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SAMMANFATTNING 
År 2010 infördes en lagändring som innebar att små aktiebolag i Sverige inte längre omfattas 
av revisionsplikt. Detta innebär att revisionen är frivillig för de aktiebolag som under två 
räkenskapsår inte överstiger två av gränsvärdena för revisionsplikt, 3 miljoner kronor i 
nettoomsättning, 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och medelantal tre anställda. Trots 
detta väljer ändå små företag att bli reviderade av revisorer. Detta antyder på att små företag 
upplever fördelar med revisionstjänsten. Syften med studien var därmed att skapa förståelse till 
varför ägare i små företag väljer revision. Genom en analysmodell med de teoretiska begreppen 
trygghet, säkerhet, kvalitet, rådgivning och förtroende har studiens frågeställning och syfte 
kunnat besvaras. Resultatet bygger på en kvalitativ metod som utgår från ett ägarperspektiv där 
fyra stycken enmansföretag som bedriver olika konsultverksamheter har intervjuats för att 
identifiera och jämföra deras upplevda fördelar med revision. Resultatet visar att det finns ett 
antal drivkrafter som driver ägare i små företag till att använda sig av revision. Det har visat sig 
att det främst är ägarnas egna känsla av trygghet som motiverat deras val. Tryggheten som 
ägarna erhåller från revisorns rådgivning har även varit i fokus då ägarna, enligt dem själva, 
besitter en begränsad kunskap inom ekonomi och redovisning. Studien har även kunnat visa att 
endast Skatteverket är en intressent som påverkat ägarnas val. Resultatet visar att små företag 
vill visa trygghet och tillförlitlighet gentemot Skatteverket främst för att hålla dem på avstånd. 
Studiens slutsats är att det framförallt är en inneboende känsla av trygghet hos ägaren själv som 
driver små företag till att använda sig av revision, trots den avskaffade revisionsplikten. 
 
Nyckelord: Revision, Frivillig revision, Små företag, Revisor och Fördelar med revision 

  



 

ABSTRACT 
In 2010, a legislative amendment was introduced which meant that small limited liability 
companies in Sweden was no longer obliged to use audit. This means that the audit is voluntary 
for the limited liability companies that for two financial years do not exceed two of the limit 
values for auditing duty, 3 million SEK in net sales, 1.5 million SEK in total assets and average 
number of employees. Still, small companies choose to be audited by auditors. This suggests 
that small companies experience advantages with the audit service. The purpose of the study 
was to create an understanding of why owners in small companies choose auditing. Through an 
analysis model with the theoretical concepts of safety, security, quality, consulting and trust, 
the question and purpose of the study has been answered. The result is based on a qualitative 
method that is based on an ownership perspective where four one-man companies that conducts 
various consulting activities have been interviewed to identify and compare their perceived 
benefits with auditing. The result shows that there are a number of driving forces that drives 
owners in small companies to use auditing. It has shown that it is primarily the owners´ own 
sense of security that motivated their choice. The safety that the owners receive from their 
consulting has also been in focus, since the owners, according to themselves, possess a limited 
knowledge in finance and accounting. The study has also been able to show that only the Tax 
Agency is a stakeholder who has influenced the owners' choice. The result shows that small 
companies want to show security and reliability towards the Swedish Tax Agency, primarily to 
keep them at a distance. The study's conclusion is that it is primarily an inherent sense of 
security for the owner themselves who drives small companies to make use of auditing, despite 
the abolished audit obligation. 
 
Keywords: Audit, Voluntary Audit, Small companies, Auditor and Benefits of Auditing  
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1. INLEDNING 

Inledningen introducerar studien genom en bakgrund som berör revisionspliktens historia. 
Därefter problematiseras studiens ämnesområde som leder vidare till studiens syfte och 
frågeställning. Slutligen lämnas en disposition över studiens uppbyggnad. 

1.1 Bakgrund 
En revisors uppgift är att granska företags bokföring, årsredovisning samt styrelsens 
förvaltning. Syftet med en revision är att öka ett företags trovärdighet genom att kontrollera att 
verksamheten sköts på ett korrekt sätt och enligt de regelverk som gäller (FAR, 2006). Detta 
för att garantera intressenter om att företagens redovisning stämmer överens med företagets 
ställning och resultat (Prop. 2009/10:204). En revisor har även skyldighet att vid ett lagstadgat 
revisionsuppdrag lämna råd och förslag till förbättringar angående bolagets förvaltning och 
redovisning (Prop. 2000/01:146). 
 
År 1983 infördes lagen om revisionsplikt för samtliga aktiebolag. Denna lag infördes efter att 
den ekonomiska brottsligheten hade börjat öka under 1970-talet. Det brottsförebyggande rådet 
rekommenderade därmed att alla aktiebolag skulle att ha minst en kvalificerad revisor 
(Riksrevisionen, 2017). Lagen om revisionsplikt för samtliga aktiebolaget skulle bidra med att 
bland annat företagsledningen tidigare kunde upptäcka ekonomiska problem i företagen. En 
ytterligare anledning var att Skatteverkets arbete skulle underlättas om företag reviderades 
(Thorell & Norberg, 2005). Revisorn skulle hädanefter ta mer hänsyn till att reducera den 
ekonomiska brottsligheten, såsom skattebrott och skatteflykt (Riksrevisionen, 2017). 
 
Under år 2008 gjorde regeringen en utredning angående de regler som fanns för revision och 
redovisning. Utredningen visade att revision endast tillför en onödig kostnad för mindre företag. 
Detta resulterade i ett lagförslag om att avskaffa revisionsplikten för små aktiebolag (SOU 
2008:32). Lagförslaget gick igenom och en ny regeländring infördes år 2010, vilket innebar att 
revisionsplikten avskaffades. Det är inte längre en skyldighet för de små aktiebolagen att ha en 
kvalificerad revisor. Revisionen blev därmed frivillig för de aktiebolag som under två 
räkenskapsår inte överstiger två av gränsvärdena för revisionsplikt (Bolagsverket, 2019). Dessa 
gränsvärden är 3 miljoner kronor i nettoomsättning, 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och 
medelantal tre anställda. 
 
Avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag har gjort det enklare och billigare att starta 
ett företag. Utredningen som gjordes år 2008 poängterade dock att små aktiebolag bör välja 
frivillig revision för att upprätthålla redovisningsstandarder och för legitimiteten mot samhället 
(SOU 2008:32). 
 
Efter att lagförändringen infördes år 2010, ska de företag som inte längre omfattas av 
revisionsplikten aktivt säga upp revision om de inte vill fortsätta deras samarbete. Om företaget 
senare uppfyller de gränsvärden måste företaget utse en revisor för revidering av verksamheten. 
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Däremot behöver inte ett nystartat aktiebolag ha någon revisor under de första två åren även 
fast bolaget redan från start uppfyller minst två av gränsvärdena (Prop. 2009/10:204).  
 
I en intervju med tidningen Balans (2017) säger Bengt Skough att det är fler nystartade 
aktiebolag i absoluta tal som väljer frivillig revision jämfört med den senaste mätningen. Under 
år 2017 var det ca 19,5 procent av 435 000 svenska aktiebolag som använde sig av frivillig 
revision även fast möjligheten att välja bort revision fanns (Balans, 2017). För de företag som 
aktivt väljer frivillig revision, ska revisionen syfta till att förse företagets intressenter med 
ändamålsenlig kontroll över företagets ställning och resultat för att visa att redovisningen sker 
på ett korrekt sätt (Prop. 2009/10:204).  
 
Enligt Carrington (2014) finns det ett värde för företagets intressenter att en oberoende part 
reviderar företagets redovisning. Genom en revidering erhåller Skatteverket tillförlitlig 
information om företaget finansiella rapporter för att besluta om deras beskattningsbara 
inkomster. Informationen i en revisionsberättelse kan även vara användbar för kreditinstitut vid 
beslut om hur ett företag kan belåna sig, både när förfrågan ska godkännas och vid avgörandet 
av storlekens belopp (Gomés-Guillamon, 2003). Det har även visat sig att de företag som valt 
bort revision och inte heller har en redovisningskonsult visar på sämre kvalité på sina 
årsredovisningar (Balans, 2017). 
 
Under de senaste åren har revisionsbyråer i allt större utsträckning börjat satsa på enbart 
revision och rådgivning. Både PWC och KPMG sålde sin redovisningsverksamhet under år 
2018, för att kunna satsa ytterligare på deras tjänster inom revision och rådgivning (Balans, 
2018). Revisorns uppgift är inte bara att lämna en rapport om revisionen, utan även att kunna 
ge råd till företagen om hur de bland annat kan förbättra sina rutiner (FAR, 2006). Fontaine 
(2013) menar att revision skapar värde för företagen genom revisorns rådgivning. Författaren 
menar att rådgivningen kan handla om generella frågor inom företaget eller om hur de ska sköta 
deras bokföring. Svanström (2008) förklarar att det framförallt är mindre företag som 
efterfrågar rådgivning vid ett revisionsuppdrag.  

1.2 Problematisering 

En granskning gjord av Riksrevisionen (2017) visar att många små aktiebolag har valt att avsäga 
sig revision. Andersson och Norling (2006) menar att revisionsarvodet i små företag är för hög 
i jämförelse med deras omsättning för att kunna tillföra nytta för dessa företag. Däremot kunde 
Riksrevisionens (2017) granskning konstatera att tillväxten och lönsamheten inte hade ökat för 
dessa företag. Trots att många små företag upplever att kostnaden för revision är högre än den 
nytta som de får ut av den, är det fortfarande företag som väljer att ha kvar revisionen. 
Johansson, Häckner och Wallerstedt (2005) menar att företag inte har något att förlora på att ha 
revision, förutom själva kostnaden för revision. Författarna menar att kostnaden inte skulle bli 
lägre av att välja bort revision eftersom nyttan av att kunna kvalitetssäkra informationen väger 
tyngre än själva kostnaden (Johansson et al., 2005). PWC (2019) menar att revision skapar en 
trygghet för verksamheten, framförallt ägare i små aktiebolag, att de finansiella rapporterna inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter.  
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För större företag fungerar revisionen bland annat som ett verktyg att förbättra organisationen 
samt att identifiera företagsproblem (Wallace, 2004). Till skillnad från större företag, pekar 
litteraturen på att det är kostnaden gentemot nyttan som påverkar små företags val (Johansson 
et al., 2005) samtidigt som tidigare forskning visar att det finns olika faktorer som påverkar 
valet (Collis, 2012). Tidigare forskning har baserats på vad det är som styr efterfrågan på 
revision mestadels utifrån kvantitativa metoder. Detta har bland annat gjorts genom att ha 
analyserat ett antal faktorer såsom företags omsättning och revisionskostnad för att förklara 
vilka företagsegenskaper som kan påverka valet av frivillig revision (Collis, 2012). Vidare har 
även forskning pekat mot att det finns olika bidragande motiv som påverkar små företags val. 
Niemi, Kinnunen, Ojala och Troberg (2012) antyder att det framför allt är på grund av ägarnas 
bristande kunskap inom ekonomi som påverkar deras beslut av att frivilligt välja revision. 
Carey, Knechel och Tanewski (2013) menar att revision skapar mervärde internt i företaget i 
form av trygghet.  
 
