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Förord 

Först och främst vill jag rikta ett stort tack till de småföretagare och revisorer som ställde upp 
på att göra en intervju. Det visade sig vara svårare än jag hade trott att få småföretagare att 
ställa upp och därför är jag är djupt tacksam att ni tog er tid att delge era upplevelser kring 
revisionen. Jag vill också tacka min examinator Thomas Andersson och min handledare 
Henrik Linderoth för värdefulla synpunkter och goda råd under arbetets gång. Slutligen vill 
jag tacka Lizah för hennes tålamod med mig.  
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Abstract 

Since 1983, auditing has been a legal requirement for all private corporations in Sweden. All 
private corporations have to have at least one qualified auditor. The auditor’s task is to check 
the quality of the accounting information and to assure the stockholders that the board and the 
CEO have run the administration in a good way. 

On November 1st, 2010, the obligatory audit was abolished for the smallest private 
corporations. The purpose was to enable them to reduce their administrative costs. However, 
reports show that most companies choose to keep the audit. Therefore the purpose with this 
study was to find out how, according to enterprisers and auditors, the audit benefits small 
private corporations. To understand what creates the benefits can help explain why companies 
choose to keep the audit.  

By conducting a study in which both enterprisers and auditors were interviewed, I gained an 
understanding of what benefits they see with the audit.  In order to understand what it is that 
is beneficial, I used the theory of sensemaking.  

An important conclusion is that the enterprisers feel that the audit creates a safety net in many 
different ways. Among other things, it gives you a quality check and the auditor is always 
available if any questions arise. These aspects create a safety net because enterprisers often 
have a lot to do, are under pressure and are, in many cases, alone in their situation.  Another 
dimension that makes the audit create a sense of security is that both enterprisers and their 
stakeholders trust the auditing system. They trust that the audit works as a system and 
guarantees that the accounting information gives a true and fair view of the company. That’s 
why, when you have an auditor, you feel secure because you have done what you can to make 
things right.  

Even if the audit primarily was created to serve the interest of the outside stockholders you 
can now ascertain that many of the small private corporations that don’t have any outside 
stockholders will still choose to keep the audit in the future. The reason for this is that there 
are so many other aspects that the enterprisers deem important and these benefits can only be 
realized through an established system such as auditing.  
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Sammanfattning 

I Sverige infördes revisionsplikt för alla aktiebolag 1983. Det innebar att aktiebolagen var 
tvungna att ha minst en kvalificerad revisor. Denne har i uppgift att kvalitetssäkra 
redovisningsinformationen och intyga för aktieägarna att styrelsen och verkställande direkten 
har skött förvaltningen av deras kapital på ett bra sätt.  

1 november 2010 avskaffades revisionsplikten för de allra minsta aktiebolagen. Detta för att 
ge dem en möjlighet att sänka sina administrativa kostnader. Rapporter visar dock att de flesta 
små aktiebolag väljer att behålla revisionen. Därför var syftet med denna uppsats att ta reda på 
vad företagare och revisorer upplever att revisionen skapar för nytta i små aktiebolag. Att 
förstå vad det är som skapar den upplevda nyttan kan hjälpa till att förklara varför företag 
väljer att ha kvar revisionen.  

Genom att göra en intervjustudie där både småföretagare och revisorer intervjuades skapade 
jag mig en förståelse för vilken nytta de ser med revisionen. För att förstå vad det är som gör 
att de upplever nytta använde jag mig av teorin om meningsskapande.  

En viktig slutsats är att företagarna upplever att revisionen skapar en trygghet på flera sätt. 
Bland annat genom att de får en kvalitetskontroll och att de i revisorn alltid har någon de kan 
vända sig till med frågor. Dessa aspekter skapar en trygghet eftersom småföretagare ofta har 
mycket att göra, upplever tidspress och i många fall är ensamma i sin situation. En annan 
dimension som gör att revisionen upplevs skapa trygghet är att både företagare och deras 
intressenter har ett förtroende för revisionen som system. De litar på att revisionen som 
system fungerar och garanterar att redovisningsinformationen ger en rättvisande bild av 
företaget. När de har revisor skapas därför en trygghet genom att de som företagare har gjort 
vad de kan för att det ska bli rätt.  

Även om revisionen i första hand är tänkt för utomstående aktieägare kan det nog konstateras 
att även bland de små aktiebolag där inga utomstående ägare finns, kommer många att välja 
att ha kvar revisionen även i framtiden. Det finns så pass många andra aspekter som 
småföretagarna upplever som viktiga och som bara kan skapas genom ett etablerat system 
som revisionen. 
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1. Inledning 

Inledningsvis ges en introduktion och bakgrund till det valda ämnesområdet. Läsaren får på 
så sätt en förståelse för vad det är som motiverar denna studies inriktning och gör den 
relevant. 

1.1 Problembakgrund 
Sverige införde revisionsplikt för alla aktiebolag 1983 (Thorell & Norberg 2005). Detta 
innebar att alla aktiebolag var tvungna att ha minst en kvalificerad revisor. Anledningen till 
att plikten infördes just vid denna tidpunkt var att det var först nu som man ansåg att det fanns 
tillräckligt många kvalificerade revisorer för att kunna revidera alla aktiebolag. En revision 
innebär att en revisor, med professionellt skeptisk inställning, granskar och uttalar sig om 
företagets bokföring och årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning (FAR 2006)1. Den kan liknas vid en sorts garanti för att företaget sköts på ett bra 
sätt och den riktar sig till de intressenter som inte har samma insyn i företaget som 
företagsledningen har. Aktieägarna betraktas ofta som den primära intressenten (Sundgren 
2003, i Svanström 2008). Andra intressenter av reviderad företagsinformation är bl.a. 
Skatteverket, banker, kunder och leverantörer. 

1 november 2010 avskaffades revisionsplikten för de minsta aktiebolagen. Detta var en del av 
regeringens mål att sänka småföretagares administrativa kostnader med 25 % fram till 2010. 
Den nya lagen innebär att aktiebolag nu kan välja att avstå från revision under förutsättning 
att de uppfyllt två av de tre följande kriterierna under de två senaste räkenskapsåren (Prop. 
2009/10:204): 

" 3 miljoner i nettoomsättning eller mindre 
" 1,5 miljoner i balansomslutning eller mindre 
" 3 anställda eller färre  

 
En av anledningarna som ledde fram till avskaffandet var att EU i ökande grad ställer högre 
och mer sofistikerade krav på stora företags redovisning och revision. Detta innebär att det 
krävs redovisningskonsulter och revisorer med högre kompetens, vilket kostar mer. Om 
Sverige hade valt att ha kvar revisionsplikten hade dessa krav även omfattat de små 
aktiebolagen och belastat dessa med onödigt höga kostnader för revision i förhållande till 
verksamhetens omfattning (Prop. 2009/10:204). Nu får de små aktiebolagen istället alltså 
möjlighet att välja de revisionstjänster som de behöver. 

1.2 Problemdiskussion  
Enligt proposition 2009/10:204 förutspås det att företagen tack vare revisionspliktens 
borttagande kommer att kunna göra väsentliga kostnadsbesparingar med avseende på de 

                                                
1 FAR är förkortning för Föreningen Auktoriserade Revisorer som är en branschorganisation 
för revisorer och rådgivare. 
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administrativa kostnaderna. Företagen blir friare att välja de redovisnings- och 
revisionstjänster som de behöver. Detta tros få till följd att utbudet av revisionstjänster blir 
mer varierat och att priserna på dessa kommer att sjunka. På så sätt sägs småföretagen få 
bättre förutsättningar att möta den hårdnande konkurrensen från företag i andra länder som 
inte har revisionsplikt.  

En studie av Svanström (2008) visar dock på att många företag ser en nytta med revisionen 
och därför tänker behålla den. Av de tillfrågade företagen ansåg 57 % att revisionsplikten bör 
råda för samtliga aktiebolag och nästan lika många (55 %) upplevde att de hade nytta av 
revisionskravet. Detta skulle innebära att många företag inte kommer spara så mycket till 
följd av lagändringen som regeringen antog. De eventuella besparingar som då görs är om 
revisionstjänsterna skulle bli billigare. 

De flesta av företagen som berörs av revisionspliktens avskaffande är förhållandevis små. I 
många av dem är ägare och ledning samma person. I dessa bolag finns det således ingen 
intresseskillnad mellan ägare och företagsledning. Ägaren har då heller ingen användning av 
revisionen som kontroll för att ledningen sköter sig (Halvarsson, 1995). Enligt en studie av 
små ägarledda företag på Malta fyller revisionen två viktiga funktioner. För det första har den 
en positiv effekt på ägare och anställda då den bidrar till en bättre disciplin och noggrannhet 
vad gäller redovisningsarbetet. För det andra kan andra intressenter än ägare ha nytta av 
reviderad information från företaget (Tabone & Baldacchino, 2003). Revisionens nytta genom 
att den skapar trovärdig information för utomstående intressenter betonas också av 
revisorerna (Andersson, 2005). Ett exempel på utomstående intressenter kan vara banker och 
andra kreditinstitut. Collis (2003) visar i sin studie att banklån är den vanligaste 
finansieringsformen för små aktiebolag vilket kan bidra till att företaget känner större nytta 
med revisionen. Benägenheten till att låna pengar från banken minskar dock ju mindre 
företaget är. Studien visar att även privata lån från familj och vänner är vanliga i små 
aktiebolag. Andra aspekter av revisionens nytta är att ledningen kan få ett bättre 
beslutsunderlag (Collis, Jarvis & Skerratt, 2004) genom att revisorn direkt upptäcker och kan 
rätta felaktigheter i redovisningen. Revisorn kan också ge anvisningar och råd utifrån 
revisionsarbetet som kan vara viktiga för att hjälpa företaget att upptäcka vilka åtgärder som 
behöver vidtas för att förbättra verksamheten och lönsamheten (Svanström 2004). Det 
framkommer i Svanström (2008) att revisionsbyråns rådgivning spelar en viktig roll i små och 
medelstora företag då byrån ofta har rollen som företagets primäre rådgivare. Företagen anser 
att rådgivning är betydelsefullt för att uppfylla lagkraven på redovisning och skatt samt för 
företagets långsiktiga utveckling. Representanter för revisorsprofessionen stämmer in i detta 
och menar att revisorn tillför en ekonomisk kompetens till företaget och hjälper 
småföretagarna att följa ett många gånger komplext regelverk, vilket gör att man kan undvika 
lagbrott (Brännström, 2005; Andersson, 2005; Axenborg, 2005).   

