att 
ändra sitt beslut då 
bolaget inte innehåller 
någonting komplicerat: 
Har i dagsläget en 
person som sköter den 
löpande bokföringen. 

Osäker på om 
företagaren kan ändra 
beslutet. Har en person 
som sköter bokslutet 
och deklarationen och 
menar att hon då har en 
”halv  revisor”.  Sköter  
den löpande 
bokföringen själv. 

Kan inte tänka sig att 
ändra sitt beslut då det 
upplevs som lite arbete 
med att göra och lämna 
in bokslutet. 

Kan inte tänka sig att 
ändra sitt beslut utan 
anser att sin ekonom 
klarar revisors 
uppgifter lika bra. 

Kan inte tänka sig att 
ändra sitt beslut då 
företagaren inte ser 
någon anledning till 
det. Får hjälp med 
bokslutet av en 
redovisningsfirma. 

Osäker på om 
företagaren skulle 
kunna ändra sitt beslut 
då företagaren inte ser 
någon anledning till 
det. Har en person som 
sköter den löpande 
bokföringen. 

Generellt skulle bolagen inte 
kunna ändra sina beslut då de 
anser att andra personer klarar 
en revisors uppgifter lika bra. 
Det råder en osäkerhet hos de 
andra bolagen kring 
möjligheten att ändra sitt 
beslut. 
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Bilaga 6. Riskhantering för bolag med revisor 

 Bolag A1 Bolag A2 Bolag A3 Bolag C1 Bolag C2 Bolag C3  
Riskhantering       Sammanställning 
Identifiering Arbetar inte kontinuerligt 

med att identifiera risker. 
Anser det dock viktigt att 
känna till risker.  

Arbetar inte 
kontinuerligt med 
att identifiera 
några risker utan 
kör sitt egna race. 

Arbetar inte 
kontinuerligt med att 
identifiera risker. 

Arbetar inte 
kontinuerligt med 
att identifiera 
risker utan tar det 
som det kommer. 
Anser att det är en 
del av att driva 
bolag att hålla koll 
på konkurrenter. 

Anser sig stå inför 
många risker men har 
inga speciella metoder 
för att hantera dessa. 

Tänker 
kontinuerligt på 
olika risker som 
kan inträda och är 
riskmedveten. Har 
ställt upp olika 
scenarier på risker 
som kan 
uppkomma. 

De flesta använder sig 
inte av några direkta 
metoder eller arbetar 
kontinuerligt för att 
identifiera risker. Några 
av bolagen anser ändå att 
det är viktigt att hålla 
koll på en del risker. 

Analys Ser vad konkurrenterna 
har och vad de är bra på. 
Affärsplanen… 

Gör inga djupare 
analyser utan 
lyssnar på sin 
intuition och litar 
på sig själv. 

Företagarens 
erfarenhet bidrar till 
vad hon väljer att 
fokusera på. 

Analyserar 
marknaden och 
omgivningen efter 
eventuella risker. 

Gör inga djupare 
analyser men undersöker 
andra länders lösningar. 

Analyserar 
identifierade risker 
genom att ta hänsyn 
till sannolikheten 
att händelserna 
inträffar och 
konsekvenserna av 
det. 

Många analyserar eller 
håller koll på marknaden. 
De flesta har dock ingen 
uttalad metod för att 
analysera detta eller 
övriga risker. 

Identifierade 
risker 
(E-Externa 
faktorer)  
(I-Interna 
faktorer) 
 

Media (E) 
Marknadsrisker (E) 
Oförutsedda kostnader (E) 
Regler vid inventering (E)  
Grundvärderingar (I, E) 
Felaktig rådgivning (I) 
Likviditetsrisker (I) 

Ta sig in på en ny 
marknad (E)  
Luta sig mot 
revisorn? (I) 

Hård konkurrens på 
marknaden (E) 
Kundflöde (E) 
Ojämn försäljning (E) 
Relativt okänt märke i 
denna del av landet 
(E) 
Likviditetsrisker (I), 

Produkt som ej 
lanserats ännu (E) 
Konkurrenter (E) 
Visa produktens 
värde (E) 

Produkt som ej lanserats 
ännu (E) 
Utvecklar någonting  
nytt (E) 
Storleks- och 
säkerhetsmässig risk (E) 
Om andra bolag gör  
samma sak (E) 
Osäkerhet att lyckas  
eller inte (E) 
Likviditetsrisker (I) 

Kundflöde (E) 
IT-Säkerhet (I) 
Säkerhetsrisker (I) 
Orsaka skada för 
kund (I) 
Osäkra storlekar på 
uppdragen (I) 
Under-/överskatta 
tid för uppdrag (I) 
Personal (I) 

Alla förutom ett bolag 
har till övervägande del 
identifierat externa 
risker, där 
marknadsrisker är 
vanligast.  
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Riskhanterings-
metoder 

Försöker fånga upp 
signaler och vara så tydlig 
som möjlig i sin 
säljdialog. Fokuserar på 
sitt koncept. Lyfter upp att 
nya märken är på väg och 
gäller att vara medveten 
och följa utvecklingen 

Använder sin 
erfarenhet för att 
lösa nya 
situationer/för att 
ta beslut. 