Frivillig revision är ett omtalat ämne och därför kan det vara givande att, utifrån ett 
ägarperspektiv i små företag, analysera vad de har för upplevda fördelar om revision samt om 
det finns gemensamma drivkrafter mellan företagen som påverkat deras val. Eftersom 
litteraturen och tidigare studier inte har en samlad uppfattning om revisionens värde gentemot 
kostnaden för små företag, är det viktigt att skapa ytterligare kunskap vad ägarna i små företag 
värdesätter i revisionstjänsten som gör att de väljer frivillig revision. Detta är relevant eftersom 
revisionsplikten för små aktiebolag har nu varit avskaffad under en längre tid och det är 
fortfarande företag som väljer att behålla revision, trots att den är frivillig. Med detta i fokus 
har studien fått sin utgångspunkt i följande forskningsfråga:  
 

Vad driver ägarna i små aktiebolag till att använda sig av frivillig revision? 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse till varför små aktiebolag väljer att frivilligt 
använda sig av revision. Studien kommer utifrån ett ägarperspektiv att identifiera för- och 
nackdelar samt jämföra likheter och skillnader mellan fyra små företag och vad de upplever att 
revision bidrar med för deras verksamhet. 
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1.4 Disposition  

Kapitel ett ger en bakgrund till hur revisionsplikten har sett ut från och med 1970-talet fram till 
idag. Vidare diskuteras problematiseringen som leder vidare till studiens frågeställning och 
syfte.  
 
Kapitel två inleds med att presentera vad revision är i stora drag samt vad revisorns roll som 
rådgivare innebär. Vidare presenteras revisionsteorins olika delar, där de sociologiska 
perspektiven har det största fokus för grunden till studiens analysmodell. Denna ska vidare 
genom begreppen trygghet, säkerhet, kvalitet, rådgivning och förtroende användas för att skapa 
förståelse till varför små företag väljer frivillig revision.  
 
Kapitel tre beskriver och diskuterar valet av metod för att besvara studiens syfte samt vilket 
tillvägagångssätt som studien använt sig av.  
 
Kapitel fyra presenterar studiens empiri med utgångspunkt i de fyra intervjuer som har 
genomförts. Intervjuerna presenteras var för sig för att skapa en överskådlig uppfattning om 
ägarnas upplevda fördelar med revision. Sedan redogörs en kort sammanfattning av samtliga 
intervjuer.  
 
Kapitel fem analyserar och tolkar det empiriska materialet som studien tagit fram utifrån den 
teoretiska referensramen för skapa möjlighet till att besvara studiens forskningsfråga; Vad 
driver ägarna i små aktiebolag till att använda sig av frivillig revision?  
 
Kapitel sex lyfter fram studiens övergripande slutsatser samt att frågeställningen besvaras. 
Kapitlet avslutas med att klargöra studiens bidrag samt ger förslag till vidare forskning.  
 
Referenslista samt bilagor med bifogad intervjuguide avslutar denna studie. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

Den teoretiska referensramen behandlar relevant litteratur inom revision för att ge en ingående 
inblick i vad revision är och vad en revisor har för arbetsuppgifter, därtill rollen som rådgivare. 
Vidare presenteras revisionsteorin med dess traditioner som härstammar från sociologin och 
nationalekonomin. Med utgångspunkt i den sociologiska traditionen kommer en analysmodell 
presenteras som ska skapa en grund för analysen av det empiriska material som tagits fram. 

2.1 Revisorns uppgift och revisionens syfte 
Revision är en oberoende granskning av verksamheter som gör att tillgång till kvalitetssäkrad 
information för strategiskt och ekonomiskt beslutsfattande ges till medborgare, företag och 
finansiella marknader (Revisorsinspektionen, 2017). En revisor har som uppgift att säkerställa 
att kvaliteten på företagets finansiella information. Syftet är att revisionen ska öka förtroendet 
hos avsedda användare att de finansiella rapporterna, i alla väsentliga avseenden, har upprättats 
enligt ett tillämpligt ramverk för finansiell rapportering (FAR, 2006). Revisorsinspektionen 
(2017) menar även att revision syftar till att skapa ett förtroende för de granskade företagen och 
att revision har en nyckelroll i ekonomin och en central ställning i samhället. Det betyder att 
kunskap och förståelse för regelverk och utvecklingstrender krävs för revisorer på marknaden 
för att kunna behålla sin legitimitet (Johansson et al., 2005). 
 
Revisorns granskning resulterar i en rapport i form av en revisionsberättelse där revisorn uttalar 
sig om årsredovisningen, bokföringen samt om styrelsens och VDs förvaltning (FAR, 2006). 
Denna revisionsberättelse är ett beslutsunderlag för företagets intressenter (FAR, 2006) såsom 
ägare, kunder, långivare, investerare, leverantörer, stat och kommuner (Porter, Simon & 
Hetherly, 2014).  

2.1.1 Revisorns roll som rådgivare 
En revisor erhåller information och skapar insyn i ett företags ekonomiska verksamhet genom 
att utföra en revision. I en revisionsberättelse intygar en revisor om att bokföringen följer de 
krav som lagen ställer. Genom en revisors specialistkunskaper inom exempelvis regler för 
redovisning, bokföring och skatt kan de även arbeta inom rollen som rådgivare. De kan även 
fungera som bollplank mellan företagen och andra verksamheter. Revisorns rådgivning vid ett 
granskningsuppdrag definieras som revisionsrådgivning (Prop. 2000/01:146). Carrington 
(2014) menar att revisionsrådgivning är i princip alltid tillåten eftersom revisorn har en 
skyldighet att informera företaget om det finns förbättringsmöjligheter inom redovisningen. 
Kirby och King (1997) menar på att revisorn har en bredare roll hos små företag eftersom de 
oftas besitter en mindre kunskap kring redovisning och kräver mer rådgivning för den 
hanteringen. Fontaine (2013) menar att revisorns rådgivning skapar mervärde för klienten 
genom att erhålla värdefull kunskap gällande exempelvis skattebesparingar och kommande 
redovisningsstandarder.  
 
Enligt Bennett och Robson (1999) skapas ett förtroende mellan revisorn när ett 
revisionsuppdrag tilldelas genom att bygga upp en nära relation till varandra. Gooderham, 
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Tabiassen, Doving och Nordhaug (2004) menar däremot att förtroendet mellan revisorn och 
små företag skapas genom revisionens kvalitet och inte den tid som revisorn och företaget har 
samarbetat. Eftersom små företag ofta har en god och lång relation till sin revisor gör det att 
rådgivning blir en naturlig del (Johansson et al., 2005; Kirby & King, 1997). Det har även visat 
sig att små företag är i behov av rådgivning eftersom kunskapen oftast är begränsad till endast 
dess kärnkompetens. De problem som dyker upp hanteras vanligen av en person i företaget, 
vilket kan ta upp mycket tid som företaget inte har råd med. Att anlita en revisionsbyrå för 
rådgivning kan på så sätt betyda att kostnader kan besparas (Ye, Carson & Simnett, 2006).  
 
Genom att få insikt i revisorns roll som rådgivare kan detta bidra med ytterligare förståelse till 
varför små aktiebolag väljer frivillig revision. Revisionsrådgivning för små och stora företag 
kan skilja sig åt och därmed bör det belysas huruvida små aktiebolag resonerar kring rådgivning 
från revisorn. Johansson et al. (2005) belyser att små företag ofta har en mer personlig relation 
till sin revisor samt att denna relation kan skapa ett förtroende mellan parterna som de större 
företagen inte har. 

2.2 Revisionsteori 
För att kunna skapa en förståelse till vad som driver små företag till deras val av frivillig revision 
har studien valt att använda delar i revisionsteorin för att förstå vad som kan påverka företagens 
val. Enligt Carrington (2014) delas teorin om revision in i två traditioner. De två traditionerna 
härstammar från nationalekonomin och sociologin. Den nationalekonomiska är den tradition 
som anses vara den starkaste och i den ingår det tre delar: försäkran, förbättring och försäkring. 
I den sociologiska traditionen ingår två perspektiv: komfort och legitimitet. Dessa tre delar samt 
två perspektiv förklarar på olika sätt vad revision är och varför företag väljer att anlita en revisor 
(Carrington, 2014). I och med att denna studie vill skapa förståelse till varför företagen gör de 
val som de gör, är de sociologiska perspektiven mer relevant till denna studie än vad de 
nationalekonomiska delarna är. Teoretiska begrepp inom sociologin förklarar människors 
beteenden och relationen mellan människan och samhället. Människor tenderar att till stor del 
utgå från känslor vid olika beslutsfattande, vilken denna studie är ämnad att studera (Fineman, 
1996).  
 
De sociologiska begreppen kan på ett subjektivt sätt hjälpa till att förstå företagsägarnas val mer 
än vad de nationalekonomiska begreppen kan. Carrington (2014) menar att inom 
nationalekonomin är rationalitet ett viktigt begrepp eftersom modeller inom nationalekonomin 
skapas utifrån att människor är rationella och att aktörer handlar på ett visst sätt för att 
effektivitet skall skapas. Med anledning av att studien vill skapa förståelse till varför ägare gör 
de val de gör, kommer studien ha ett större fokus på de sociologiska perspektiven för att kunna 
besvara studiens syfte och forskningsfråga. Däremot kommer studien låna vissa begrepp från 
den nationalekonomiska traditionen eftersom dessa delar har teoretisk relevans för att förstå 
beteenden. Därmed kommer samtliga delar och perspektiv inom revisionsteorin redovisas i 
detta avsnitt. Nedan förklaras dessa mer ingående och inleds med att förklara de två 
sociologiska perspektiven för att vidare presentera de tre nationalekonomiska delarna i 
revisionsteorin. 
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2.2.1 Revision som komfort 
Ur det sociologiska synsättet härstammar traditionen revision som komfort. Revision som 
komfort innebär att revisionen syftar till att företagets ägare ska känna sig säker och trygg med 
att redovisningen är rätt. Detta genom att en professionell granskning av företaget har utförts. 
Det ska finnas en trygghet i att redovisningen är tillförlitlig för att vilja satsa i företaget. Skulle 
revisorn upptäcka fel i redovisningen ska dessa anmärkningar ske utan att intressenterna får 
kännedom om det. Dessa fel meddelas till företaget som därmed har chans att rätta dem innan 
revisionsberättelsen upprättas, vilket i sin tur kan leda till förtroendet och tilliten kan komma 
att öka. Revisionen ska enligt revision som komfort syfta till att reducera ägarens känslor 
beträffande obehag och orosmoment. Detta innebär att revision ska syfta till ägaren känner sig 
lugn och trygg med företagets redovisning (Carrington, 2014).  
 
I jämförelse med de tre delarna i revisionsteorin som härstammar från nationalekonomin 
förklarar Carrington (2014) att revision som komfort handlar om att revision ska tillföra en 
känsla av välbefinnande, ro och lättnad gentemot ägaren. Revisionen ska vara närvarande, men 
helst inte höras. Komfort handlar om att sända ut en signal om att företaget använder revision 
(Carrington, 2014). Sådana signaler kan förklara de beteenden som uppstår på arbetsmarknaden 
och skapa förståelse för varför företag gör val som de inte har skyldighet att göra (Watson, 
Shrives & Marston, 2002). Det kan förklaras som att ägaren ser ett intresse i att förmedla 
ytterligare information än det som krävs. Detta kan resulterar i att företag får en högre 
trovärdighet gentemot intressenter eller för ägaren själv (Watson et al., 2002). Skulle de 
finansiella rapporterna inte innehålla all nödvändig information eller att det skulle finnas 
felaktigheter i den, finns det risk att intressenternas trovärdighet gentemot företaget minskar 
(Carrington, 2013). 
 