Flera studier kring revisionspliktens avskaffande och revisionens roll i små aktiebolag har 
redan genomförts (bl.a. Collis, 2003; Tabone & Baldacchino, 2003; Svanström, 2008). Många 
av dem innefattar dock företag som är avsevärt mycket större än små ägarledda aktiebolag 
som är de som i första hand berörs av revisionspliktens avskaffande. Därför vill jag utöka 
forskningen på området genom att undersöka små ägarledda aktiebolag som omfattas av 
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revisionspliktens avskaffande och som har valt att ha frivillig revision. Detta för att ta reda på 
hur de upplever att det skapas en nytta med revisionen när det inte finns något 
informationsgap mellan aktieägarna och företagsledningen, eftersom de utgörs av samma 
person/personer. Jag vill också ta reda på hur revisorer ser på nyttan av revision i dessa bolag 
och om det finns skillnader mellan de båda aktörernas synsätt.  

1.3 Problemformulering 
Hur upplever företagsledare och revisorer att nytta skapas genom revisionen i små ägarledda 
aktiebolag? 

1.4 Syfte 
Det första och främsta syftet med studien är att förklara hur företagsledare i små ägarledda 
aktiebolag och revisorer upplever att nytta skapas genom revisionsprocessen. Detta för att få 
bättre förståelse för vad det är som påverkar att små ägarledda aktiebolag väljer att ha frivillig 
revision. För det andra ska en jämförelse göras mellan revisorers och företagsledares 
upplevelser för att belysa eventuella skillnader i vad de ser för nytta med revisionen. 

1.5 Definitioner 
Med små aktiebolag eller små företag avses i denna uppsats de aktiebolag som har möjlighet 
att välja bort revisionen.  

1.6 Disposition 
Den fortsatta framställningen disponeras på följande sätt: 

Kapitel 2 – Metod 

I detta kapitel beskriver jag hur jag har gått tillväga för att genomföra min undersökning. Jag 
går igenom vilka undersöknings- och urvalsmetoder jag använder och motiverar varför. 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram 

Här tas de begrepp som är relevanta för min undersökning upp på ett mer omfattande sätt än i 
inledningen av uppsatsen. Dessa används sedan för att stödja den empiri jag samlar in.  

Kapitel 4 – Empiri 

Kapitlet innehåller den information som jag får från intervjuerna och som är intressant för 
min studie. Allt intervjumaterial finns inte med utan jag sammanfattar och tar med de delar 
som är relevanta för studiens syfte.  

Kapitel 5 – Analys 

I detta kapitel länkas empirin samman med den teoretiska referensramen och på så sätt 
analyserar jag de resultat som jag fått från intervjuerna.   

Kapitel 6 – Slutsatser 



 

 
 4 

Här sammanfattar jag de slutsatser som man kan dra från min undersökning och diskuterar 
vilka eventuella konsekvenser dessa kan få. En diskussion förs även om aspekter och möjliga 
områden som jag inte berört och som därför kan vara av intresse för vidare forskning.  

Kapitel 7 – Källförteckning 

Här listas alla källor som jag tagit till hjälp för att genomföra studien.  
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2. Metod 
I detta avsnitt motiverar jag den metod jag valt för att genomföra studien. Jag redogör för 
hur data har samlats in och hur respondenter har valts ut.  

2.1 Forskningsstrategi 
Jag har i min studie använt mig av en kvalitativ forskningsstrategi. Den skiljer sig från den 
kvantitativa forskningsstrategin genom att den har fokus på att förstå något (t.ex. förstå 
någons synpunkter eller åsikter) medan den kvantitativa forskningsstrategin går ut på att 
samla fakta och testa hypoteser. Den kvalitativa forskningen tränger på så sätt lite djupare för 
att få inblick i och förståelse för hur något förhåller sig (Ghauri & Grönhaug, 2005). Jag vill 
genom min studie skapa förståelse för vad företagare och revisorer ser för nytta med 
revisionen i små ägarledda aktiebolag. Därför lämpade sig den kvalitativa forskningsstrategin 
bäst.  

2.2 Undersökningsdesign 
Undersökningen syftar till att ta reda på hur småföretagare upplever att nytta skapas genom 
revisionen, och på så sätt påverkar att de väljer att ha frivillig revision. För att ta reda på vilka 
dessa underliggande aspekter är genomförde jag en intervjustudie där företagsledare i små 
ägarledda aktiebolag och några revisorer ingick. Syftet med den kvalitativa 
forskningsintervjun är, enligt Kvale (1997), att söka förstå världen från respondentens 
synvinkel. Metoden kan även ses som en fallstudie där respondenternas upplevelser av nyttan 
med revisionen är själva fallet. Fallstudien innebär att man detaljerat studerar och analyserar 
någonting i dess verkliga kontext (Yin, 2007; Bryman & Bell, 2011). Man strävar då efter att 
belysa hur viktiga aspekter som kännetecknar situationen samspelar (Merriam, 1994). Jag 
valde denna undersökningsdesign för att jag tror att det är det bästa sättet för att kunna skapa 
sig en förståelse för de motiv och grunder som småföretagarna anger för att de har kvar 
revisionen, med andra ord; vilken nytta de upplever att de har av revisionen. Genom att jag 
gjorde flera intervjuer kunde jag jämföra vilka likheter som fanns mellan respondenterna och 
vad som var unikt för en viss svarande. Sådana jämförelser kan ofta vara till hjälp för att 
reflektera kring teorier utifrån slutsatserna (Bryman & Bell, 2011). Utifrån svaren kunde jag 
sedan jämföra företagares och revisorers syn på hur revisionens nytta och funktion skapas i 
företaget. Man kan därför säga att uppsatsen har en kombination av jämförande design och 
intervjustudiedesign. 

2.3 Syfte med studien  
Undersökningen har i första hand ett deskriptivt syfte men även till viss del ett explorativt 
syfte. Ett deskriptivt eller beskrivande syfte innebär att man återger eller beskriver hur något 
är, utifrån en ganska tydlig problemformulering. Ett explorativt syfte innebär, enligt Ghauri 
och Grönhaug (2005), att man som forskare bör vara flexibel och kunna ändra inriktning i 
arbetet allt eftersom ny information dyker upp. Tanken med studien är att utforska och förstå 
hur företagsledare och revisorer upplever att olika nyttoaspekter med revisionen skapas i små 
ägarledda aktiebolag. Detta för att sedan kunna förklara och beskriva olika anledningar till 
varför små ägarledda aktiebolag väljer att ha frivillig revision.  
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2.4 Datainsamlingsmetod  
Jag använde mig av semi-strukturerade intervjuer som jag gjorde med ägaren/företagsledaren 
i de företag jag valde ut samt med tre revisorer. Enligt Bryman & Bell (2011) innebär en 
semi-strukturerad intervju att man har några förberedda frågor men man behöver 
nödvändigtvis inte följa dem, utan är fri att strunta i frågor eller lägga till nya frågor under 
intervjun. Både intervjuaren och respondenten ges utrymme att föra in intervjun på intressanta 
aspekter som uppkommer under samtalet och som kan vara av intresse för studien. Fokus 
ligger på den intervjuades åsikter och tankar. En styrka med den kvalitativa intervjun är att 
den liknar ett vardagligt samtal och till följd av detta är det den intervjuform där intervjuaren 
utövar minst styrning över respondenten (Holme & Solvang, 1991).   

Frågorna kretsade kring synen på hur nytta skapas genom revisionsprocessen och vad den 
innebär för företaget. Genom att jag gjorde intervjuer tror jag att det var lättare att förstå 
varför respondenten resonerade som den gjorde, eftersom jag kunde ställa följdfrågor och på 
så sätt få en djupare förståelse (Bryman & Bell, 2011). Möjligheten att ställa följdfrågor kan 
också hjälpa till att reda ut oklarheter (Dahmström, 2011), vilket jag hade stor nytta av i flera 
av intervjuerna. En nackdel med intervjuer är att man får en persons utsaga av hur något är 
eller går till och man kan då inte direkt dra slutsatsen att det faktiskt också förhåller sig eller 
går till på det viset. Jag tror dock inte att detta orsakade några större problem i min 
undersökning eftersom det jag ville ha reda på var företagsledarens och revisorns upplevelser 
av revisionens funktion och nytta.  

Innan studien tänkte jag att jag borde göra åtminstone tio intervjuer för att kunna urskilja 
samband och skillnader. Det blev till slut nio stycken intervjuer, två med revisorer (vid den 
ena intervjun medverkade två revisorer) och 7 med småföretagare, vilket får anses vara ett 
tillräckligt antal med hänsyn till den snäva tidsramen. Intervjuerna med revisorerna var 
besöksintervjuer och ungefär en timme var, medan intervjuerna med företagarna varierade 
mellan 15-40 minuter. Bland företagsintervjuerna var det en telefonintervju, en mailintervju 
och resten var besöksintervjuer. Alla intervjuer transkriberades, den kortaste hade 456 ord 
(detta var mailintervjun) och den längsta hade 6429 ord. Genomsnittet för de nio intervjuerna 
låg på 3036 ord. Eftersom intervjuerna spelades in tyckte jag inte att det var nödvändigt att ta 
mer av respondenternas tid i anspråk genom att be dem läsa igenom och godkänna 
transkriptionerna. Jag försökte lägga intervjuerna så att de växlade mellan företagsledare och 
revisorer. Detta gjorde att jag under arbetets gång kunde ändra och lägga till frågor utifrån vad 
de olika intervjugrupperna svarade. När jag ringde runt till företagare fick jag även prata med 
många som inte upplevde sig ha tid till en intervju. Flera av dessa gav dock några korta svar 
över telefon och jag gjorde även iakttagelser i samband med dessa samtal som jag har haft 
hjälp av i arbetet med uppsatsen. Sammanlagt ringde jag till 32 företag. 