Koncentrerar sig på 
sitt kundsegment samt 
att värva medlemmar 
till kundklubben. 

Försöker utveckla 
en produkt som det 
finns intresse av. 

Vill vara smart och 
samarbeta eller alliera 
med större tillverkare.  
Bjuda in befintliga 
aktörer på marknaden till 
marknads-
introduktionen. 

Använder sig av 
flera backuper.  
Ser till att 
uppdatera till 
senaste versionen. 
Använder sig av 
SLA samt villkors-
avtal.  
Har höga fasta 
kostnader och hyr 
servrar.  
Planerar mycket. 
Tar högre pris på 
uppdrag.  
Skapar rutiner.  
Väljer större 
projekt.  
Riktar sig till hela 
Sverige och 
internationellt. 

Det finns få 
gemensamma metoder 
för riskhanteringen. De 
flesta är specifika för 
bolagens marknad och 
framgång. 

Uppföljning Lyssnar på kunderna.  
Ser det som en pågående 
process som måste 
återupprepas ofta. 
Jämför med affärsplanen.  
Lärt sig av tidigare 
bakslag. 

Finns inga 
uttalade metoder 
för upp-följningar. 

Följer upp och jämför 
statistik. 

Finns inga uttalade 
metoder för 
uppföljningar. 

Har inte kommit till det 
stadiet ännu då ingen 
fysisk produkt finns. 

Utvärderar uppdrag 
och tar med sig 
lärdomar till nya 
uppdrag. 

Varierande uppföljning 
bland bolagen där vissa 
bolag följer upp på olika 
sätt medan andra inte 
arbetar med det alls. 

Externt stöd Revisor samt en ekonom 
används för att allting ska 
bli korrekt, anser att de 
inte kan hjälpa att 
identifiera risker. 
Använder sig av sin 
mentor och Svensk 
Handel för rådgivning. 

Revisor som 
tredje part för att 
granska och 
minimera fel. 
Revisorn 
underlättar vid 
skattefrågor. 

Revisor som kan 
hjälpa att identifiera 
finansiella risker och 
om någonting inte 
fungerar som det ska. 

Revisor som hjälpt 
att belysa vissa 
risker vilket har 
lett till mindre 
skatt. Nyttjar inte 
revisorn till 
identifiering av 
risker på grund av 
kostnaden, läser 
sig i stället till 
mycket. 

Revisor som hjälper vid 
ägarrelaterade frågor, 
formalia vid årsbokslut 
samt har fungerat som ett 
bollplank. Revisorn har 
dock inte varit till hjälp 
för att identifiera risker.  

Revisor som har 
identifierat ett antal 
mindre risker i 
bolagets bokföring. 

Bolagen använder främst 
revisorn till annat än 
riskidentifiering. Några 
bolag anser sig ha fått 
hjälp att identifiera risker 
medan andra inte anser 
sig kunna få hjälp med 
det alls. 
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Bilaga 7. Riskhantering för bolag utan revisor 
 

 Bolag B1 Bolag B2 Bolag B3 Bolag D1 Bolag D2 Bolag D3  
Riskhantering       Sammanställning 
Identifiering Arbetar inte 

kontinuerligt med att 
identifiera risker. 
Fokuserar på sätt att 
minska eventuella fel 
i leverans. 

Arbetar inte 
kontinuerligt med att 
identifiera risker. 

Svårighet att göra 
riskbedömningar när 
aktiviteten är så pass 
väderberoende. 

Arbetar inte 
kontinuerligt med att 
identifiera risker. 

Arbetar inte 
kontinuerligt med att 
identifiera risker utan 
är något som 
uppkommer vid nya 
projekt. 

Arbetar inte 
kontinuerligt med att 
identifiera risker. 

Nästintill inget av bolagen 
kontinuerligt aktivt med att 
identifiera risker, även om 
de är medvetna om olika 
risker bolagen står inför. 

Analys Kommit fram till 
några risker som 
anses mest centrala 
men gör inga djupare 
analyser. 

Gör inga djupare 
analyser. 

Litar på sin 
erfarenhet gällande 
vad som behövs för 
att sportaktiviteten 
ska kunna 
genomföras eller inte.  

Analyserar risken att 
liknande produkter 
kommer ut. 

Arbetar inte 
kontinuerligt med att 
analysera eller 
förebygga risker. 

Agerar efter riskerna 
när de uppkommer men 
anser sig behöva göra 
en noggrannare analys. 