Eftersom studiens urval av små företag består av enmansföretag kan det vara viktigt för dem att 
reducera de orosmoment som inte hör till deras egna verksamhet då de sköter verksamheten 
ensam. Därmed är det viktigt att lyfta fram revision som komfort för att kunna förklara varför 
företagsägaren väljer revision genom att identifiera om det har med deras egna känsla eller om 
det finns yttre påverkan i form av intressenter. 

2.2.2 Revision som legitimitet 
Revision som legitimitet handlar om att revisorn genom sin revidering säkerställer att företaget 
följer de normer och regler som samhället ställer. Om företaget inte följer dessa normer och 
regler kan revisorn kräva att företagets redovisning ska ändras. Användandet av en revisor blir 
därmed en bekräftelse att den finansiella rapporten är godkänd och trovärdig. Detta innebär att 
det är revisorn som skapar legitimitet för företaget (Carrington, 2014).  
 
Revision som legitimitet speglar även likheter med legitimitetsteorin som också handlar om att 
organisationen ständigt måste bevisa och styrka att en revisors arbete är nödvändigt för 
samhället (Shocker & Sethi, 1973). Teorin ses som ett avtal mellan ett företag och 
beståndsdelarna i företaget (Watson et al., 2002). Detta innebär att företagen måste därmed ta 
ansvar för sitt agerande (Frostenson, 2015). Deegan (2002) förklarar legitimitetsteorin som en 
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systeminriktad teori. Inom en systemorienterad syn på organisationen och samhället antas 
företaget vara påverkat av det samhälle där de bedriver sin verksamhet (Deegan, 2002). Detta 
gör att företagen måste alltmer stå till svars för sociala problem som anses vara konsekvenser 
av deras aktiviteter eftersom företag och marknader alla verkar i ett samlat samhälle (Patten, 
1991). Nurhayati, Taylor, Rusmin, Tower och Chatterjee (2016) menar att det finns tendenser 
till att intressenter är villiga att samarbeta med företag som är accepterade av samhället. Det 
krävs att företag rapporterar de ansträngningar de gör för att anpassa sig efter de förväntningar 
som finns utav samhället (Deegan, 2002). Samhällets roll är viktig för att upprätthålla 
legitimiteten och därför krävs det att företag visar att de arbetar med samhällets förväntningar 
(Nurhayati et al., 2016).  
 
Frostenson (2015) förklarar att legitimitet handlar om att bli accepterad i samhället, vilket 
betyder att företag är beroende av synen som samhället har för att kunna bedriva sin verksamhet. 
Vidare förklarar författaren att legitimitet behövs för att behålla sina resurser men även att det 
är en tillgång för att skaffa ytterligare resurser. Carrington (2014) beskriver att legitimitet kan 
skapas till ett företag genom revision. Han förklarar att revision bidrar med högre trovärdighet 
till de finansiella rapporterna hos företagen eftersom vid en revision lämnas uttalande om 
företagets fortlevnad och även hur företaget följer de lagar och normer som finns. Legitimiteten 
kan därför öka genom revision eftersom revisorn kan kräva att företaget ska ändra på de som 
inte överensstämmer med de normer som finns (Carrington, 2014). Revision som legitimitet 
kan sammanfattas som det förtroende, säkerhet och tillförlitlighet som samhället erhåller till 
företaget i och med revision.  

2.2.3 Revision som försäkran 
Revision som försäkran är den första delen i revisionsteorin som härstammar från 
nationalekonomin. Denna redogör för hur ägaren i företaget ska kunna försäkra sig om att 
företagsledningen styr mot samma håll, som ligger i linje med ägarens intresse (Carrington, 
2014). Revision som försäkran kan liknas en av de vanligaste teorierna inom ekonomi och 
redovisning, Agentteorin. Agentteorin används främst för att illustrera samt att förenklat ge 
förklaring, förståelse och förutsägelse av hur utveckling och sammankopplingar av vissa 
fenomen ter sig (Frostenson, 2015; Carrington, 2014). Eftersom företagen i denna studie är 
enmansföretag bygger denna studie på att principalen är företagets ägare och agenten är 
intressenterna som kan vara långivare, Skatteverket, kunder eller leverantörer (Collis, J., Jarvis, 
R & Skerratt, L. 2004). Oftast sitter agenten på mer värdefull information än vad principalen 
gör, vilket kan leda till att det råder informationsasymmetri mellan dessa parter (Frostenson, 
2015). Eftersom små företag oftast är ägarledda gör det att ägaren själv tar beslut som 
maximerar vinsten och därav råder ingen direkt informationsasymmetri i själva företaget. 
Däremot kan det råda informationsasymmetri gentemot företagets intressenter (Svanström, 
2008). Revision som försäkran antyder att kontraktsförhållanden mellan principalen och 
agenten är en betydande del och att tillförlitlig övervakning minskar både 
informationsasymmetrin och kostnaderna för företaget (Jensen & Meckling, 1976). 
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En revisor kan beskrivas som en extern övervakare för att säkerställa trovärdigheten i de 
finansiella rapporterna (Coffee, 2004) och samtidigt bidra till att minska 
informationsasymmetrin (Power, 1997). I och med detta kan företag välja att anlita en revisor 
för att få in en oberoende part för att förebygga dessa problem och även kunna styrka på att 
redovisningen är tillförlitlig och korrekt (Carrington, 2014).  

2.2.4 Revision som förbättring 
Revision som förbättring syftar till att bibehålla hög kvalitet på redovisningen. Genom att 
revisorn granskar redovisningen har de även möjlighet att påverka den, vilket kan skapa en 
säkerhet för företaget att redovisningen blir korrekt. Författaren förklarar att en revisor behöver 
ha i åtanke att effektivisera kapitalmarknaden och därmed tänka på intressenternas intressen 
(Carrington, 2014). Dye (1993) förklarar att det är revisorns uppgift att se till att informationen 
i årsredovisningen är korrekt eftersom det är en offentlig handling. Detta har att göra med att 
intressenter och andra utomstående parter kan granska ett bolags årsredovisning om de begär 
det (Dye, 1993). Revisorns roll är att förmedla säkerhet i informationen mellan intressenter 
(Wallace, 1980). Detta innebär att om informationen inte är tillräcklig kan det få 
samhällsekonomiska effekter (Carrington, 2014).  
 
Dye (1993) menar att när en auktoriserad revisor skriver på revisionsberättelsen är det ett bevis 
på att kvaliteten på informationen från företaget är god. Genom att företag håller en god kvalitet 
på sin information gynnar det företaget eftersom det kan anses vara ett beslutsunderlag för 
investerare (Dye, 1993). Kvalitetssäkringen som en revisor bidrar med är inte bara en fördel för 
företaget utan även för eventuella intressenter och andra finansiärer (Wallace, 2004). Revision 
bidrar med kvalitet till företagets redovisning vilket skapar en säkerhet för ägarna att 
redovisningen har hanterats korrekt och kan därmed ses som ett underlag för att ta relevanta 
och betydande beslut som kan gynna företaget (Carrington, 2014; Wallace, 2004). 

2.2.5 Revision som försäkring 
Revision som försäkring är den tredje och sista delen i revisionsteorin som härstammar från 
nationalekonomin. Carrington (2014) förklarar att revision som försäkring kännetecknas som 
ett slags bekräftande. Syftet är att revisionen ska fungera som en säkerhet om att redovisningen 
håller måttet samt att risken flyttas från ledningen till revisorn. Enligt Thorell och Norberg 
(2005) besitter företag som revideras av en revisor en fördel gentemot Skatteverket eftersom 
kvaliteten på räkenskapsåren är kontrollerad. Revisorn besitter ett ansvar i att redovisningen 
upprättas enligt de lagar och regler som gäller. För intressenterna betyder det att det finns 
ytterligare en till aktör som är intresserad av att de finansiella rapporterna är tillförlitliga 
(Carrington, 2014). Dye (1993) menar att investerare anser att revisionen är värdefull vid en 
investering. Om det visar sig att en investering grundat sig en felaktig finansiell rapport är det 
revisorn som står ansvarig för en eventuell förlust (Dye, 1993). 
 
Om företag väljer revisorer som är trovärdiga till att leverera hög kvalitet under sitt 
revisionsuppdrag, har reaktionen från deras investerare och andra användare visat sig vara 
gynnsam (Menon & Williams, 1994). Revision som försäkring blir på så vis att revisorns roll 
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är en garanti gentemot intressenterna och för företaget innebär det att revisorn reducerar 
försäkringsrisker (Carrington, 2014). 

2.3 Analysmodell 
Studiens teoretiska referensram presenterar vad revision är och revisorns roll som rådgivare, 
vidare har revisionsteorin lyfts fram för att i dess enkelhet förklara varför företag väljer revision. 
Med utgångspunkt i revisionsteorins sociologiska perspektiv har studien lyft fram teoretiska 
begrepp för att skapa studiens analysmodell. Studien har även tagit hjälp från revisionsteorins 
nationalekonomiska delar att ta fram begrepp för att komplettera de sociologiska perspektiven. 
Utifrån analysmodellen kommer studien analysera och identifiera vad som driver små företag 
till deras val av revision, se figur 1. 
 

 
Figur 1: Studiens analysmodell 

Figur 1 visar att det finns drivkrafter hos ägarna i små företag till vad det är som driver dem till 
valet av frivillig revision. Analysmodellen har utifrån den teoretiska referensramen lyft fram 
fem teoretiska begrepp, trygghet, säkerhet, kvalitet, rådgivning och förtroende.  
 
Studien har valt att inledningsvis belysa begreppen trygghet, säkerhet och kvalitet som 
drivkrafter eftersom tidigare studier visar att små företag värdesätter antingen en eller fler av 
dem. Collis (2003) menar att små företag som väljer revision gör det för att erhålla bättre 
kontroll på företagets bokföring, öka trovärdigheten i de finansiella rapporterna samt 
tillförlitligheten gentemot intressenter. Författaren uttrycker att revision ska bidra med trygghet 
för ägare i små företag att kunna säkerställa en tillförlitlig redovisning. Därmed är begreppen 
trygghet, säkerhet och kvalitet en av fördelarna som författaren belyser starkt då tillförlitlighet 
går i enlighet med att redovisningen med säkerhet håller god kvalitet.  
 
Studien har även valt att belysa begreppen rådgivning och förtroende som drivkrafter till att 
företag väljer revision. Rådgivning är något som Fontaine (2013) uttrycker som viktigt för små 
företag i sin studie, vilket denna studie vill analysera vidare. Johansson et al. (2005) menar att 
små företag har en stark relation till sin revisor och att det har med förtroende att göra. 
Gooderham et al. (2004) menar även att kvaliteten på revisionen kan ha en inverkan på ett 
företags förtroende till revisorn. Begreppen rådgivning och förtroende är sammanlänkade till 
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varandra som en drivkraft eftersom ägaren ska känna ett förtroende till revisorn för att vilja 
erhålla råd om beslut som rör företaget. 
 
Utifrån dessa fem teoretiska begrepp kommer drivkrafterna mynnas ut i att valet har gjorts av 
en följd från antingen dem själva som ägare och/eller av intressenter. Valet av att ha revision 
kan påverkas av att företagsägaren själv anser att revisionen bidrar med fördelar till 
verksamheten. Det motiveras som en inneboende känsla, en känsla som kan skapa en mer 
välmående tillvaro för dem själva och i deras företagande. Drivkrafterna kan även mynnas ut i 
att dess intressenter har påverkat små företag till att välja revision. Detta motiveras till att de 
val som små företag gör är på grund av uppkomst från en utomstående part än av enbart ägaren 
själv. Med hjälp av denna analysmodell ska studien genomföra en jämförande analys mellan 
fyra ägarperspektiv för att skapa ytterligare förståelse till fenomenet om varför företag väljer 
revision trots att den är frivillig.  
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3. METOD 

Detta kapitel presenterar och diskuterar val av metod som studien använde för att besvara 
syftet och frågeställningen. Det tillvägagångssätt som studien använde sig av tas upp i detta 
kapitel för att skapa en uppfattning om hur empirin samlades in och analyserades. Kapitlets 
sista del diskuterar de metodproblem som dykt upp under studiens gång. 