2.5 Val av respondenter 
För att jag skulle få en så allmän bild som möjligt och för att kunna göra jämförelser 
intervjuade jag företag i olika branscher. Kriterierna var att företagen skulle vara ägarledda 
och omfattas av revisionspliktens avskaffande. Jag intervjuade även tre revisorer för att få 
deras syn på revisionens funktion och nytta i små ägarledda företag.  
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En väg att göra urvalet hade varit att gå genom en revisionsbyrå för att hitta företag som 
stämde in på mina kriterier. Problemet hade då blivit att relationen mellan företagen och 
denna revisionsbyrå kunde bli avgörande för hur företagarna svarade. Om det t.ex. visade sig 
att revisionsbyrån hade stort förtroende hos sina klienter kanske det var detta som var 
anledningen till att alla företagen valde att behålla revisionen. En sådan undersökningsgrupp 
hade varit olycklig. Därför valde jag istället företag som i möjligaste mån anlitade olika 
revisorer. Som jag tidigare nämnt var det önskvärt om företagen även var verksamma i olika 
branscher. En annan intressant aspekt var att försöka välja företag som drivit sin verksamhet 
olika länge. För att hitta företag som stämde in på mina kriterier tog jag hjälp av databasen 
affärsdata. Där kan man begränsa sökningen genom att välja företag med ett visst antal 
anställda och/eller företag verksamma på en ort. Jag sökte på aktiebolag med två anställda i 
Lidköping, Götene och Vara. Utifrån de listor som jag fick fram ringde jag runt till de företag 
som hade en omsättning under 3 miljoner och en balansomslutning under 1,5 miljoner. Att jag 
valde företag i min närhet underlättade genomförandet av intervjuerna vilket gav mig mer tid 
till att analysera empirimaterialet. När jag tog kontakt med företagarna frågade jag om de 
hade valt att ha frivillig revision och om de i så fall kunde tänka sig att ställa upp på en 
intervju. Jag valde att intervjua revisorer på revisionsbyråer som är relativt små eftersom 
tidigare studier visar på att revisionen i mindre företag oftast utförs av mindre revisionsbyråer 
(Simunic & Stein, 1995; Seow, 2001). Jag intervjuade revisorer på två olika revisionsbyråer 
för att på så sätt få stöd för deras upplevelser från två håll och kunna försäkra mig om att det 
som sades inte var ett synsätt som var specifikt för just denna revisionsbyrå. 

2.6 Studiens kvalitet 

2.6.1 Trovärdighet 

Trovärdighet är något som kan vara svårt att uppnå i kvalitativa studier. Som forskare måste 
man visa att insamlade data är trovärdiga och det är även viktigt att diskutera de etiska 
aspekterna vid datainsamlandet (Trost, 2010). Något som kan antas höja trovärdigheten är att 
jag var närvarande vid datainsamlandet och utförde alla intervjuerna själv. Jag spelade även in 
flertalet av intervjuerna för att i möjligaste mån undvika feltolkningar och förhindra att 
viktiga resonemang glömdes bort. Att intervjun spelades in gjorde det också möjligt för mig 
att under intervjun kunna koncentrera mig mer på samtalet istället för att sitta och anteckna 
hela tiden (Ryen, 2004; Trost, 2010). I Bilaga 2 bifogar jag de intervjuguider som jag använde 
mig av, för att på så sätt göra trovärdigt att data är seriöst insamlade och att frågorna är 
relevanta för problemformuleringen (Trost, 2010). Det kan ha hänt att jag inte lagt märke till 
alla aspekter eller missuppfattat respondenterna, vilket till viss del kanske hade kunnat 
undvikas om någon mer hade deltagit vid intervjuerna. Fördelen med att jag själv gjorde alla 
intervjuerna var att jag hade minnesbilder från alla intervjusituationer vilket var till hjälp i 
tolkning och analys (Trost, 2010).  

2.6.2 Validitet 

Validitet innebär att de frågor som ställs faktiskt mäter det som är tänkt att mätas (Trost, 
2010). Detta kan vara svårt att uppnå vid intervjuer eftersom det som kommer fram är en 
persons utsaga av något. Att en person säger något innebär ju nödvändigtvis inte att det 
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faktiskt är så som personen hävdar. Jag tror att graden av validitet beror på hur väl jag lyckas 
ställa bra och relevanta frågor under intervjuerna. Om jag kan få respondenterna att ge 
exempel tror jag att det blir lättare att avgöra om svaren avser det som ska mätas. Intervjuer är 
bra på det sättet att jag kan ställa följdfrågor och försöka få respondenten att vidareutveckla 
sitt svar (Ghauri & Grönhaug, 2005), för att på så sätt försöka kontrollera svarens relevans. 

2.6.3 Källkritik 

De vetenskapliga artiklar och andra källor som har använts, har undersökts så att de är 
relevanta för studien och det sammanhang där de finns med. Något som det kan riktas lite 
kritik mot är att några av källorna är till åren och att situationen (t.ex. regelverk, uppfattningar 
etc.) kan vara annorlunda idag, jämfört med hur det var när källan kom till. Det har dock varit 
ganska svårt att hitta mer aktuella källor som är relevanta för studien, då det inte har 
förekommit så mycket forskning kring revisionen i dessa små aktiebolag som inte längre 
omfattas av revisionsplikten.  
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras teorier kring revisionen och dess syften samt revisorns roll. Det 
redogörs också för tidigare forskning kring nyttan med revision och revisorers upplevelser av 
denna nytta för företagen. Detta för att underlätta förståelsen för hur företag kan uppleva att 
revisorn och revisionen tillför ett värde till företaget. Dessa teorier ska sedan användas för 
att lättare förstå, förklara och analysera den empiri som jag får in.  

3.1 Revision 
I begreppet revision döljer sig flera olika typer av revisioner. Några exempel är extern och 
intern revision, statlig och kommunal revision samt miljörevision. När revision omnämns i 
denna uppsats åsyftas den externa revisionen. Denna utförs av en extern revisor vars uppgift 
är ”att med en professionellt skeptisk inställning planera, granska, bedöma och uttala sig om 
årsredovisning, bokföring och förvaltning” (FAR, 2006, s. 19).  

Revisionen görs främst för att företagets olika intressenter (t.ex. långivare, skatteverket, 
leverantörer) ska kunna förlita sig både på ledningens förvaltning av företaget och på den 
information som ledningen lämnar om företagets ekonomiska situation (FAR, 2006). 
Eftersom det skulle ta allt för lång tid att granska allt material måste revisorn bedöma vilka 
risker som finns med företagets verksamhet och var det är störst risk att fel begås i 
redovisningen, och därefter fokusera kontrollen till dessa områden. Målet med revisionen är 
att skriva en ren revisionsberättelse där revisorn intygar med ”hög men inte absolut säkerhet” 
att räkenskaperna speglar den ekonomiska ställningen och resultatet samt att förvaltningen har 
skötts på ett bra sätt (Johansson et al. 1987).  

3.2 Revisorns oberoende 

En viktig aspekt av revisionen är att den ska vara en oberoende granskning (Johansson et al. 
1987). Detta är dock i praktiken ofta svårt att uppfylla. Man skulle istället, lite krasst, kunna 
hävda att revisorn alltid är mer eller mindre beroende av sina klienter. Det är ju trots allt dessa 
som genererar revisorns lön. Särskilt i mindre företag där revisorn ofta har en mer personlig 
relation till klienten kan oberoendet vara svårt att uppnå (Johansson et al. 2005). Enligt 
Moberg (2006) kan revisorn ha tre roller i ett kundföretag. Den första rollen innebär att 
revisorn granskar och kontrollerar företaget. Den andra är en rådgivande roll och den tredje 
rollen har revisorn om denne, förutom att granska, även sköter uppgifter för klientens räkning. 
Det är de två sistnämnda rollerna som kan äventyra revisorns oberoende, eftersom de kan 
resultera i att revisorn granskar det denne själv har gjort. Därmed förlorar den utomstående 
och oberoende kontrollen, som en revision ska vara, sin kraft. För att undvika detta finns det 
lagar och riktlinjer som anger när en revisor bör avsäga sig ett uppdrag för att inte äventyra 
oberoendet (FAR, 2006). 

3.3 Revisionens och revisorns roll  
Revisionen kan sägas fylla olika roller eller funktioner beroende på vilket perspektiv som 
använd för att förklara den. Revisorn är en del i att uppfylla revisionens roller eftersom det är 
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denne som utför revisionen. Revisorn kan dock även ha andra roller i samband med 
revisionen, till exempel använder många företag revisorn som rådgivare (Svanström, 2004; 
Svanström, 2008). 

3.3.1 Revisionen som kvalitetsstämpel 

Utifrån detta synsätt är revisorns roll att kvalitetssäkra informationen (FAR, 2006). 
Revisionen utgör en försäkring till företagets intressenter om att den ekonomiska 
informationen från företaget stämmer. Därmed fungerar revisionen som en garanti för 
investerare (Carrington, 2010). Detta synsätt stämmer väl överens med den granskningsroll 
som Halvarsson (1995) menar att revisorn har. Utifrån denna roll finns det från intressenterna 
en förväntan på att revisionen ”garanterar” att de finansiella rapporterna som företagen lämnar 
ger en rättvisande bild av ”verkligheten”. Att redovisningen är kvalitetskontrollerad ligger 
också i Skatteverkets och samhällets intresse då det minskar risken för fel vid 
skatteinbetalning. Collis et al. (2004) menar att i små företag kan risken för väsentliga fel vara 
hög vilket gör att revisionen som kvalitetsstämpel kan anses bli ännu viktigare där.  

3.3.2 Revisionen som intern förbättring 

Revisionen kan ses som en process som förbättrar informationens kvalitet. Beattie (2001) 
konstaterar att revisionen har en stor inverkan på redovisningsinformationens kvalitet. I detta 
synsätt får revisorn en mer aktiv roll genom att han ges möjlighet att påverka redovisningen 
för att förbättra den utifrån intressenternas krav. Revisorn kan hjälpa företaget att upptäcka 
och påtala brister i rutiner eller ge råd om hur de på olika sätt kan bedriva verksamheten på ett 
effektivare sätt (Carrington, 2010). För företagsledningen innebär den reviderade 
informationen att de får ett bättre beslutsunderlag (Collis et al. 2004). Tabone och 
Baldacchino (2003) kommer fram till att revisionen också har en positiv effekt på ägares och 
anställdas disciplin i redovisningsarbetet, vilket ytterligare kan förbättra kvaliteten. Denna 
upplevda kvalitetshöjning, menar Collis et al. (2004), är en av anledningarna till att mindre 
aktiebolag väljer att ha frivillig revision.  