Övervägande del av 
bolagen gör inga djupare 
analyser. 

Identifierade 
risker 
(I-Interna 
faktorer) 
(E-Externa 
faktorer) 

Produkt som ej 
lanserats ännu (E) 
Om andra bolag gör 
samma sak (E) 
Leveranser (kvalitet, 
tider etc) (E) 
Investeringar (I) 
Likviditetsrisker? (I) 
 

Konkurrenter (E) 
Likviditetsrisker? (I) 
 

Väderberoende (E) 
Lagar och regler (E) 
Skatterrisker (E) 
Främst en 
sommaraktivitet (E) 
Expansionsrisker (I) 
Kostnader (I) 

Konkurrenter (E) 
Ökad konkurrens (E) 
Arbetar på  
konsultbasis (E) 
Skiftande trender (E) 
Ökad miljö- 
medvetenhet (E) 
Höga kostnader för 
leverantörer (E) 
Kvalitet på  
produkter (E) 

Konkurrenter (E) 
Lagar och regler (E) 
Styrs av  
upphandlingar (E) 
Hitta kunder (E) 
Kostsamma projekt (E) 
Projektet blir dyrare  
än väntat (E) 
 

Arbetar på uppdrag (E) 
Kundflöde (E) 
Osäkerhet kring  
projekt (E)  
Effektivisering (I) 
Tillräcklig täckning (I) 
Likviditetsrisker (I) 
 

Bolagen har till 
övervägande del 
identifierat externa risker,  
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Riskhantering
s-metoder 

Håller så låga 
kostnader som 
möjligt.  
Riktar produkten till 
ett visst kundsegment 

Försöker hitta 
varumärken ingen 
annan har.  
Försöker nischa sig. 
Väljer stora 
leverantörer som inte 
krånglar. 

Undviker att ha 
utgifter.  
Undviker att 
marknadsföra för att 
minska risken att inte 
kunna leva upp till 
efterfrågan och 
kunders 
förväntningar.  

Nischat in sig på 
enbart svenska 
leverantörer.  
Visar på produkternas 
kvalitet och 
miljömedvetenhet.  
Har en tillverkare på 
andra sidan gatan 
som de kontrollerar. 

Söker projekt i andra 
delar av landet.  
Kontaktar kunderna 
först och skapar behov 
för att minska 
konkurrens. 

Arbetar med stora 
bolag och letar upp 
bolag som passar.  
Ser till att ha tillräcklig 
täckning för någon 
vecka framåt.  
Bygger upp en buffert. 
Håller låga utgifter. 
Hittar tjänster som drar 
in pengar av sig själv. 

Bolagen hanterar riskerna 
på olika sätt. De flesta är 
specifika för bolagens 
marknad och framgång. 

Uppföljning Finns inga uttalade 
metoder för 
uppföljningar.  
Blir någonting fel 
följs det upp då, t.ex. 
felaktiga leveranser. 

Finns inga uttalade 
metoder för 
uppföljningar. 

Finns inga uttalade 
metoder för 
uppföljningar. 

Finns inga uttalade 
metoder för 
uppföljningar.  
Upptäcks någonting 
följs det upp då. 

Finns inga uttalade 
metoder för 
uppföljningar.  

Arbetar med 
budgetuppföljningar. 

Nästintill alla bolag 
använder ingen metod för 
att arbeta med 
uppföljningar, enda 
undantaget är 
budgetuppföljningar. I 
övrigt sker uppföljningar 
först när någonting 
upptäcks. 

Externt stöd 
 

Tar hjälp med den 
löpande bokföringen 
och menar att 
personen kan 
upptäcka fel på ett 
annat sätt än 
företagaren själv. 

Bolaget tar hjälp med 
bokslutet och 
deklarationer, men tar 
inte hjälp av den 
personen eller någon 
annan för att 
identifiera risker. 

Bolaget tar ingen 
extern hjälp, men har 
kontaktat 
skattemyndigheten 
som ett bollplank för 
skatter samt den 
legala biten.  

Tar hjälp av en 
ekonom som ger 
ekonomisk 
rådgivning såsom 
hjälp med ekonomin, 
lönsamhet och 
investeringar.  

Tar hjälp med bokslutet 
och deklarationer samt 
får hjälp att följa lagar 
och regler.  
Fick hjälp med 
ombildning av 
företaget samt får råd 
som ska bli mer 
ekonomisk 
fördelaktiga. 

Tar hjälp med den 
löpande bokföringen 
men tar inte någon 
hjälp för att identifiera 
några risker. 

Alla bolag förutom ett har 
extern stöd antingen för 
den löpande bokföringen 
eller bokslut och 
deklarationer. Ingen 
uppfattar dock hjälp med 
att identifiera risker från 
det externa stödet.  

 