3.1 Kunskapssyn och studiens forskningsansats 

Det är både en ontologisk och en epistemologisk utgångspunkt som formade denna studie. 
David och Sutton (2016) förklarar att ontologi är hur vi människor uppfattar världen och att 
epistemologi förklarar hur vi får fram kunskap om världen. Den ontologiska utgångspunkten 
som studien använde sig av var individers subjektiva uppfattningar vilket betydde att det 
krävdes tolkning för att förstå innebörden av dess verklighet. Detta innebar att studien var 
beroende av respondenternas upplevelse för att tolka dess innebörd och tillslut komma fram till 
studiens slutsats. Den epistemologiska utgångspunkten studien använde sig av var utifrån ett 
hermeneutiskt perspektiv eftersom studien syfta till att skapa förståelse om vilka drivkrafter 
små aktiebolag hade till valet av frivillig revision.  
 
Denna studie ville skapa en förståelse till varför små aktiebolag väljer frivillig revision och hur 
ägarna i små aktiebolag resonerar kring de för- och nackdelar med revisionen. Studien 
genomförde en kvalitativ studie som baserades på empirisk data i form av intervjuer. Empirin 
samlades in för att sedan tolkas utifrån teorierna för att skapa förståelse till varför små företag 
väljer revision. Idéer kan uppstå genom antaganden, intuition, induktiv eller deduktiv metod 
(Hair, Wolfinbarger, Money, Samouel, & Page, 2015). Studien valde ett tillvägagångssätt som 
byggde på tidigare forskning inom studiens ämnesområde. Därefter användes befintlig teori 
inom revision med en deduktiv metod. Utifrån dessa teorier, med sociologin i fokus, byggde 
studien upp en analysmodell för att kunna besvara studiens syfte och forskningsfråga. Hair et 
al. (2015) förklarar att ett deduktivt tillvägagångssätt startar med antingen en hypotes eller teori 
och att det är utifrån det som studiens forskningsfråga kommer att besvaras. Detta låg till grund 
för insamlandet av empirin. Bryman och Bell (2013) förklarar att en kvalitativ metod kan 
beskrivas genom att med fokus på ord fånga upp en utförlighet samt ett djup i studien. Genom 
att studien använde ett deduktivt tillvägagångssätt kan det motiveras till att studien inte gick 
miste om relevanta delar som tagits fram i tidigare forskning inom detta ämne. 

3.2 Litteratursökning 
Studiens ämne och inspiration uppkom genom att studiens författare är nyblivna revisorer och 
frivillig revision ständigt är ett aktuellt ämne inom revisionsbranschen. Detta bidrog till att en 
sökprocess av olika branschtidningar studerades för att styrka att ämnet låg rätt i tid. 
Branschtidningar som Balans och Revisionsvärlden är två av tidningarna som bidrog till att 
intresset växte. Eftersom revisionsbranschen följer lagar och regler har lagtexter samt ram- och 
regelverk varit relevanta att läsa och ta med i studien. Kurslitteratur inom revision används även 
för att styrka upp teorier och resonemang. Sedan har även vetenskapliga artiklar används med 
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fokus på studiens ämne. Dessa vetenskapliga artiklar hämtades från Google scholar och Scopus 
som fanns tillgängliga via Luleå Tekniska Universitets databaser. För att erhålla artiklar som 
var relaterade till studien var vissa sökord specifikt relevanta. Exempel på sökord som har 
använts i denna sökprocess och som både använts enskilt och i kombination med varandra är: 
 

Revisionsplikt, frivillig revision, revision, revisor, små företag och revisors roll 

3.3 Datainsamling 
Studiens insamling av data utgick ifrån en kvalitativ metod där intervjuer gjordes med fyra små 
aktiebolagsägare som använde sig av revision trots att de inte hade någon revisionsplikt. 
Kvalitativa intervjuer är en metod för att fånga upp intervjupersonernas egna perspektiv och 
uppfattningar (Bryman & Bell, 2013). Eftersom studien ville skapa förståelse till varför små 
företag väljer revision ansåg studiens författare att intervjuer var mest lämpad för att kunna 
besvara syftet och forskningsfrågan. Genom intervjuer kunde studien fånga upp ägarnas egna 
tankar kring revision, vilket tillät respondenterna att själva besvara frågorna utifrån deras 
uppfattningar om vad som var relevant och viktigt. Det finns tre stycken grundläggande 
intervjutekniker; ostrukturerad, semistrukturerad och till sist strukturerad intervju (Bryman & 
Bell, 2013). Denna studie valde att använda tekniken semistrukturerad intervju som är en mix 
av de två andra intervjuteknikerna. Denna intervjuteknik innebar att samtliga företagare fick 
samma förutbestämda frågor. Alla som intervjuades behandlades därmed lika och studien fick 
ett bedömningsunderlag. Detta gjorde att alla följdfrågor som uppkom under intervjun kunde 
besvarades utifrån de svar som de förutbestämda frågorna gav (Bryman & Bell, 2013). Att ställa 
följdfrågor till intervjupersonen tillät ytterligare information som intervjumallen inte kom åt. 
Detta gjorde även intervjun mer flexibel intervju och tillät intervjupersonerna välja intervjuns 
riktning (Bryman & Bell, 2013). 

3.3.1 Urval 
Studien utgick från ett urval med små aktiebolag som hade sitt säte i Luleå kommun. Samtliga 
företagare var enmansföretag som under de senaste fyra åren befunnit sig inom ramen för att 
kunna välja bort revision om de så önskar, vilket innebar att de inte översteg 3 anställda, hade 
under 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och understeg 3 miljoner kronor i 
nettoomsättning. Studien valde att inte rikta in sig på någon specifik bransch men för att 
tillhandahålla ett någorlunda rättvist jämförande var alla intervjurespondenterna verksamma 
inom en konsultverksamhet. Studien använde databasen Bisnode Infotorg för att finna lämpliga 
aktiebolag inom konsultverksamhet. Dessa aktiebolag valdes slumpmässigt ut och för att 
säkerställa den information som databasen fått fram undersöktes även deras årsredovisningar. 
För de utvalda aktiebolagen som uppfyllde kriterierna tog studiens författare kontakt med 
företagsägarna via telefon. Vid denna kontakt tilldelades information om studiens syfte och 
innehåll och därefter fick de frågan om de ville ställa upp på en intervju där möjligheten för 
konfidentialitet fanns. Studien fick samtliga företagsägares tillåtelse till att använda deras namn 
och företagsnamn, däremot utelämnades dessa eftersom det i efterhand inte bedömdes vara av 
betydande relevans för studien. 
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3.3.2 Intervjuer 
Studien kontaktade fyra företag och samtliga respondenter valde att ställa upp på en intervju, 
varav två bokades för personliga intervjuer och två via telefon. Tanken var att få ett personligt 
möte med samtliga företagsägare men på grund av att två av respondenterna inte hade den tid 
som krävdes fick dessa intervjuer utföras via telefon istället. De två intervjuerna som bestod av 
ett personligt möte spelades in, vilket enligt Bryman och Bell (2013) underlättar för analys och 
transkriberingen samt att de som intervjuar kan fokusera på personen som blir intervjuad och 
riskerar inte att missa någon viktig detalj. Under telefonintervjuerna antecknade båda 
författarna, vilket gjorde att det mesta av materialet från intervjun skrevs ned, trots att de inte 
spelades in.  
 
Bryman och Bell (2013) förespråkar att inleda intervjun med ett antal frågor som är 
demografiskt utformade för att skapa förtroende till respondenterna. Därmed inleddes 
utformningen av intervjuerna med så kallade uppvärmningsfrågor om företagets verksamhet. 
Resterande intervjufrågor formulerades utifrån studiens olika delar i den teoretiska 
referensramen samt i syfte till att kunna besvara studiens syfte och frågeställning. Som tidigare 
nämnts bestod intervjuerna av en semistrukturerad frågeutformning som gjorde det möjligt att 
ställa relevanta följdfrågor om upplevda för- och nackdelar med revision. Detta för att kunna 
följa upp respondenternas intressanta upplevelser samt undvika att missuppfatta företagsägaren. 

3.4 Analysmetod 

Efter att intervjuerna genomförts transkriberades de i sin helhet direkt efteråt och varje 
respondent fick varsin förteckning: Företag A, Företag B, Företag C och Företag D. Vid 
transkriberingen skrevs hela intervjun ned, däremot valde vi att inte skriva ner respondenternas 
skratt, pauser och pausernas längd, eftersom det inte ansågs som relevant för denna studie. 
Sedan valde studien att inleda kodningen av den kvalitativa data genom att först skapa en 
mindmap av nyckelord, som framgår i empirin, från varje respondents intervju som var relevant 
för studiens syfte och forskningsfråga. Denna mindmap gjordes för att inte gå miste om 
information som intervjun fångat upp utöver studiens teoretiska referensram. Genom att skapa 
en mindmap möjliggjordes en överskådlig blick om mönster över skillnader och likheter mellan 
respondenternas intervjuer. Därefter fortsattes kodningen genom att föra in materialet i excel 
där materialet kategoriserades utifrån de teoretiska begreppen som presenterats i studiens 
analysmodell under kapitel två. Efter detta lästes transkriberingen från respondenternas svar 
från intervjuerna igenom igen för att säkerställa att ingen väsentlig information gick förlorad.  
 
Den presenterade empirin utgick från de nyckelord som identifierades under kodningen och 
som var relevant för studiens syfte och frågeställning. Studien valde att presentera empirin 
utifrån varje enskild intervju för att erbjuda läsaren en djupare inblick i vad som driver 
respektive ägare till att använda sig revision och deras upplevda fördelar. Studien jämförde 
sedan fallen mot varandra och slutligen analyserades resultatet med studiens analysmodell och 
tidigare forskning som studien använde sig av. 
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3.5 Studiens metodkvalitét 

I en kvalitativ studie går det inte att mäta validitet och reliabilitet för att komma fram till en mer 
absolut sanning eftersom det kan finnas flera sanningar av verkligheten. Begreppen validitet 
och reliabilitet kommer ursprungligen från den kvantitativa forskningen, men omfattas även 
inom kvalitativ forskning där den är omdiskuterad. Inom kvalitativa studier kan samma 
definition av begreppen användas men med skillnad från kvantitativa studier genom att ha 
mindre fokus vid de frågor som rör mätning. Därför var det viktigt att i så stor mån som möjligt 
även uppnå trovärdighet och äkthet genom att under studiens gång ha detta i åtanke vid 
insamling av data (Bryman & Bell, 2013). 
 