3.3.3 Revisionen som trygghetsgivare  

Enligt detta synsätt beskrivs revisionen som en förmedlare av trygghet. En kreditgivare 
behöver till exempel känna en viss trygghet eller ha någon form av säkerhet för att vilja låna 
ut pengar. Revisionen bör finnas men intressenterna vill helst inte höra talas om den, eftersom 
de då kan anta att revisorerna inte upptäckte några felaktigheter. Om revisorerna har något att 
anmärka på riskerar intressenterna att bli mindre komfortabla och förtroendet för företaget 
minskar (Carrington, 2010). Mindre företag anser att det är en trygghet att ha en revisor som 
de kan kontakta vid oklarheter (Svanström, 2004). Detta kan även styrkas av Persson (1991) 
som antyder att småföretagare ofta upplever de administrativa uppgifterna som en börda, och 
då kan det kännas tryggt att ha en revisor att rådfråga. Hur stort behovet av en sådan 
trygghetsgivare är kan också bero på hur välutbildad företagsledaren är (Collis et al. 2004). 

3.3.4 Revisorn som rådgivare 

Utifrån revisionsuppdraget har revisorn en skyldighet att visa på de eventuella brister som 
finns i det granskade materialet. Detta kallas revisionsrådgivning. Många revisorer ger dock 
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också ofta råd utöver denna skyldighet (Carrington, 2010). Det kan vara behändigt för 
företagen att få råd från revisorn eftersom denne genom revisionen skapar sig en förståelse för 
företagets verksamhet och på så sätt kan ge en mer relevant rådgivning. Att företagen genom 
granskningsuppdraget redan har en etablerad relation med revisorn gör också att det ligger 
nära till hands att anlita denne till rådgivning (Svanström, 2004). 

Hur ser då småföretagens användning av revisorn som rådgivare ut? I en studie av Persson 
(1991) framkommer att merparten av de undersökta småföretagarna samtalar med revisorn 1-
4 gånger per månad. Revisorn väljs ut med omsorg och används som bollplank eller 
samtalspartner i mer än bara rent ekonomiska frågor. Det är vanligt att de håller fast vid 
samma revisor en längre tid. Detta kan tolkas som att företaget tycker att relationen till 
revisorn är viktig och när de väl har upparbetat relationen är benägenheten liten att byta 
revisor. Detta kan också hänga samman med att ett förtroende för revisorn skapas över tid. 

Nitsch (1990) har utformat en modell (Figur 1) som förklarar hur rådgivning bör genomföras 
för att få ett lyckat resultat. Han kallar modellen för relevansmodellen. Enligt denna modell är 
det av vikt, för att informationen ska nå fram, att rådgivaren ger relevanta råd utifrån 
målgruppens förutsättningar och upplevda behov, samt att mottagaren har förtroende för 
rådgivaren. Innehållet måste intressera åhöraren och vara utformat så att mottagaren kan ta del 
av och förstå informationen.  

 

Figur 1. Relevansmodellen (Nitsch, 1990) – egen bearbetning 

Modellen kan hjälpa till att förklara det faktum att många har samma revisor under en längre 
tid: Ju längre tid en revisor har haft en klient, desto bättre känner denne också till 
verksamheten och kan utifrån det förmodligen ge bättre och mer relevant rådgivning. 
Revisorns rådgivning är främst av operativ art (t.ex. löpande redovisning, skattehantering och 
upprättande av bokslut) och mer sällan av strategisk art (t.ex. finansiering vid investeringar, 
bedömning av olika investeringsalternativ och nyckeltalsanalyser) (Svanström, 2004). 
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3.4 Redovisningskonsulter och deras roll 
Förutom revisorer så anlitar små företag ofta redovisningskonsulter. Dessa kan exempelvis 
hjälpa till med att sköta den löpande bokföringen och upprätta bokslut. De kan också fungera 
som rådgivare i redovisningsfrågor. Redovisningskonsulten har, till skillnad från revisorn, 
ofta mer löpande kontakt med företagaren under året. Titeln redovisningskonsult är inte 
skyddad utan det kan vem som helst kalla sig, vilket gör att kvaliteten på dessa konsulters 
jobb kan variera mycket. För att råda bot på detta införde SRF2 2006 en auktorisation för 
redovisningskonsulter. För att bli auktoriserad måste redovisningskonsulten genomgå 
utbildning och uppfylla vissa krav (SRF, 2012), för att redovisningen på så sätt ska hålla en 
viss kvalitet. Man kan därför argumentera för att de företag som har en auktoriserad 
redovisningskonsult borde kunna avskaffa revisorn utan att kvaliteten på redovisningen skulle 
minska nämnvärt.   

3.5 Trovärdighet och förtroende 
Revision ger ökad trovärdighet åt ett företags finansiella information (FAR, 2006). 
Trovärdigheten är en förutsättning för att kunna utveckla förtroende mot andra (Caldwell & 
Clapham, 2003). Trovärdighet och förtroende är något som är viktigt i utbytet mellan företag. 
Att en part vågar göra sig sårbar inför en annan part, i tro att denne ska fullgöra sina 
förpliktelser, baseras åtminstone till viss del på den upplevda trovärdigheten hos parten 
(Greenwood & Van Buren III, 2010). Halvarsson (1995) menar att revisorn kan medverka till 
att utveckla och förbättra relationen mellan företaget och dess intressenter. 

Förtroende utgår ofta från och skapas för att människor känner osäkerhet. Det är ett sätt att 
hantera den komplexa och ofta osäkra verklighet som vi lever i. Enligt Luhmann (2005) finns 
det två typer av förtroende. Systemförtroende och personförtroende. Systemförtroende bygger 
på ett ömsesidigt förtroende mellan en person och ett system, t.ex. en profession eller en 
myndighet. Ett sådant systemförtroende byggs upp av sig självt om det fortlöpande bekräftas 
av personens erfarenheter av systemet (Luhmann, 2005). Personförtroende berör förtroendet 
mellan människor. Utifrån någons handlande och personlighet gör man sig en uppfattning av 
hur tillförlitlig man tycker att personen i fråga är. Om personen sedan handlar i enlighet med 
den uppfattning som man fått om personen skapas ett förtroende för personen (Luhmann, 
2005). I min studie utgörs systemförtroendet av småföretagarnas och deras intressenters 
förtroende för revisorsprofessionen medan personförtroendet avser förtroendet för den 
enskilde revisorn. Det kan möjligtvis vara så att företagaren anser att förtroendet för den 
enskilde revisorn är viktigare medan intressenterna betonar systemförtroendet mer. Detta 
eftersom företagaren är den som har den närmaste kontakten med revisorn. För intressenterna 
spelar det troligtvis mindre roll vem revisorn är, det viktiga är att det är en revisor som utför 
granskningen.  

                                                
2 SRF – Sveriges Redovisningskonsulters Förbund  
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3.5 Revisorernas syn på revisionens roll och nytta 
Revisorerna anser att revisionsuppdraget har mycket att tillföra till små ägarledda aktiebolag. 
För det första bidrar revisorn med ekonomisk kompetens till företaget och kan på så sätt 
hjälpa dem att följa ett ofta komplext regelverk (Brännström, 2005) och förebygga risken för 
att företaget medvetet eller omedvetet begår lagbrott (Axenborg, 2005; Andersson, 2005). 
Brännström (2005) menar att blotta närvaron av en revisor kan förhindra att många fel begås, 
vilket kan stödjas av Tabone och Baldacchinos (2003) slutsats att revisionen bidrar till ett mer 
noggrant redovisningsarbete från företagets sida. För det andra anses revisionen vara av vikt 
för företagets intressenter. Den bidrar till att skapa trovärdig information (Andersson, 2005) 
och i förlängningen också förtroende för företaget (Brännström, 2005; Fant, 1994). Öhman 
(2007) påstår dock, utifrån sin studie av revisorers och intressenters uppfattningar om 
revisionen, att revisorerna inte främst inriktar sig på intressenternas behov. Istället för att 
granska den framtidsorienterade och ”mjuka” informationen som intressenterna anser är 
viktig som beslutsunderlag, gör revisorerna ofta det de tycker att de kan bäst: granskar 
information som är historisk, ”hård”, och fragmentarisk till sin karaktär. Revisorerna tycks 
således prioritera sin egen arbetssituation framför revisionens användarintressen (Öhman, 
2007).  

3.6 Att förstå hur nytta skapas 
I denna studie undersöker och förklarar jag hur företagsledare och revisorer upplever att 
revisionen tillför ett värde till verksamheten i små ägarledda aktiebolag. Hur personer 
upplever och ger mening åt händelser kan förklaras genom teorin om meningsskapande 
(Weick, 1995; Larsson, 2009). För att förstå hur företagare och revisorer upplever att nytta 
skapas genom revisionen ska jag undersöka vad det är som gör att något upplevs 
meningsfullt. Företagarna kanske anger att de upplever revisionen som en kvalitetsstämpel 
eller trygghetsgivare, men vad är det som ligger bakom och skapar denna upplevda nytta? Det 
vill jag ta reda på i denna studie. Därför ska jag först gå in på vad meningsskapande är och 
sedan presentera några olika tillstånd som kan starta en sådan process.  

Meningsskapande är en pågående process där människor ger mening åt de upplevelser som de 
har och försöker förstå hur de ska tolka dem. Ofta är detta en tillbakablickande process där 
personen försöker skapa en rimlig och logisk bild av vad som hände. Denna bild stämmer inte 
alltid överens med vad som faktiskt hände utan utgör snarare en rimlig förklaring som utgår 
från personens föreställningsram, identitet och sammanhang. Egna uppfattningar och 
övertygelser påverkar vad varje enskild individ lägger märke till (Weick, 1995). Ofta är 
verkligheten mer komplex än vad man klarar av att förstå och därför förenklar man den 
utifrån sin egen referensram. Det är personens tolkning och förståelse av en situation som styr 
dennes agerande snarare än situationen i objektiv mening (Larsson, 2009). Det som personen 
försöker åstadkomma genom meningsskapandet är att skapa ordning för att förstå en ibland 
tvetydig och osäker värld (Weick, Sutcliffe & Obstfeld, 2005).  