Studien utgick från kvalitativ data och det innebar att trovärdigheten var viktig eftersom 
reliabiliteten inte kunde mätas i samma grad som vid en studie med kvantitativ data (Bryman 
& Bell, 2013). För möjligheten till att stärka studiens trovärdighet fick respondenterna 
erbjudandet om konfidentialitet vid intervjutillfället. Bryman och Bell (2013) menar att genom 
att erbjuda konfidentialitet vid en intervju skapas det ett förtroende till personen som intervjuas 
att svara mer ärligt på frågorna. En kvalitativ studies trovärdighet kan stärkas ytterligare genom 
att ställa liknande intervjufrågor för att identifiera skillnader eller likheter i svaren. Denna 
metod, test-retest-metoden, har studien använt sig av och fick svar som stämde överens med 
varandra, vilket tydde på att trovärdigheten stärktes (Bryman & Bell, 2013). Efter varje intervju 
sammanfattades intervjuerna i korta drag för att säkerställa att respondenterna har uppfattats 
korrekt av studiens författare. Detta gjordes för att skapa tillförlitlighet i insamlingen av 
studiens kvalitativa data i form av intervjuer. Två av fyra respondenter gav sitt godkännande 
till att författarna spelade in intervjuerna, vilket skapade möjlighet att transkribera intervjuerna. 
Genom att transkribera insamlat material efter en intervju ökar pålitligheten (Bryman & Bell, 
2013). 
 
Under studiens gång har fokus varit på studiens syfte och frågeställning för att säkerställa att 
studien har hållit god validitet och äkthet. Detta gjordes genom att återkommande under 
arbetsgången gå tillbaka till syfte och frågeställning för att kontrollera att det som skrivs är 
relevant för att kunna besvara dessa. Studien gick även noggrant igenom intervjufrågorna för 
att den insamlade datan kunde mätas samt gav relevant material för studiens 
problemformulering. Enligt Merriam (2009) kan det dock vara problematiskt att genom en 
kvalitativ metod fastställa en studies äkthet eftersom ett mänskligt beteende är föränderligt och 
därav kan det vara svårt att upprepa samma resultat flera gånger. 

3.6 Metodproblem 

Studier med en kvalitativ metod baseras ofta på ett begränsat antal intervjuer med anledning av 
att kvalitativa intervjuer är tidskrävande (David & Sutton, 2016). Det kan därmed vara 
problematiskt att dra generella slutsatser utifrån den insamlade empiriska datan som endast 
består att få respondenter, som i denna studie har fyra respondenter. David och Sutton (2016) 
förklarar att en intervju av detta slag inte med tillförlitlighet kan säkerställa att urvalet 
representerar en generaliserande bild om varför små aktiebolag väljer frivillig revision. Då 
studien utgick från att jämföra fyra små aktiebolag som är verksamma i olika 
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konsultverksamheter ansågs inte antalet vara ett metodproblem eftersom syftet och 
forskningsfrågan kunde besvaras utifrån jämförelsen mellan dessa företag.  
 
Det kan anses problematiskt att det fanns två tillvägagångssätt vid insamling av data i denna 
studie eftersom den var ämnad att göra jämförelser mellan de små företagen. Studien hade ett 
tillvägagångssätt där två intervjuer var personliga som spelades in samt ett tillvägagångssätt 
med två telefonintervjuer som inte spelades in. Bryman och Bell (2013) menar att en intervju 
som inte spelas in inte behöver tyda på att resultatet blir försämrat utan kan istället medföra att 
personen som blir intervjuade känner sig mer trygga och resultatet kan få en positiv inverkan 
(Bryman & Bell, 2013). Jacobsen (2002) menar att det finns en nackdel att hålla en intervju via 
telefon eftersom det kan vara svårare att prata om känsliga ämnen, som kan leda till att 
respondenterna inte vågar svara ärligt. Studien ansåg inte detta som någon nackdel då frågorna 
inte formulerades på ett sådant sätt att de behövdes tolkas utifrån respondenternas kroppsspråk 
samt att frågorna inte ansågs vara känsliga. Därmed ansåg studien inte det som något problem 
med att det fanns två tillvägagångssätt eftersom studien erhöll det material som var relevant för 
studiens syfte och forskningsfråga. 
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4. EMPIRI 

Detta kapitel presenterar studiens insamlade empiri utifrån de intervjuer som gjorts med fyra 
respondenter som är verksamma inom olika konsultverksamheter. Varje intervju presenteras 
separat i den ordning som de hölls och avslutningsvis sammanställs empirins huvudresultat. 

4.1 Företag A 
Företag A är en konsultverksamhet inom data och datasäkerhet. Företaget startades först som 
en enskild firma eftersom det gick snabbt och smidigt att starta upp via internet. Han är ensam 
ägare i företaget och har alltid jobbat som konsult inom säkerhetsbranschen och strävan att 
starta eget har alltid funnits där. Tillslut tog han klivet att starta eget för att se om han hade 
förmågan att klara sig själv i renaste form. Snabbt gjordes företaget om till ett aktiebolag istället 
som nu varit verksam i cirka 10 år och hans val av att anlita en revisor gjordes direkt. Ägaren 
förklarar: 
 

“Det känns skönt att ha det stödet över året och när bokslutet skickas in så tittar revisorn 
igenom det och den överblick revisorn kan ge om det gångna verksamhetsåret, är en helt 

annan syn än vad jag själv kan ge.” 
 
Ägaren menar att det känns tryggt och skönt för honom att veta att revisorn granskar 
verksamhetsåret och att det kontrolleras på ett korrekt och tillförlitligt sätt. Vidare förklarar han 
att det skapas en trygghet för honom genom att samarbeta med en revisor som kan olika 
regelverk, skattelagstiftning och momsredovisning. Ägaren poängterar att han anlitade sin 
revisor eftersom det är viktigt för honom och hans företag att säkerställa att redovisningen blir 
rätt eftersom han själv har brister i sin kunskap inom redovisning. Han uttrycker: 
 

“Revisionen är som en skön huvudkudde.” 
 
Revision har för företag A fungerat som en extra kvalitetscheck, för att kontrollera att ägaren 
har tänkt rätt. Informationen om företaget måste bli rätt, annars är det bara att lägga ner förklarar 
han. Vidare förklarar att han är sitt bolag och sitt varumärke och därför har han inte råd att det 
blir fel för då blir han ersatt av något annat företag. Genom att bolaget blir reviderat av en 
revisor fungerar därför som en extra stämpel på att verksamheten fungerar bra. Han berättar: 
 

“Min revisor har varit som en speaking partner som jag alltid kunnat få tips och råd av.” 
 
Genom att anlita en revisor ger det ägaren utrymme till att kunna fokusera på det han skall göra. 
Redan från början hörde ägaren av sig till en revisionsbyrå eftersom han behövde rådgivning 
för att komma igång och eftersom han reste väldigt mycket i startskedet anlitade han även en 
redovisningskonsult som hjälper med den löpande bokföringen. Ägaren förklarar att hans 
revisor har varit till stor hjälp för att utveckla företaget. Ägaren träffar sin revisor varje år vid 
bokslutet, där de går igenom det gångna året samt erhåller råd från sin revisorn. Ägaren förklarar 
att han bara kan lyfta på telefonen och få rådgivning om det är något han undrar över. Hans 
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revisor har varit som ett bollplank där tips och råd har varit värdefullt, speciellt om vilka detaljer 
om vilka underlag som behövs och vad som ska redovisas och hur det ska redovisas. Han säger: 
 

“Jag är mitt bolag och mitt varumärke, och det har jag inte råd att förstöra. Revisionen 
hjälper mig med det.” 

 
Ägaren menar även att revisionen kostar en del men att det är viktigt i den bransch han är 
verksam inom. Revisionen är framförallt viktigt för hans varumärke men även för 
intressenterna. Ägaren förklarar att inom konsultverksamheter, och framförallt inom 
säkerhetsbranschen, är det viktigt att det inte finns några tvivel från sina intressenter. Ägaren 
menar att inom säkerhetsbranschen är det viktigt att företagets finansiella rapporter är korrekt, 
annars väljer exempelvis kunderna en annan. Ägaren nämner även Skatteverket som en 
intressent som har påverkat hans val av revision. 
 
Ägaren kan resonera om olika affärsbeslut med sin revisor eftersom han känner ett starkt 
förtroende till honom, vilket framförallt har skapats genom att revisorn förstår verksamheten 
och deras behov. Ägaren förklarar att han är medveten om att ett mindre aktiebolag som hans 
inte behöver ha en auktoriserad revisor men att han aktivt valt att använda sig av det i alla fall 
på grund av den rådgivning och den extra kvalitetskontroll han får. Ägaren förklarar att 
kostnaden som uppstår för revisionsarvodet är något som han är villig att betala med anledning 
av den nytta han får ut av deras arbete. Han understryker: 
 
“Förtroende är något som är otroligt ansträngande och tidskrävande att bygga upp men tar 

en nanosekund att rasera.” 
 
Att använda sig av en revisor är inget som han har ifrågasatt och han är nöjd med sitt val av att 
anlita en revisor. Han förklarar att han i nuläget håller på att avveckla företaget eftersom han 
fått en annan anställning. Skulle han däremot fortsätta bedriva sin verksamhet hade han använt 
sig av frivillig revision. Han kan inte motivera varför ett val av att inte anlita en revisor, då han 
anser att nyttan väger upp kostnaden. Han menar att genom att anlita en revisor ger honom ett 
inre lugn, vilket han värdesätter högt. 

4.2 Företag B 
Företag B är en konsultverksamhet som bedriver handel med värdepapper, upprättar 
byggnadshandlingar, ritningar och närliggande produkter. Ägaren har haft detta aktiebolag i 35 
år och är ensam ägare av företaget. Ambitionerna med aktiebolaget har aldrig varit att växa utan 
att aktiebolaget har varit en frihet för honom. Samarbetet med revisorn har pågått under hela 
tiden som företaget varit verksam. Ägaren berättar: 
 
“Den trygghet och säkerhet som revisionen bidrar med till mig som företagare är värdefullt.” 
  
Ägaren menar att den trygghet och säkerhet som han själv erhåller är en av de största 
anledningarna till att revisionen frivilligt fortsattes och fortfarande används dag. Vidare 
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förklarar ägaren att det känns tryggt att ha någon som kontrollerar att redovisningen har 
redovisats rätt och säkerheten i det är någon med kunskap granskar detta. Den främsta 
anledningen till att ägaren tar kontakt med sin revisor under åren handlar om den professionella 
rådgivning han erhåller kring skatteregler och frågor om utdelning. Han berättar: 
 

”Min revisor hjälper mig att matcha skatten med nya regler som förekommer.” 
 
Ägaren menar att den hjälp han får från sin revisor att matcha skatten med de nya regler, som 
ofta regleras, skapar en trygghet hos honom och företaget. Företag B har inte bara revision utan 
anlitar även en extern konsult som tar hand om bokföringen. Han förklarar att revisorn hjälper 
honom minst två gånger utöver själva bokslutsgranskningen. Vidare förklarar han att 
Skatteverket även är en av anledningarna till att han valt revision eftersom de företag som 
revideras av en revisor visar på en hög kvalitet. Han uttrycker: 
 

“Jag vet att Skatteverket uppskattar att företag har revision.” 
 
Ägaren menar att den kvalitetscheck som revisorerna bidrar med är uppskattat av Skatteverket 
då de inte ska behöva granska hans företag i samma utsträckning som ett företag utan revision. 
Han menar att även detta skapar en trygghet för honom och den trygghet han erhåller ger uttryck 
endast för han själv. Ägaren förklarar vidare att övriga intressenter, utöver Skatteverket, inte 
har påverka honom till valet av att använda sig av frivillig revision. När det gäller val av revisor 
har ägaren av enkelhet valt att ha kvar det långa samarbetet han och revisorn har. Han förklarar: 
 

“Jag har ett starkt förtroende till min revisor, vilket främst beror på att han har goda 
kunskaper om verksamheten efter alla dessa år.” 

 
Deras långa samarbete har utvecklats till att han och revisorn har skapat ett starkt förtroende till 
varandra och han anser att revisorn har god kunskap om verksamheten. Trots att 
revisionsplikten avskaffades år 2010 fanns det ingen fundering från ägarens sida att välja bort 
revisionen. Avslutningsvis förklarar han att valet av att fortsätta använda sig av en revisor i 
framtiden är en självklarhet. 

4.3 Företag C  
Företag C startades 2010 och var till en början ett aktiebolag som skulle bedriva konsulttjänster 
inom IT. Hans ambitioner var att se om han personligen kunde bedriva en verksamhet som en 
bekräftelse till sig själv och därifrån se vart det tog honom. Dessa planer fick läggas åt sidan 
eftersom han fick en heltidsanställning som han bestämde sig för att satsa på. Nu bedrivs 
företaget främst till form av försäljning av köksartiklar och matlagningsutrustning. Valet av att 
anlita en revisor bestämdes redan från start vilket var vid samma tidpunkt som revisionsplikten 
avskaffades. Ägaren berättar: 
 
“Det kändes tryggt att ha någon som granskade företaget och redovisningen så det blir rätt.” 
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Han ansåg att det var en trygghet för honom och företaget att anlita en revisor. Ägaren förklarar 
att valet av att använda sig av en revisor har inneburit en säkerhet. Säkerheten har främst syftat 
till att redovisningen blir korrekt och tillförlitlig. Eftersom aktiebolaget sköts vid sidan om hans 
heltidsarbete har det även varit värdefullt att granskningen av bokslutet sker snabbt och smidigt 
av revisorn. Främsta anledningen till hans val var tryggheten och säkerheten men även för att 
få rådgivning om skattefrågor och för att säkerställa kvaliteten på redovisningen. Han förklarar: 
 
“Rådgivningen var givande, speciellt skattefrågor och den mer svårare bokföringen som jag 

inte har koll på.” 
 
Ägaren sköter bokföringen själv och erhåller i dagsläget endast råd från sin revisor vid mer 
avancerade frågor. Ägaren förklarar att han inte behöver någon särskild ekonomisk rådgivning 
gällande bokföringen eftersom han anser att det är enkelt och smidigt att ta reda på den 
information han behöver via internet. I uppstarten av verksamheten var det som mest viktigt 
med rådgivning från hans revisor då behovet för det var större, menar ägaren. Han förklarade 
att den rådgivning han fick av revisorn främst handlade om frågor kring skatt, deklarationer och 
mer kvalificerad bokföring som han inte tillräcklig kunskap om. Under åren har ägarens 
kunskapsbank ökat och tangerat till att kontakten mestadels endast skett vid bokslutet.  
 
Enligt ägaren finns det ingen yttre faktor som har påverkat valet av hans val om användandet 
av en revisor. Han förklarar att det endast är för hans egen skull som han valt frivillig revision. 
Även fast kostnaden för revision är hög anser han att hans revisor är bra och ger valuta för 
pengarna. Ägaren har haft samma revisor under hela hans tid som företagare och förklarar att 
revision för honom har bidragit med en trygghet och säkerhet som han värdesätter idag. Han är 
övertygad om att han kommer fortsätta ha en revisorn i framtiden och han ser ingen anledning 
till att avsäga den. 

4.4 Företag D 
Företag D är en konsultverksamhet inom ekonomi, IT och management. Ägaren valde att starta 
upp denna verksamhet eftersom han insåg att det var för många led mellan honom och slutkund. 
Till en början startade han upp en enskild firma eftersom det var enkelt och gick snabbt. Därefter 
det tog han över hans brors aktiebolag som låg vilande vid det tillfället. Han hade en tanke på 
att det skulle finnas utrymme för att låta företaget växa men insåg att tiden inte riktigt räckte 
till för det. Han driver nu detta konsultföretag själv sedan 2007 och erbjuder sin egen kunskap 
inom IT och IT arkitektur. Samarbetet med sin revisor har han haft från start och det är samma 
revisionsbyrå som hans bror hade. Ägaren berättar: 
 
“Det är skönt att revisorn stämmer av och säkerställer att ekonomin är korrekt vid bokslutet, 

då jag sköter den själv.” 
 
Revision skapar en trygghet för ägaren eftersom det blir en säkerhet för honom när revisorn 
kontrollerar årets redovisning. Ägaren förklarar att han aktivt valt att ta kostnaden för revision 
istället för att anlita en redovisningskonsult som sköter bokföringen. För honom funkar det bra 
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att själv sköta den löpande bokföringen och använda sig av en revisor för att säkerställa att 
redovisningen blir rätt. Ägaren trycker på att han inte är en utbildad ekonom att det skapas en 
trygghet för honom genom att använda sig av en revisor och erhålla deras expertkunskap.  
 
Ägaren förklarar att han endast tar kontakt med sin revisor någon enstaka gång via mail under 
året men att det främst sker vid själva bokslutet. Det är vid det tillfället som de går igenom om 
det finns något att tänka på, till exempel angående vilken lön han bör ta ut eller om han bör göra 
något annorlunda. Företag D nyttjar inte rådgivning i större utsträckning än vid ett tillfälle om 
året. Ägaren berättar: 
 
“Det blir en kvalitetsstämpel gentemot Skatteverket eftersom revisorn har en ansvarighet att 

följa lagar och regler.” 
 
Ägaren menar att en revisor besitter den kunskap om de regler som ett företag ska följa och 
genom deras granskning upprätthåller företagen den kvalitet som Skatteverket kräver. Ägaren 
förklarar att han av egen erfarenhet vet att det lätt kan bli vissa fel i bokföringen på grund av att 
han sköter ekonomin på kvällar och helger, samtidigt som han pusslar ihop det med 
heltidsarbetet och bland annat barnens fritidsintressen. Han menar att revisorn bidrar till en 
kvalitetsstämpel gentemot Skatteverket. Han uttrycker: 
 

“De gör sin magi och säger vad som eventuellt behöver rättas till mot slutet.” 
 
Skatteverkets granskning är något som företagen vill minimera eftersom det kan vara väldigt 
jobbigt och tidskrävande. Ägaren antyder dock att övriga intressenter inte har någon påverkan 
till varför företaget använder sig av revision. Han menar att han inte har märkt att kunder eller 
företag har efterfrågat det eller förstår vikten av det förutom han själv.  
 
Även fast revisionsplikten avsattes år 2010 har det inte funnits någon fundering på att avsäga 
revisionen i företaget. Han förklarar att de har skapat en relation som han tryggt håller fast vid. 
Ägaren förklarar att han har tänkt på att det är en kostnad med att använda en revisor men 
eftersom han sköter ekonomin och den löpande bokföringen själv, med viss hjälp av en kunnig 
bekant, är det viktigt för honom att använda sig av en revisor. I det stora hela bidrar revision 
med att han känner sig lugn och att kostnaden han har för revision väger upp för den 
kvalitetssäkring han får, vilket gör att företaget kommer fortsätta använda sig av revision i sin 
fortsatta verksamhet. 
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4.5 Sammanfattning av empirins huvudresultat 

I tabell 4.1 visas en sammanställning av studiens huvudresultat från samtliga intervjuer. Genom 
en överskådlig blick är de främsta anledningarna till valet av revision, som samtliga 
respondenter framhäver, begreppen trygghet, säkerhet, kvalitet och rådgivning.  
 

TABELL 1: Sammanfattning av studiens huvudresultat 

Företag 
Extern/Intern 
redovisning 

Anledningar 
till val av revision 

Yttre påverkan 
vid val av revision Framtiden 

A Extern Trygghet och kvalitet 
Säkerställa redovisningen 
Rådgivning och bollplank 
Förtroende 

Intressenter 
Skatteverket 

Fortsätta ha en 
revisor 

B Extern Trygghet och säkerhet 
Kvalitet i redovisningen 
Rådgivning 
Förtroende 

Skatteverket Fortsätta ha en 
revisor 

C Intern Trygghet 
Säkerställa kvaliteten 
Rådgivning 

Ingen Fortsätta ha en 
revisor 

D Intern Trygghet och säkerhet 
Kvalitet 
Rådgivning 

Skatteverket Fortsätta ha en 
revisor 

 
Samtliga respondenter trycker på ordet trygghet genomgående under sina intervjuer därav 
utmärker sig begreppet trygghet vara ett gemensamt driv bland respondenterna till att de väljer 
att använda sig av revision. För företag B, C och D betyder revision en trygghet för dem själva 
och företaget medans ägaren i företag A menar på att det är en trygghet för honom men även 
för hans intressenter. Samtliga respondenter antyder att revision skapar en trygghet till att 
redovisningen under året har blivit korrekt redovisat.  
 
Företag C och D, som själva sköter den löpande redovisningen, trycker gemensamt på 
tryggheten i att revisorn granskar företaget resulterar i en säkerhet att företagets redovisning 
skett korrekt. Ägarna i företag A och B, som anlitar redovisningen externt, känner en trygghet 
i att ha någon med kunskap och andra ögon än sina egna som kontrollerar att redovisningen har 
blivit korrekt och tillförlitlig. Tre av fyra respondenter menar gemensamt att revision skapar en 
säkerhet för dem att kvaliteten är hög och att redovisningen är rätt för deras egen skull, inte för 
deras intressenters vägnar. Eftersom företag A arbetar som konsult inom data och datasäkerhet 
menar han att det är viktigt att de finansiella rapporterna håller god kvalitet honom men även 
intressenterna. Sammantaget bidrar revisionen, för samtliga respondenter, med att säkerställa 
kvaliteten på redovisningen för deras egen skull. 
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Som tidigare nämnt är det endast en av fyra respondenter som trycker på vikten av att 
intressenterna har haft en stor påverkan på valet av frivillig revision. Företag D menar att det 
inte märks att revision efterfrågas från deras intressenter. Däremot menar alla respondenter 
förutom företag C att Skatteverket är en anledning till att de valt revision där framförallt ägaren 
i företag D framför att revision fungerar som en kvalitetsstämpel gentemot Skatteverket. 
Gemensamt för dessa företag är att de inte framhäver Skatteverket som en intressent. Detta då 
tre av fyra respondenter inte nämner att intressenter påverkat deras val av revision, men 
samtidigt uttrycker att de vill visa en tillförlitlighet i redovisningen gentemot Skatteverket för 
att undvika ytterligare granskning. 
 
Gemensamt för samtliga företag är att de haft sin revisor sedan starten av deras verksamhet. 
Samtliga respondenter har även under intervjuernas gång nämnt att rådgivningen från deras 
revisor har varit uppskattat av dem. Det som skiljer företagen tydligast är att det endast är 
företag D som inte använt revisionsrådgivning i större utsträckning än vid bokslutet. Endast två 
av fyra uttrycker att de har ett stort förtroende till sin revisor. Samtidigt menar samtliga företag 
att de kommer behålla frivillig revision framöver och har inga planer på att avsäga den, med 
undantag för avveckling av verksamheten. Detta genom att de har ett förtroende till sin revisor 
utan att ha reflekterat över det i större utsträckning.  

  



 24 

5. ANALYS 

I detta kapitel analyseras resultatet från samtliga intervjuerna. Resultatet tolkas med hjälp av 
den teoretiska analysmodellens som skapats utifrån den teoretiska referensramens samtliga 
delar. Begreppen trygghet, säkerhet och kvalitet inleder i dess ordning detta kapitel där 
resultatet utifrån ägaren egna känsla och intressenternas påverkan analyseras och sedan kort 
sammanfattas. Därefter analyseras begreppen rådgivning och förtroende. 