Meningsskapande kan starta i många olika situationer och av olika orsaker. Vanligt är att det 
uppkommer när en osäkerhet upplevs i det sammanhang som personen verkar. Denna 
osäkerhet kan ha sin grund i en informationsbörda, att situationen är komplex eller att 
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personen upplever turbulens (Weick, 1995). Informationsbördan kan innebära att det är 
mycket information som man måste ta ställning till, att den är osäker eller varierande och 
därför skapar osäkerhet. Att en situation är komplex innebär ofta att man som individ söker 
efter vanemönster eller rutiner som man sätter sin tillit till för att uppleva stabilitet. 
Turbulensen definieras som en kombination av instabilitet och slumpmässighet. Situationer 
som upplevs som nya, ovanliga eller särskilt frustrerande och besvärande kan också utlösa en 
process av meningsskapande.  

Weick (1995) pekar på två situationer som triggar meningsskapande och som är särskilt 
vanliga i organisationer. Dels är det när osäkerhet upplevs och dels är det när något känns 
oklart eller tvetydighet. 

3.7 Sammanfattning av teoretisk referensram 
Revisionen i små aktiebolag kan förväntas skapa ett värde för företaget på flera olika sätt. Den 
kan ses som en kvalitetssäkring av redovisningsinformationen som företaget skapar och som 
något som förbättrar kvaliteten på informationen. Detta innebär färre fel och ett bättre 
beslutsunderlag för företagsledningen. Revisionen kan även upplevas som en skapare av 
trygghet i en värld med många komplexa regler och bestämmelser. Där kan det vara den 
osäkerhet som företagaren känner kring reglerna som gör att denne skapar mening kring 
revisionen som en trygghetsgivare. Att revisionen upplevs som en trygghet pekar också på att 
det finns ett förtroende för att revisionssystemet fungerar väl och skapar den kvalitetssäkring 
som efterfrågas. Revisorns rådgivning kan förbättra kvaliteten på informationen och även 
skänka företagare trygghet och ge hjälp i ekonomiska frågor. Slutligen kan revisionen genom 
kvalitetskontrollen ge företaget trovärdighet och på så sätt kan företaget få förtroende från 
sina intressenter. Meningsskapandet och vad det är som startar detta meningsskapande som 
gör att revisionen upplevs på ett visst sätt, blir viktiga begrepp som jag tar med mig in i 
analysen av empirin.
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4. Empiri 
I detta kapitel beskrivs resultaten från de intervjuer som genomförts med småföretagare och 
revisorer. Resultaten redovisas utifrån de båda respondentgruppernas upplevelser för att 
jämförelser lättare ska kunna göras mellan dem. 

4.1 Presentation av respondenterna 

4.1.1 Småföretagarna 

Typ av företag Aktiebolagets ålder Antal anställda 
Tryckeri 20 år 3 
Bokhandel 21 år 1 
Redovisningskonsult 5 år 2 
MC-mekaniker 7 år 1 
Byggföretag 8 år 2,5 
Optiker 3 år 2 
Metallverkstad 29 år 3 
 

4.1.2 Revisorerna 

!! Antal&anställda& Varav&revisorer&
Revisionsbyrå!1! 11! 3!
Revisionsbyrå!2! 11! 4!

 

4.2 Småföretagarnas upplevelser 

4.2.1 Livet som småföretagare 

Det främsta som kännetecknar småföretagandet är att det innebär en stor frihet. De håller i 
princip alla med om. Med frihet menar de att de har möjlighet att inrikta verksamheten mot 
det de tycker är intressant och ta de uppdrag som de vill ha. Småföretagare är dock ofta 
bundna till att jobba vissa tider, de kanske t.ex. har en butik som måste bemannas. Sett till det 
skulle man kanske snarare kunna säga att de är ganska bundna. Det är dock inte så de säger 
sig uppleva det. De ser företagandet som en livsstil, det är något som de valt att göra. Det är 
något som är med dem 24 timmar om dygnet och som de inte kan släppa i tankarna. För dem 
är det en frihet även om det för andra kan ses som en inrutad och bunden situation. För några 
av respondenterna finns det en viss flexibilitet att jobba lite när de vill, även om arbetet 
tenderar att ta mycket tid i anspråk hos de flesta. En av de intervjuade uttryckte sig såhär om 
friheten och flexibiliteten: 

”Så jag tycker trots allt att det är en frihet. Och visst, jag menar, jag kan ju ärligt 
säga, visst, igår gick vi nog in 20-21 nånting, men sen finns det ju sommardagar 
när vi säger kl 10 på förmiddan att, ’nä nu skiter vi i det’.” (Metallföretag) 
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Flera av småföretagarna gör ett tillägg till friheten och säger att det är en frihet under ansvar. 
De kan inte göra precis som de vill, utan de har fortfarande ett ansvar att driva runt företaget.  

En annan viktig aspekt av småföretagandet som togs upp var att det är svårplanerat och att 
den ena dagen inte är den andra lik. Dagarna kan variera mycket i hur de ser ut och ofta 
kommer det saker emellan som de måste ta tag i och som gör att de får skjuta på det de hade 
planerat. Som en respondent uttryckte det: ”Man säger på morgon att ’idag ska jag göra det’ 
och sen säger man på kvällen att ’det enda jag inte har gjort idag, det var just det’” 
(Metallföretag).  

Denna svårighet att planera kan nog förklaras genom att de driver företaget själv eller 
tillsammans med några få. Om det dyker upp en oväntad sak är det ju de själva som måste ta 
tag i och lösa det. Det finns inte så många andra som kan göra det, om ens någon. Det blir inte 
heller lättare av att pressen och kraven från kunderna är mycket större idag än tidigare. 
Dessutom är konkurrensen hårdare och det finns en större tidspress, allting är bråttom och 
måste ske snabbt. Två stycken nämnde att livet som småföretagare inte är något de blir rika på 
och att det kan vara svårt att få det att gå runt.  

Sammantaget kan jag konstatera att småföretagarna har en till stora delar ganska stressig och 
påfrestande tillvaro. De har fullt upp för det mesta. Det var nästan ingen som nämnde just 
ordet stress under intervjuerna men vad som kan läsas mellan raderna är att eftersom det är en 
större press i dag så blir det lätt stressigt. Det märktes också tydligt genom de observationer 
jag gjorde i samband med intervjuerna. En intervju fick genomföras på telefon under en 
bilresa eftersom han inte hade tid att träffas. En annan var märkbart stressad när jag mötte 
honom och han var mån om att intervjun inte skulle dra ut på tiden. Det var dessutom många 
av dem jag ringde till för att fråga om jag fick göra en intervju som uppgav att de inte 
upplevde sig ha tid till det, trots att det bara skulle ta ca en halvtimme. Jag tolkar detta som att 
livet som småföretagare i mångt och mycket är stressigt och att det finns en press att hela 
tiden ägna sig åt sådant som genererar pengar till verksamheten. 

Flera av de småföretagare jag har intervjuat sköter den löpande bokföringen själva. De flesta 
är självlärda och har ingen särskild utbildning inom redovisning. Men även om de sköter den 
löpande bokföringen själv är det vanligt att de anlitar en redovisningsbyrå för att få hjälp med 
bokslutet och olika rapporter. Fem av företagen har under de senaste åren visat minusresultat 
eller ett resultat nära noll. De två som det gått bättre för är de företag där företagsledaren har 
någon form av ekonomiutbildning. Jag upplevde också att dessa företagare var mer 
entreprenörsmässiga. En av dessa företagare antyder att han nog skulle klara sig utan revision 
medan den andra upplever att det är tryggt att ha revisionens kontrollfunktion. 

4.2.2 Småföretagaren och revisorn 

Tendensen bland de intervjuade företagarna är att de behåller samma revisor länge. Bland de 
företag som funnits längst har samma revisor anlitats under hela tiden. Av de företag som inte 
funnits lika länge är det bara en som har bytt revisor, och det var p.g.a. att denne tyckte att 
revisionsbyrån misskötte sig.  
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De flesta har i huvudsak bara kontakt med revisorn vid bokslutet och revisionen, möjligtvis 
någon kontakt mitt på året för att stämma av. Annars har de möjlighet att kontakta revisorn 
om de har frågor men det är inte ofta det händer. Många anger att de ser revisorn som ett 
bollplank, en expert som de kan rådfråga, och det verkar ge en extra trygghet. Särskilt som 
många småföretagare är ganska ensamma i sin position, och kanske därför känner att de 
behöver extra hjälp när det gäller ekonomiska frågor och beslut. Ensamheten var något som 
togs upp i en av intervjuerna med revisorerna, och det stöds också av flera av småföretagarna.  

Företagarna betonar vikten av förtroendet och relationen till revisorn. Det är ofta så att de har 
en lång relation med revisorn och det finns ett förtroende som har byggts upp mellan parterna 
under lång tid. När jag frågar om de skulle kunna tänka sig att byta revisor börjar de istället 
prata om att avskaffa revisionen hellre än att få en ny revisor. När saker ställs på sin spets 
tycks flera alltså anse sig kunna klara sig utan revisor. Det tycks som att relationen till 
revisorn i flera fall är det som gör att de har kvar revisionen.   

4.2.3 Rådgivning 

Sex av de sju småföretagarna jag intervjuat upplever att de får eller har möjlighet att få 
rådgivning från revisorn. Av dessa är två stycken missnöjda med rådgivningen och menar att 
de inte får någon hjälp av de råd eller svar som revisorn ger och att de ibland till och med har 
varit felaktiga i förhållande till regelverket. De upplever också en frustration över att råden de 
får inte är mer konkreta.  

Flera uppger att det faktum att de har någon att rådfråga skänker en trygghet. Även om de inte 
behöver anlita revisorn för rådgivning så ofta, så finns han där om något dyker upp. I ett 
stressigt och många gånger svårplanerat liv som småföretagare där mycket kan hända tror jag 
att det är en stor trygghet. En av företagarna uttrycker sig på följande sätt om stressen i 
företagandet och tryggheten med att ha en revisor: ”I och med att jag både jobbar på kontor 
och ute i produktionen så, det är svårt att hinna med liksom. Då vet man att i sista änden 
liksom när bokslutet ska göras då… man får ordning på det” (Tryckeri). 