5.1 Trygghet, säkerhet och kvalitet 

Resultatet visar att trygghet, säkerhet och kvalitet är tydliga drivkrafter hos små företag vid 
valet av revision, där tryggheten främst framhävs. Dye (1993) menar att det är revisorns uppgift 
att se till att informationen i årsredovisningen är korrekt eftersom den kommer vara offentlig 
för allmänheten att bevaka. Resultatet visar att revision för små företag skapar en 
trygghetskänsla för ägaren själv genom att säkerställa att redovisningen har blivit korrekt 
redovisat under året. Detta går även i linje med Carrington (2014) som beskriver att revisorerna 
ska bidra med en trygghet gentemot företaget. En vidare analys kan göras genom att det finns 
ett gemensamt driv i dessa företagsägare som handlar om att ha en tredje person som granskar 
deras verksamhet. Resultatet pekar på att små företagsägare känner sig trygga med att någon 
med expertkunskap och med andra ögon kontrollerar att redovisningen har blivit rätt. Detta kan 
kopplas till att företagare känner en osäkerhet till det ekonomiska ansvaret i företaget och därav 
bidrar revision med ett inre lugn. Kirby och King (1997) styrker detta då de menar att kunskapen 
inom ekonomi i små företag är bristfällig och därför får revisorn en bredare roll hos dessa 
företag. Även Niemi et al. (2012) antyder att anledningen till att små företag frivilligt använder 
sig av revision till stor del grundar sig i den bristande kunskapen inom ekonomi. Detta innebär 
att det finns ett driv hos företagen som främst handlar om en trygghet som ägarna personligen 
känner samt att revisorerna bidrar med en säkerhet om att kvaliteten i redovisningen håller en 
accepterad standard som är rätt enligt de regler som finns.  
 
Resultatet visar att det är tryggheten som revisorn bidrar med som är en av de största fördelarna 
med revision. Genom att erhålla en professionell granskning av verksamheternas redovisning 
kan ägarnas oro över oavsiktliga felaktigheter som kan uppstå till följd av deras egen bristande 
kunskap lugnas. Därav är tryggheten som ägarna upplever genom revision enligt studien en 
drivkraft som påverkats av ägarens själv. Det är för ägarnas egna personliga känsla som avgör 
deras val av revision för att inte behöva grubbla över om deras finansiella rapporter är korrekt. 
 
Carrington (2014) antyder att företag anlitar en revisor för att det ska bidra med att bibehålla 
kvaliteten på de finansiella rapporterna. Resultatet i denna studie visar att revision med 
avseende att förbättra av kvaliteten på redovisningen är en av drivkrafterna till att ägarna väljer 
revision. Tidigare studier kan styrka detta då det har framkommit att revisionen förbättrar och 
ökar kvaliteten i företags finansiella rapporter (Collis et al., 2004). När ägarna inte har den 
kunskapen inom ekonomi för att hantera en korrekt redovisning upplever samtliga ägare att 
revisorn hjälper dem att upprätthålla god kvalitet. Detta visar att ägarna i små företag inte vill 
eller har den tid till att lägga ner på företagets redovisning för att själv hålla den goda kvalitet 
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som krävs. Den kvalitetskontroll ägarna erhåller från revisorn tyder på att företagarna upplever 
även detta som en inneboende trygghet. Eftersom revisorn granskar företagets bokslut kan 
ägarna lägga ytterligare fokus på sin kärnverksamhet istället. 
 
Resultatet visar även att revision bidrar med en säkerhet för ägarna i företagen. Enligt 
Carrington (2014) ska revision bidra med att säkerställa att företaget följer de normer och regler 
som samhället stället. Författaren menar att revisorn har en skyldighet att meddela ägaren om 
det uppstått fel i redovisningen och se till att felen hinner rättas till bokslutet. Resultatet visar 
att hälften anser att revisionen gör att de kan säkerställa att deras företag de följer regelverk 
som krävs medans resterande anser att revision bidrar med att säkerställa kvaliteten på 
redovisningen. Wallace (2004) menar det skapas en säkerhet hos ägarna när revisorn 
kontrollerar att redovisningen är korrekt. Författaren förklarar att det revisorn bidrar med är 
kvalitet som blir ett resultat av granskningen, vilket även går i linje med studiens resultat. Det 
finns en drivkraft till att frivillig revision som handlar om att säkerställa för dem själv att 
företaget följer de lagar som krävs för att visa på en korrekt redovisning. Även här kan man 
tydligt utläsa att det finns ett inneboende driv av att säkerställa för sig själv att det företaget gör 
är rätt.  
 
Resultatet pekar på att små företag, som i denna studie är enmansföretag, vill kunna fokusera 
på sin kärnverksamhet, där de ekonomiska bitarna inte ingår, samtidigt som ägarna vilja göra 
rätt för sig själv och företaget. Det går även att analysera detta genom att kärnverksamheten 
skulle sättas på spel om de skulle bli tvungna att avsätta tid till annat som de inte planerat för. 
Genom att tolka studiens resultat kan studiens författare se tydliga kopplingar mellan trygghet, 
kvalitet och säkerhet. När revisorn utför ett revisionsuppdrag känner ägarna en trygghet i att 
revisorerna med säkerhet bidrar med att skapa kvalitet när de säkerställer verksamhetens 
redovisning. Sammantaget utgör dessa tre begrepp en inneboende drivkraft hos företagsägarna 
att välja revision eftersom de inte vill göra fel. 
 
Enligt Carrington (2014) ska revision syfta till att ägarna samt intressenterna ska känna sig 
säkra och trygga med att redovisningen är korrekt upprättad. Samtidigt som Deegan (2002) 
antyder att företagen blir påverkade av samhället där de bedriver sin verksamhet. Resultatet i 
denna studie visar att intressenter såsom kunder, leverantörer och kreditgivare inte påverkar 
valet av revision för små företag. Studien kan därmed visa på att det finns färre drivkrafter som 
mynnas ut i att intressenter påverkar små företags val till frivillig revision. Det är endast en 
fjärdedel av resultatet som menar att det är viktigt att intressenterna känner en trygghet för 
företaget. Detta kan tolkas genom att intressenter inom säkerhetsbranschen i större utsträckning 
efterfrågar en extern övervakare än vad intressenter till övriga respondenter i denna studie gör. 
Detta ligger i linje med Nurhayati et al. (2016) som menar att företag bör rapportera de 
ansträngningar de gör för att anpassa sig till de förväntningar som samhället kräver samt att 
intressenter tenderar att vilja samarbeta med de företag som visar att de är accepterade av 
samhället. Studien kan dra en koppling till detta genom att inom säkerhetsbranschen vill man 
förmedla information om att revision finns för att skapa en högre trovärdighet gentemot 
intressenterna (Watson et al., 2002). Däremot visar större delen av resultatet att intressenterna 
inte alls har någon påverkan till valet av revision. Detta tyder på att ägarna i små företag inte 
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upplevt att intressenter har efterfrågat revision samt att ägarna endast för sig själv vill känna en 
trygghet och säkerhet till att deras verksamhet visar tillförlitlig kvalitet. Det verkar finnas en 
strävan och en stolthet hos små företagsägare att vilja göra rätt, dock endast för sig själv och 
inte för intressenter. 
 
Denna studie har även kunnat utläsa att små företag inte karaktäriserar Skatteverket som en 
intressent eftersom resultatet som presenterades ovan visar att intressenter inte har någon 
påverkan på valet av revision. Resultatet visar att små företag anser att revisionen ska syfta till 
att visa legitimitet gentemot Skatteverket. Svanström (2008) menar att företag väljer frivillig 
revision för att undvika hårdare granskning av Skatteverket och de straffavgifter som kan 
uppkomma vid fel i Skattebetalningen. Skatteverket har visat sig vara en stor anledning till att 
ägarna i företagen valt att frivilligt använda sig av revision. Genom att företag revideras, 
minskar risken för fel och därmed granskar inte Skatteverket dessa företag i lika stor 
utsträckning (Svanström, 2008). Detta tyder på att små företag vill avlägsna de intressenter som 
kan resultera i att mer tid och kostnader för verksamheten, vilket går hand i hand med studiens 
resultat. Detta går även att koppla samman med Menon och Williams (1994) antagande om att 
en trovärdig revisor bidrar med en positiv inverkan på företagets intressenter, som i denna 
studies resultat visat sig vara Skatteverket. Genom att använda sig av revision kommer 
Skatteverket inte granska företaget lika hårt eftersom revisionen bidrar med en garanti till 
Skatteverket att det är korrekt redovisat. Vilket går i linje med studiens resultat, som visar på 
att företag de vill hålla Skatteverket på avstånd. Istället för att vilja visa intressenter att 
företagens redovisning håller den kvalitet som krävs tyder resultatet att företagen vill undvika 
en granskning som kan resultera i onödig tidsfördriv om något skulle visa sig brista i dess 
verksamhet. Att ha en revisor som granskar företaget blir därmed en bekräftelse på att 
redovisningen håller måttet (Carrington, 2014). 
 
Sammanfattningsvis har det visat sig att små företagsägare inte vill äventyra verksamheten 
genom att behöva avsätta mer tid än planerat på annat än deras kärnverksamhet. Resultatet visar 
att den kvalitetskontroll som revisorerna bidrar med, i deras granskning av verksamhetens 
redovisning, mynnar ut i drivkrafter i form av kvalitet, säkerhet och trygghetskänsla som ägarna 
vill visa gentemot Skatteverket. Samtidigt visar resultatet, som tidigare nämnts, att tryggheten 
framförallt är en drivkraft för ägarna då de känner ett inre lugn i att redovisningen är korrekt 
upprättad. Ägarna har framförallt en inneboende känsla till att välja revision för att värna om 
sig själv och företaget. Detta genom att känna trygghet i att de finansiella rapporterna med 
säkerhet är korrekt redovisade och håller hög kvalitet för att undvika onödiga risker som kan 
skada företagets kärnverksamhet. Företagen har ingen större drivkraft i att stärka utomstående 
intressenter syn på verksamheten, förutom Skatteverket. Ägare i små företag har därmed inte 
påverkats av yttre parter i större utsträckning, då största delen av resultatet visar att det bara är 
en intressent som påverkat deras val. Resultatet visar att dock att Skatteverket är en viktig 
intressent för små företag eftersom de vill förmedla en trygghet och säkerhet att redovisningen 
håller den kvalitet som de kräver för att hålla dem på avstånd och undvika ytterligare 
granskning. 
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5.2 Rådgivning och förtroende 

Svanström (2008) menar att små företag är benägna av att använda revisionsrådgivning, vilket 
går i linje med studiens resultat. Resultatet visar att företagen värdesätter rådgivningen från 
deras revisorer genom att samtliga företag specifikt nämner att rådgivning är viktigt för dem. 
Fontaine (2013) visar även att företag uppskattar revisorernas rådgivning gällande bland annat 
redovisningen. Studien kan avläsa resultatet genom att rådgivning, framförallt i början av 
företagens verksamhet, är en drivkraft till att de valt revision som tjänst. Detta kan förklaras 
genom att företagen ser rådgivning som ett hjälpmedel till att kunna lägga mer tid på sin 
kärnverksamhet istället för att fokusera på redovisningen. Vilket ligger i linje med Gooderham 
et al. (2004) som menar att rådgivningen från en revisor kan vara viktigt för företags överlevnad 
och skapa komparativa fördelar. Ye et al. (2006) menar att valet av att anlita en revisor, och 
specifikt genom rådgivning, även kan betyda att företagens kostnader minskar. Detta går inte 
att förklaras utifrån studiens resultat, men resultatet pekar mot att företagen kan lägga ner 
ytterligare tid på verksamhetens kärna istället för att oroa sig om redovisningen är rätt. Därmed 
kan studien dra kopplingar till att revisionsrådgivning bidrar med mervärde för ägarna gällande 
företagens verksamhet eftersom de erhåller tips och råd om bland annat redovisningsregler de 
tidigare inte haft kunskap om, vilket i sin tur gör att de kan lägga mer fokus på dagliga 
verksamheten. Som tidigare nämnt, menar Svanström (2008) att efterfrågan på 
revisionsrådgivning är stor bland små företag. Genom att anlita en revisor och därmed erhålla 
rådgivning, kan det bidra med företagsstrategier till att utveckla företagets strategiska förmågor 
(Bennett & Robson, 2003).  
 
Resultatet visar inte lika tydligt att rådgivning varit en gemensamt stark drivkraft hos företagen, 
men det har samtidigt nämnts av samtliga som en genomgående drivkraft hos företagsägarna 
till vad revision har bidragit med för dem. Genom att analysera resultatet kan studien tyda 
rådgivning framförallt som en drivkraft som mynnats ut för ägaren, då det visar att ägarna i 
företagen erhållit rådgivning om redovisningen för att de själva ska känna trygghet i att 
redovisningen blir rätt. Eftersom små företag inte besitter all kunskap inom redovisning har 
därför rådgivning en betydande roll hos små företag. Svanström (2008) styrker även detta 
resonemang då han menar att råd från revisionsbyråer är betydelsefulla framförallt för att 
redovisningen ska bli korrekt, men även rådgivning gällande skatt och företagets långsiktiga 
utveckling. 
 
Kirby och King (1997) belyser vikten av relation till sin revisor för att rådgivningen ska bidra 
med värde till företagen. Vidare menar författarna att det är vanligt att små företag har en lång 
relation med sin revisor, vilket gör att revisorn har goda kunskaper om företaget. Detta går i 
linje med studiens resultatet då samtliga företag haft sin revisor sedan början av deras 
verksamhet och hyser ett starkt förtroende till att revisorn. Detta visar att revisorn har goda 
kunskaper om företaget och kan därmed ge värdefulla råd till dem för just deras verksamhet. 
Resultatet visar att endast hälften uttrycker i ord att de har ett starkt förtroende till sin revisor. 
Däremot tolkar studiens författare att samtliga företag har ett förtroende till sin revisor i och 
med att de har haft samma revisor sedan starten och inte vill byta ut dem . Ring och Van de Ven 
(1992) styrker detta resonemang eftersom de menar att långsiktiga relationer med en revisor 
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skapar ett starkt förtroende mellan dessa parter. Däremot menar Gooderham et al. (2004) att 
små företag inte skulle byta ut sin revisor trots att de är missnöjda med dem. Studiens resultat 
visar att endast ett företag av enkelhet inte bytt revisor, samtidigt som detta företag uttrycker 
sig ha ett stort förtroende till revisorn. Gooderham et al. (2004) förklarar att förtroende skapas 
genom revisionens kvalitet och inte av hur lång tid företaget haft sin revisor. Genom att tolka 
resultatet kan förtroendet ha skapats av en blandning av tiden företagen haft sin revisor och den 
kvalitet i de finansiella rapporterna verksamheten erhåller. Samtliga företag har haft revision 
och samma revisor sedan starten av deras verksamhet och studien kan tolka resultatet i enlighet 
med att små företag har ett förtroende till sin revisor utifrån vad revisionen bidrar med för dem. 
Förtroendet till sin revisor är något som verkar vara ett skapande av den inneboende trygghet 
och säkerhet som revisionen bidrar med gentemot ägarna.  
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6. SLUTSATSER 

Detta kapitel besvarar studiens forskningsfråga och presenterar övergripande slutsatser som 
går att dra utifrån analysen. Vidare presenteras även studiens bidrag och tillsist lämnas även 
förslag till vidare forskning.  

6.1 Slutsatser 
Syftet med denna studie var att skapa en förståelse till varför små aktiebolag väljer att frivilligt 
använda sig av revision. Studien valde därmed att göra en jämförelse mellan fyra små 
konsultföretag i Luleå om deras upplevda fördelar med revision och vad revision har bidragit 
med för dem. Utifrån detta formulerades följande forskningsfråga: “Vad driver ägarna i små 
aktiebolag till att använda sig av frivillig revision?” 
 
Studien har med hjälp av analysmodellen från den teoretiska referensramen kunnat visa på att 
det finns ett antal olika drivkrafter till varför små aktiebolag väljer att ha en revisor trots den 
avskaffade revisionsplikten. Genom att ha jämfört och analyserat de olika företagen kan studien 
konstatera att det finns en gemensam inneboende anledning hos ägaren till varför små företag 
väljer frivillig revision. Samtliga begrepp som analysmodellen framhäver som drivkrafter till 
att små företag som mynnar ut i valet av revision är mer eller mindre avgörande för deras val. 
Drivkraften i form av en trygghetskänsla för ägaren själv är den drivkraften som är mest 
tongivande av dessa fem, se figur 2. 
 

 
Figur 2: Slutsatser utifrån studiens analysmodell 

Studien har kommit fram till tre slutsatser och figur 2 visar studiens första slutsats. Den visar 
att den mest framträdande drivkraften är den trygghet som revision bidrar med för ägaren. 
Ägarna vill känna en inneboende trygghetskänsla för dem själv att redovisningen är rätt och 
därmed har de valt att behålla revision trots den avskaffade revisionsplikten. Det finns en 
tendens att människor vill göra rätt för sig och det syns tydligt av studiens analys. Ägarna i små 
företag vill erhålla en bekräftelse på att det de gör är korrekt genom att en revisor med 
expertkunskap granskar deras redovisning. När revisorn granskar det gångna årets redovisning 
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blir det en säkerhet till att de finansiella rapporterna upprättas på ett riktigt och tillförlitligt sätt, 
vilket resulterar i att ägarna känner en trygghet.  
 
Studiens andra slutsats är att små företag värdesätter rådgivning från revisorn och framförallt 
vid uppstarten av verksamheten, men även kontinuerligt under åren. Rådgivningen erhålls till 
störst del för att ägarna inte har tillräckligt med kunskap inom redovisning och därmed behöver 
dem revisionsrådgivning för att redovisningen ska blir korrekt. Reglerna kring hur 
redovisningen ska upprättas kan ändras från år till år och därmed behöver de rådgivning från 
någon med expertkunskaper kring ämnet. Utifrån analysen går det även att konstatera att små 
företag tar emot rådgivning från revisorn eftersom de har ett förtroende att revisorn besitter rätt 
kunskap som kan hjälpa deras verksamhet. 
 
Studien tredje slutsats är att små företag väljer revision för att visa trygghet och säkerhet 
gentemot Skatteverket. Däremot har andra intressenter inte har någon större påverkan på 
ägarnas val av att ha revision. En stor del av resultatet menar att intressenter, bortsett från 
Skatteverket, inte påverkar deras val. Analysen visar att små företag väljer revision för sin egen 
skull. Det som driver dessa små företag till att välja revision var som tidigare nämnt av den 
trygghet och inre lugn som revision bidrar med för dem. Analysen pekar däremot på att 
Skatteverket karaktäriseras som en annan typ av intressent än vad exempelvis kunder, 
kreditgivare eller leverantörer gör. Små företag ser Skatteverket som ytterligare en granskare 
som kan tillföra oroskänsla till företagen för att oavsiktliga fel ska påträffas. Studien kan 
därmed konstatera att små företag väljer revision för att hålla Skatteverket på avstånd och 
därmed undvika onödig tid och extra kostnader utöver deras kärnverksamheten. 

6.2 Studiens bidrag 

Studien ville bidra med ytterligare kunskap om varför ägare i små företag väljer revision. 
Studiens praktiska bidrag har varit att lyfta fram de upplevda fördelar som ägarna i små företag 
värdesätter samt identifiera vilka drivkrafter som finns till varför dessa företag väljer frivillig 
revision. Detta har varit viktigt för studien eftersom det ger revisorer en insyn i vad företag har 
för inställning till revision. Detta kan leda till att revisorer tar hänsyn till dessa upplevda fördelar 
och arbeta med att ytterligare framhäva dessa fördelar. Genom att lyfta dessa fördelar med 
revision kan det även hjälpa företag som har funderingar kring deras val av att välja att använda 
sig av revision eller inte.  
 
Studiens teoretiska bidrag har varit att skapa ytterligare förståelse till vad som driver små 
företag till att välja revision, trots att de inte behöver det. Genom att ta del av tidigare studier 
samt teori inom revision har studien kunnat dra kopplingar mellan dessa för att identifiera vad 
som driver ägare samt varför ägare i små företag gör de val de gjort gällande revision. Studiens 
resultat visar att i det stora hela finns det en inneboende drivkraft hos företagens ägare att känna 
ett personligt lugn och en vilja att göra rätt för sig själv, vilket har gjort att företagen har revision 
trots den avskaffade revisionsplikten. 
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6.3 Förslag till vidare forskning 

Denna studie har utgått från revisionsteorins sociologiska perspektiv för att kunna skapa en 
förståelse till vilka drivkrafter som finns till varför ägare i små företag väljer revision. Samtliga 
delar och perspektiv inom revisionsteorin bygger till viss del på att intressenter påverkar och 
har en inverkan på företagens val. Utifrån denna studie har vi kunnat konstaterat att 
intressenternas påverkan vid valet av revision har varit minimal, vilket kan förklaras av studiens 
avgränsning till endast små företag. Det hade därmed varit intressant att studera vad större bolag 
anser att revision bidrar med och vilken betydelse revision har för deras företag.  
 
Ett ytterligare förslag som hade varit intressant till vidare forskning är att genomföra samma 
studie fast istället jämföra företag som startat upp sin verksamhet efter att revisionsplikten 
avskaffades år 2010. Detta eftersom denna studie endast jämfört ägarnas upplevda fördelar med 
revision på företag som startade upp sin verksamhet innan lagförändringen och därmed har de 
inte gjort något aktivt val att välja revision vid deras uppstart.  
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BILAGOR 

BILAGA 1: Intervjuguide  
 

1. Hur ser eran verksamhet ut? Kan ni kort förklara hur den fungerar?  
2. Hur länge har ni varit verksamma? 
3. Vad har du för mål med företagandet? Tillväxtföretag eller är det ditt levebröd? 
4. Har ni ett samarbete med en revisor idag? Hur länge har ni haft samarbetet med 

revisorn? 
5. Varför valde ni att starta ett samarbete med en revisor? Berätta 
6. Är ni flera ägare i företaget? Om, ja har det påverkat er att ha en revisor 
7. Hur sköter ni bokföringen, intern eller extern? Om intern, har ni någon ekonomisk 

rådgivning? 
8. Vad finns det för anledning/anledningar till att ni valt revision, trots att den är frivillig? 

Berätta  
9. Upplever ni några konkreta fördelar med att ha ett samarbete med en revisor? Vad? 
10. Anser ni att det finns några nackdelar? Förklara 
11. Tar ni hjälp av revisorn fler gånger än vid bokslutet? Om ja, när och för vad? 
12. Har era intressenter påverkat er att använda er av revision? Om ja, på vilket sätt? 
13. Är ni nöjda med ert val av att ha en revisor? Lever revisorn upp till era förväntningar? 
14. Anser ni att kostnaden för en revisor väger upp för nyttan av den? Förklara  
15. Hur tänker ni angående val av revisor i framtiden? Varför? 
16. Finns det något konkret exempel på vad din revisor har bidragit med som förbättrat 

verksamheten för er? 
17. Har du något mer som du skulle vilja tillägga? 