Rådgivningen kan beröra exempelvis regelförändringar och skatter. Den mesta rådgivningen 
sker i samband med årsbokslutet då de flesta frågor uppstår hos företagaren och det är även 
det tillfälle där de har den största kontakten med revisorn. Fem av företagarna nämner också 
tillfällen när de varit extra nöjda med att ha en revisor som de kan rådfråga. Detta gäller i 
situationer där de ställts inför större förändringar, det kan exempelvis röra sig om att lösa ut 
delägarkollegor eller att byta inriktning på verksamheten. 

4.2.4 Den upplevda nyttan med revisionen 

Småföretagarna anser att det revisionen i första hand tillför till företaget är en 
kontroll/granskning av räkenskaperna från en utomstående person och att det skänker en 
trygghet. Det är en trygghet på så sätt att de har någon att bolla frågor med. De är inte 
ensamma utan kan få professionell hjälp när de ställs inför frågor från t.ex. banker eller 
Skatteverket. Många påpekar att de vill göra rätt för sig och då är revisorns kontroll viktig. Så 
här uttryckte sig en av företagarna: ”Har jag revisor har gjort det jag kan för att det ska bli 
rätt… Jag har ju det yttersta ansvaret för bokslutet…” (Byggföretag). En annan aspekt är att 
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revisorn och revisionen bringar ordning och reda i företaget, en bättre översikt över ekonomin 
erhålls och kvaliteten på redovisningen upplevs höjas genom att revisorn hittar saker som 
företagaren kan förbättra. Det finns också en utåtriktad aspekt där några företagare menar att 
de genom att ha revision blir mer seriöst bemötta av kunder och leverantörer. De upplever 
också att det är en styrka att kunna visa att företaget har skötts bra bakåt i tiden.  

Varför de har kvar revisionen kan förklaras delvis genom ovan nämnda aspekter. Det finns 
dock även andra förklaringsfaktorer som kom fram i intervjuerna. Någon tror sig överskrida 
gränsvärdena (för att kunna välja fri revision) inom en snar framtid och tycker därför inte att 
det är värt att avskaffa revisorn. En annan uppger att det nog kan vara lite lathet och 
bekvämlighet som gjort att de inte orkat ta tag i det och därför har kvar revisorn. Ytterligare 
någon säger att det delvis är av gammal vana.  Flera av företagarna har haft revisor i 20 år och 
då är det lätt att förstå att de inte bara ser det som ett sätt att kunna spara pengar. De har 
antagligen haft en lång och god relation med revisorn, de har förtroende för denne och 
revisorn känner till företaget väl. Detta är saker som småföretagarna värdesätter och därför ser 
de inte någon anledning till att ändra på det genom att avskaffa revisorn. För några sträcker 
sig relationen till revisorn längre än bara revisionen, de har kontakt även privat. Detta är något 
som också verkar spela in. En person som de har personliga band med är troligtvis svårare att 
tacka nej till än om de har en revisor som de inte känner.  

Två av företagarna nämner att de har en rädsla för att Skatteverket ska göra extra kontroller 
om de avskaffar revisionen. Detta är något de vill undvika:  

”Jag har ju hellre en revisor som jag har jobbat med i många år och som jag har 
förtroende för här och rotar i pappren än Skatteverket. Inte för att jag har något 
att dölja för dem utan för att det känns enklare helt enkelt.” (Metallverkstad) 

Något som inte verkar påverka att företagarna har revision är att det skulle finnas intressenter 
som vill att de ska ha det. Mönstret som träder fram är att företagarna inte tror sig ha några 
intressenter som bryr sig om ifall de har revision eller inte. Att ingen av företagarna fått 
sådana frågor kan dock bero på att de har revision och därför frågar inte intressenter efter det 
även om kanske t.ex. leverantörer tittar på den reviderade årsredovisningen. Ett par av 
företagarna antyder att de tror att banken värdesätter att de har revision om de skulle behöva 
låna pengar. Det kan hur som helst konstateras att inga intressenter har uttryckt något krav till 
företagarna om att de bör ha revision. Att företagarna väljer att ha revisionen kvar bottnar till 
största delen i deras eget behov av kontroll och trygghet. 

4.3 Revisorernas upplevelser 

4.3.1 Revisorerna om småföretagarnas situation 

Småföretagare är ofta ganska ensamma i sin position. De har själva ansvar för att alla delar i 
företaget fungerar men det är såklart svårt att vara expert på allt. Detta gör att de använder sin 
revisor som ett sorts allmänt bollplank dit de vänder sig med frågor av vitt skilda slag.  

Tidspress och höga krav är också något som präglar småföretagarnas vardag.  
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”Det ställs större krav. Alltså kunskapen ökar överhuvudtaget ute i samhället och 
då ställs också större krav. Och de har ju den här tidspressen hela tiden. Alltså 
vissa datum, det är ju på dan om inte skattedeklarationen kommer in, då är det 
500 kronor direkt…” (Revisionsbyrå 1) 

Det kan också handla om en tidspress ifall företaget växer och det inte finns möjlighet att 
anställa någon mer för tillfället och därför får allt svårare att hinna med allt som ska göras.  

Revisorerna tycker inte att de regelförenklingar3 som har gjorts för små aktiebolag har gjort 
det enklare för dem. En av revisorerna tror till och med att det har blivit svårare för 
småföretagarna, åtminstone till en början. Nya regler innebär ju i en övergångsfas att de inte 
bara kan ”kopiera” föregående års årsredovisning utan de kan behöva ändra enligt de nya 
reglerna vilket kan upplevas som att det har blivit mer komplicerat.   

”Man har ju tagit bort en del noter och så i årsredovisningen men alla de här små 
förändringarna som görs innebär ju också att du kan inte bara kopiera hur det är 
gjort tidigare utan nu är det nya regler som gäller… Och det är ju svårt givetvis 
för en företagare om han ska göra en egen årsredovisning och snappa upp alla 
förändringar mellan åren. Så att så mycket enklare kan jag nog inte säga att det 
har blivit.” (Revisionsbyrå 2) 

4.3.2 Revisorerna om revisionen i små aktiebolag 

De brukar ha kontakt med småföretagarna en till två gånger om året. Om klienten sköter 
redovisningen själv blir det ofta mer kontakt för då finns det ofta ett större behov från 
företagaren att kunna ställa frågor. Detta hänger också ihop med de risker som revisorn 
försöker hitta och kontrollera extra noga. Om företagaren sköter redovisningen själv finns 
antagligen större risker jämfört med om en kompetent redovisningskonsult gör det. Om det är 
ett kombiuppdrag4 på revisionsbyrån har revisorn möjligtvis lite mindre kontakt med företaget 
eftersom denne får uppdateringar från redovisningsfunktionen på byrån.  

Revisionen brukar ske på revisionsbyrån när det gäller små aktiebolag. Om det är 
handelsbolag som har lager åker de ut och gör stickprov vid inventeringen. Revisorerna har 
ofta kvar samma kund under lång tid.   

Revisorerna upplever att det finns en begreppsförvirring kring revision och bokslut hos 
småföretagarna. Till viss del är det revisorernas eget fel p.g.a. att de inte behövt marknadsföra 
sig förut eftersom revisionen varit lagstadgad. Även branschorganisationer har varit dåliga på 
att tala om vad en revision innebär. Det råder delade meningar bland revisorerna om vad 
begreppsförvirringen kan leda till. I den ena revisorsintervjun trodde de att revisionen 
kommer att behållas p.g.a. osäkerheten kring vad en revision innebär, medan den andra 
                                                
3 Bokföringsnämnden arbetar med att ta fram förenklade regler gällande årsredovisningen 
bl.a. för de minsta aktiebolagen. (http://www.bfn.se/aktuellt/aktuelltkprojekt.aspx#k2mindre) 

4 Med kombiuppdrag menas att revisionsbyrån utför både redovisning och revision hos ett 
företag. 
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revisorn tvärtom menade att de som inte förstått vad den innebär har lättare att välja bort 
revisionen. Det kan också vara svårt för företagaren att förstå vad som är hans ansvar och vad 
som är revisorns ansvar.  

Ibland upplever revisorerna att företagarna tror att de vill hitta fel medan deras egentliga 
önskan är att revisionen ska gå så smärtfritt som möjligt. De vill ha en bra dialog med 
klienten och att sådant som påtalats tidigare ska ha förbättrats. Det finns en frustration hos 
revisorerna när de ser och påtalar saker som går att förbättra men där företagaren trots en 
positiv inställning inte tar tag i det.  

”Det som kan vara lite frustrerande på vissa kunder är om, alltså i vissa fall ser ju 
vi om vi gör en revision, att det här företaget skulle kunna gå mycket bättre om de 
ändrar, som vi tycker då, det och det och det. Och förbättra nån rutin eller, ja med 
ganska enkla medel skulle de kunna få det mycket bättre… och i vissa fall så sitter 
ju kunderna; ’jo, visst, så gör vi, det blir bra’ men sen händer ingenting va. Och 
det tycker jag, det kan va ganska frustrerande. När man ser att här finns det så 
oändligt mycket mer potential som man inte tar till vara på.” (Revisionsbyrå 2) 

4.3.3 Rådgivning 

Rådgivningen till småföretagare sker på lite olika sätt. Dels kan det vara revisorerna som tar 
initiativet genom saker de upptäcker i revisionen som de tycker att företagarna kan förbättra. 
Dels kan det vara företagarna som ringer och har frågor. De som har en redovisningskonsult 
vänder sig nog främst till dem med frågor som rör den löpande bokföringen och de vänder sig 
till revisorn om det rör t.ex. större beslut eller regeländringar. Revisorerna anser att det 
förekommer ganska mycket rådgivning i de små aktiebolagen. De ser sig själva som ett 
bollplank för småföretagarna som ofta är ensamma i sin position som företagsledare.  

Rådgivningen kan handla om allt från företagsrelaterade frågor som anställningsavtal, 
delägarfrågor och skattefrågor till frågor av mer privat karaktär som t.ex. äktenskapsförord. 
Revisorerna upplever att de kommer ganska nära både verksamheten och företagarnas privata 
ekonomi. Något som verkar känneteckna rådgivningen är att den inte bara rör ekonomiska 
frågor utan allt möjligt som företagaren ställs inför, något som kan illustreras av följande 
citat: ”Familjerelaterat kan det ju också va, ibland är man ju lite psykolog också. Eftersom 
det är så små företag så känner vi dem ju väldigt väl om vi har jobbat med dem i många år.” 
(Revisionsbyrå 1)  

Småföretagarna verkar alltså se revisorn som någon slags allmän expert som de kan vända sig 
till när det dyker upp frågor oavsett vad de gäller. Även om frågorna inte berör revisorernas 
huvudområde försöker de att ge av sina kunskaper när det är något företagarna funderar på. 
De många frågorna och det faktum att revisorerna kommer väldigt nära verksamheten gör att 
de många gånger upplever att det är en svår balansgång att upprätthålla oberoendet. När de 
inte kan ge råd p.g.a. att det skulle äventyra deras oberoende försöker de istället påverka 
företagaren att ta hjälp av någon annan.  

När det gäller rådgivning som rör företagandet så är det främst skattefrågor och s.k. 
plånboksfrågor som företagarna vill ha hjälp med. 
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”Oftast är det ju så att…det är ju vad vi kallar för plånboksfrågor oftast oavsett 
vad dem än ställer, alltså dem vill ju ha pengarna i plånboken i slutänden med så 
lite skatt som möjligt. Oavsett hur man än gör då så är det ju där man hamnar i 
slutänden.” (Revisionsbyrå 1)  

Från företagarna verkar det alltså främst finnas en önskan om hjälp med att skatteplanera så 
att de behöver betala så lite skatt som möjligt. Många frågor handlar också om vad de enligt 
lagen får och inte får göra.  

Revisorerna anser att det är viktigt att vara lyhörd inför vad kunden vill få ut av revisionen. 
Vad de vill ha hjälp med kan variera mycket från kund till kund. Att anpassa sig efter kunden 
är viktigt också för att inte prata över huvudet på dem. Är de inte ett dugg intresserade av 
siffror eller har svårt att förstå behöver ju inte revisorn gå in på det så ingående.  

De upplever att det ibland kan vara svårt att förklara så att företagaren förstår. Många gånger 
förklarar de samma sak flera gånger men företagarna har ändå svårt att förstå. Det kan t.ex. 
handla om vad en revision innebär, något som blir aktuellt att förklara när en diskussion kring 
att avskaffa den tas upp.  

4.3.4 Den upplevda nyttan med revision 

Revisorerna betonar främst revisionens betydelse för företagens utomstående intressenter. De 
verkar tycka att det är revisionens huvudsyfte. Om företaget inte har några direkta intressenter 
tar de ofta en diskussion med företagaren om att välja bort revisionen. Denne vill dock ofta ha 
kvar revisionen ändå, kanske främst då för kontrollfunktionen, att få granskat så att allt är rätt. 
Revisorerna har i samtalet kring nyttan med revisionen lätt för att börja prata om sådant som 
rör lite större företag, t.ex. utomstående aktieägare. Detta kanske kan vara något som pekar på 
att de tycker att revisionen i små aktiebolag i många fall inte fyller så stor funktion.  

En annan viktig funktion som revisionen har är att den är en form av kvalitetsstämpel eller en 
kvalitetskontroll.  

”Nån form av kvalitetsstämpel är det ju när du får en revision. Trots allt så skriver 
jag ju på med ett visst straffansvar… Jag tror att det kunden vill ha lite grann är 
den här kvalitetsstämpeln, säkerheten, att visa att det faktiskt är någon som har 
gått igenom det.” (Revisionsbyrå 1)  

De jämför det också med en bilbesiktning där de menar att revisionen ger en besiktning över 
hur företaget mår, vilka risker som finns och vad företagaren behöver tänka på.  

Revisorerna tror att kontroll och trygghet är två viktiga orsaker till att företagare väljer att ha 
revision.  

”Jag tror fortfarande att de ser lite att det är den här kontrollen de vill ha… Jag 
tror att de är vana vid att det ska finnas en extern kontroll och att några tittar på 
det. Jag tror att det är en trygghet på det sättet där.” (Revisionsbyrå 1) 
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De tror att det är just denna kvalitetskontroll som revisionen ger som företagarna också vill 
ha. Revisionen innebär en kvalitetskontroll och allt som oftast också en kvalitetshöjning 
menar revisorerna. Detta gäller särskilt om det är företagaren själv som gör bokföringen. 

”Oftast så tillför det just den här kvalitetskontrollen för det är ganska många 
revisioner som leder till nån form av förändring ändå… det kan va små 
justeringar i årsredovisningen och så där va. Så att jag är rätt så övertygad om att 
det ger en kvalitetshöjning på slutprodukten och på årsredovisningen.” 
(Revisionsbyrå 2) 

Sen kan det vara så att om det är en kompetent redovisningskonsult som sköter bokföringen 
så är det mindre sannolikt att kvaliteten höjs, men risken finns fortfarande att denne gör fel. 
Ingen är perfekt.   

Revisorerna menar att kvalitetskontrollen är viktig speciellt ur företagsintressenternas 
perspektiv. De som inte har lika god insyn i företaget som företagsledaren.  

En del av företagarna uppskattar den trygghet det ger att de inte är ensamma om att skriva på 
årsredovisningen utan att revisorn också har tittat på det och är med och skriver under. 

Att företagare känner en nytta med revisionen kan givetvis förstärkas om den leder till att 
revisorn hittar fel som är till företagens fördel, att de t.ex. ska få tillbaka på momsen eller att 
de har glömt att göra ett avdrag. På så sätt kan revisionen till viss del, och med lite tur, betala 
sig själv. 

4.3.5 Varför småföretag väljer att ha kvar revisionen 

Att många företag väljer att ha kvar revisionen tror revisorerna beror på främst tre saker. För 
det första tror de att företagarna upplever en trygghet, dels genom att de har jobbat ihop ett tag 
och inte känner sig lika ensamma om de har revisor. Dels är det en trygghet att de får en 
kvalitetskontroll. Det andra som nämns är att om företagarna visar att de har revision 
gentemot Skatteverket hoppas de slippa undan att bli granskade av dem. Det tredje är att de 
har kvar revisionen för att blidka andra utomstående intressenter och kontakter, kanske då 
främst banker.  
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5. Analys 
Under varje rubrik sammanfattas hur både företagare och revisorer upplever respektive 
aspekt av revisionen. Detta för att kunna analysera varför de tycker så och jämföra om det 
finns likheter eller skillnader mellan de båda parternas sätt att se. 

5.1 Småföretagares och revisorers syn på revisionen som kvalitetsstämpel 
Både företagarna och revisorerna betonar att de ser revisionen som en kvalitetskontroll. 
Revisorn granskar, påtalar fel och kommer med förbättringsförslag till företagaren. Resultatet 
blir enligt revisorerna att kvaliteten på redovisningen ofta höjs. Åsikterna om vilket syfte 
denna kvalitetskontroll har skiljer sig dock mellan respondenterna. Revisorerna betonar 
kontrollens betydelse för utomstående intressenter och menar att revisionens huvudsyfte är att 
överbrygga det informationsgap som finns mellan företagsledare och externa aktörer med 
mindre insyn i företaget. Småföretagarna å andra sidan har inte revision i första hand för att 
tillgodose några intressenters intressen utan det verkar mer som att de vill ha en kontroll för 
sin egen skull. Det finns en vilja att göra rätt för sig och kanske också en medvetenhet om att 
de inte är riktigt säkra på hur de ska bokföra, och därför vill de veta att allt stämmer och ser 
bra ut. Och kanske är det denna vilja att göra rätt för sig som till största delen skapar 
förståelsen och upplevelsen av revisionen som en kvalitetsstämpel. Det verkar finnas ett 
förtroende för revisionen som system, att den är något som säkerställer att redovisningen 
håller hög kvalitet. Många gör den löpande bokföringen själva och kanske känner sig osäkra 
om hur de ska bokföra ibland. Detta kan vara en anledning till att risken för fel är större i små 
företag (Collis et al. 2004). Då kan mening skapas genom att de upplever att det är en 
trygghet att ha en revisor att fråga och denne kan även rätta omedvetna fel som blivit. Andra 
har anställda bokförare eller anlitar externa redovisningskonsulter och då blir revisionen 
meningsfull genom att den kontrollerar så att dessa personer har gjort rätt. Om företagaren har 
stort förtroende för redovisningskonsulten kan det dock mycket väl vara så att denne 
avskaffar revisorn för att man litar på att redovisningskonsulten gör rätt. Detta scenario är nog 
ännu vanligare om redovisningskonsulten är auktoriserad och på så sätt har visat sig vara 
mycket kunnig på området. Tanken är alltså att revisorns granskning inte behövs eftersom 
företagaren ska kunna förvänta sig att den auktoriserade redovisningskonsulten gör rätt från 
början. En av revisorerna kritiserade dock detta tankesätt då han menade att alla kan göra fel 
och därför är en utomstående granskning alltid berättigad. 

5.2 Småföretagares och revisorers syn på revisionen som intern förbättring 

Att revisionen i många fall leder till en förbättrad redovisning och verksamhet betonas främst 
av revisorerna. Två av företagarna håller med om detta men verkar inte tycka att det är en 
viktig orsak till att de har revisionen. Ofta utmynnar revisionen enligt revisorerna i någon 
förbättrande förändring i årsredovisningen, vilket stämmer väl överens med Beatties (2001) 
konstaterande att revisionen ofta höjer kvaliteten på redovisningen. Det kan också hända att 
de upptäcker områden där t.ex. rutinerna kan förbättras som de påtalar för företagarna. 
Förbättringen tycks alltså ske främst genom att revisorerna hittar fel och påtalar dem och inte 
så mycket genom att småföretagarna p.g.a. revisionen blir mer disciplinerade i sitt 
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redovisningsarbete, som Tabone och Baldacchino (2003) menar. Att revisorerna upptäcker fel 
eller förbättringspotential innebär dock inte per automatik att det sker en förbättring. Det är 
fortfarande upp till företagarna att ta beslut om och verkställa de förbättringar som revisorn 
tipsar om. Detta är något som revisorerna ibland kan känna en frustration inför eftersom 
företagarna av olika anledningar inte alltid genomför de förbättringar som revisorn tycker sig 
se att de kan göra. Nitsch (1990) visar i sin studie om rådgivning i lantbruksföretag att det kan 
finnas många anledningar till att småföretagare inte genomför det som rådgivaren ser som en 
förbättring. De lever i en annan verklighet än rådgivaren och det kan därför hända att de 
värdesätter saker på ett annorlunda sätt. I ett litet företag är det ofta inte bara ren 
vinstmaximering som räknas utan det måste fungera praktiskt tidsmässigt, med 
verksamhetens begränsningar, den egna familjen etc. Kanske kan detta vara fallet även när 
revisorn ser förbättringspotential. Den förbättring som revisorn ser kanske tycks enkel att 
genomföra utifrån dennes horisont, medan företagaren å andra sidan kanske ser mer 
problematiskt på förbättringen eller inte tycker att den är stor nog för att vara värd att lägga 
tid och kraft på. Vikten av att revisionen ger en förbättrad redovisning kan därför sägas skapa 
större mening hos revisorerna än hos företagarna. 

5.3 Småföretagares och revisorers syn på revisionen som trygghetsgivare 

Att revisorn och revisionen skapar en trygghet för företagarna betonas mest av företagarna 
själva men även revisorerna nämner tryggheten som en aspekt som kan skapa nytta för 
företagarna. Tryggheten tycks vara kopplad till många olika nyttoaspekter, men det är inte 
främst tryggheten för intressenterna, som Carrington (2010) framhåller, som betonas av mina 
respondenter. De framhäver istället att det är en trygghet att de får en kvalitetskontroll, för då 
upplever de att de har gjort det de kan för att det ska bli rätt. De har också gjort vad de kan för 
att undvika Skatteverkets kontroller. Om det ändå skulle dyka upp frågor eller funderingar 
från Skatteverket har de i revisorn någon som de kan fråga och få hjälp ifrån. Möjligheten att 
få professionell rådgivning upplevs bland annat därför som en trygghet. De har någon att 
bolla frågor och idéer med. Den ofta långa relationen med revisorn gör att företagarna har ett 
förtroende för denne och känner en trygghet i att revisorn är väl förtrogen med verksamheten 
och företagarens behov. Tryggheten kan också bottna i att företagarna har ett 
systemförtroende för revisionen. Nedan görs en fördjupning i några dimensioner som kan 
påverka att småföretagarna upplever en trygghet genom revisionen.  

5.3.1 Stress och arbetsbörda 

Småföretagares vardag präglas ofta av stress och en känsla av att inte hinna med. De är ofta 
ensamma i sitt företag och måste därför kunna behärska uppgifter av skiftande karaktär. 
Pappersarbetet och bokföringen blir ofta sådant som de halkar efter med då de prioriterar 
företagets kärnverksamhet. Persson (1991) bekräftar att småföretagare ofta har fullt upp och 
menar att de upplever de administrativa uppgifterna som en börda. I intervjuerna framkom 
också att arbetet ofta är svårplanerat och att det råder en hård press, både tids- och 
kostnadsmässigt, vilket tyder på att företagarna har en ganska turbulent vardag. Enligt Weick 
(1995) är turbulens, stress och informationsbördor tre faktorer som kan utlösa en process av 
meningsskapande. Dessa faktorer kan på så sätt göra att företagare skapar en förståelse för 
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revisionen som en viktig skapare av trygghet i en annars påfrestande situation. Stress och 
arbetsbörda kan därför vara orsaker som påverkar att företagare anlitar revisorer och 
redovisningskonsulter. Det ger en extra trygghet att ha en expert som tar hand om de bitar de 
inte riktigt hinner med. En av respondenterna uttryckte tryggheten att ha en revisor till hjälp, 
såhär: ”I och med att jag både jobbar på kontor och ute i produktionen så, det är svårt att 
hinna med liksom. Då vet man att i sista änden liksom när bokslutet ska göras då… man får 
ordning på det” (Tryckeri). 

5.3.2 Gammal vana 

Vanor och rutiner är sådant som individer försöker skapa och sätta sin tillit till för att uppleva 
stabilitet. Särskilt viktigt kan detta bli i situationen som företagare eftersom behovet av 
stabilitet ökar om det råder turbulens och stress (Weick, 1995). Revisorerna upplever att det 
hos företagarna har skapats en vana att de vill ha en utomstående kontroll. De vill ha det som 
de haft det tidigare. Kanske kan det vara så att den tidigare revisionsplikten har skapat en 
vana att ha revisor och denna vana upplevs skapa trygghet och stabilitet för företagaren. Detta 
skulle kunna förklara varför företagare väljer att ha kvar revisorn även i situationer där det 
kan anses obefogat. 

”När vi kanske till och med tror och tycker att dem ska plocka bort 
revisionsplikten, nä då vill de inte röra i’t (…) det händer ju att det finns stabila 
bolag med inga lån och egentligen inga leverantörsskulder men man vill ändå ha 
kvar revisorn. För de vill ha, de känner att de känner en trygghet att de har den 
kontrollen.” (Revisionsbyrå 1) 

Trots att revisorn inte tycker att det är nödvändigt med revision vill företagare ändå ha kvar 
den. Återigen nämns trygghet och kontroll som två viktiga delar. Det tyder kanske på att det 
som revisorerna tycker är revisionens främsta uppgifter, dvs. att den är en kvalitetskontroll för 
företagets externa intressenter, inte är det som företagarna ser som mest meningsfullt. För 
dem är det mer en trygghet och kontroll för deras egen skull. Citatet ovan kan också antyda att 
det finns ett motstånd till förändring bland företagarna. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) 
kan motstånd till förändring bero bland annat på att det finns en fruktan för det okända. De 
vet vad de har men vet inte vad de får. Därför kan en trygghet skapas genom att fortsätta som 
de har gjort tidigare. Stressen och arbetsbördan kan också spela in, genom att det kräver en 
mindre arbetsinsats att fortsätta som det har varit jämfört med om de ska sätta sig in i hur det 
blir utan revisor och vad de måste tänka extra på då.  

5.3.3 Begreppsförvirring 

Jag märker i flera av svaren på mina frågor att företagarna antagligen pratar om 
redovisningskonsulten trots att jag ställde frågor om revisionen och revisorn. Genom att jag 
kunde ställa följdfrågor under intervjuerna kunde jag i flera av fallen försäkra mig om att det 
faktiskt var revisorn de menade, men trots detta finns det i flera av intervjuerna situationer där 
det råder viss osäkerhet kring vilken av dem de menar. Detta pekar på det som revisorerna 
nämner om att de tycker sig se att det finns en osäkerhet hos företagarna kring vad en revision 
är och vad som skiljer den från ett bokslut. Det verkar således finnas en viss 
begreppsförvirring bland företagarna. Många kallar t.ex. sin redovisningskonsult för sin 
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”revisor”, vilket också bekräftas av SRF (2012). Detta kanske beror på att revisionen tidigare 
varit obligatorisk och att revisorerna därför inte behövt marknadsföra sig eller förklara vad det 
är de gör i revisionsarbetet. Denna förvirring leder till att företagarna inte riktigt vet vad de 
går miste om ifall de väljer bort revisionen. De kan ha haft flera olika tjänster från samma 
revisionsbyrå och vara osäkra på vad som ingått i själva revisionstjänsten. Därför kan de 
uppleva det som säkrare att behålla revisionen. Återigen så finns det en trygghet i att de vet 
vad de har medan det är osäkert vad de får eller snarare blir av med vid ett avskaffande.  

5.4 Småföretagares och revisorers syn på revisorn som rådgivare 
Det förekommer, enligt revisorerna, relativt mycket rådgivning i små aktiebolag. Företagarna 
säger sig inte få eller behöva rådgivning så ofta men de uppger också att de hela tiden har 
möjlighet att ringa och få rådgivning vid behov. Både företagarna och revisorerna uppger att 
de vanligaste frågorna är skattefrågor. Företagarnas meningsskapande kring revisorn som 
rådgivare bottnar oftast i deras önskan att få ”pengarna i plånboken i slutänden med så lite 
skatt som möjligt”. Detta stämmer väl överens med Fant (1994) som menar att företagen har 
intresse av att minimera offentliga avgifter som t.ex. skatter, för att trygga företagets fortsatta 
existens och för att maximera utdelningen. Företagarna upplever också att de får rådgivning 
och upplysningar av revisorn vid lagändringar som berör företagarna, vilket ytterligare 
förstärker nyttan de upplever genom rådgivningen. Något som flera av företagarna anger är att 
de ser revisorn som ett bollplank dit de kan ringa när de behöver diskutera något. Det kan till 
exempel röra investeringar, bokföringsfrågor och frågor kring hur de ska upprätta årsbokslut, 
vilket stämmer med Svanströms (2004) slutsats att operativ rådgivning är den vanligaste 
typen av rådgivning i små företag. Just denna typ av rådgivning är lite problematisk om man 
ser till att revisorn ska vara oberoende och opartisk, eftersom den kan leda till att revisorn 
granskar konsekvenserna av sina egna råd. En av revisorerna medger också att det många 
gånger är en svår balansgång att veta vilka råd man kan ge och vad man bör låta bli att ge råd 
kring.  

Revisorerna upplever att det ibland kan vara svårt att göra sig förstådd hos företagaren. De 
flesta företagare som jag intervjuat är dock nöjda med rådgivningen och uppger att de inte 
hade något problem med att förstå den. Både revisorerna och företagarna är överens om vad 
företagarna vill ha hjälp med vilket tyder på att innehållet i revisorernas rådgivning är 
intressant för företagarna. Dessa två faktorer, innehåll och utformning, från Nitschs (1990) 
relevansmodell, kan tillsammans med företagarnas förtroende för revisorn hjälpa till att 
förklara varför de flesta av företagarna är nöjda med rådgivningen. När dessa faktorer 
stämmer överens med målgruppens förutsättningar och upplevda behov har de lättare att ta till 
sig informationen och då upplever de också en större nytta. Företagarna upplever att en 
trygghet skapas genom att de har en rådgivare i revisorn och de upplever denne som ett bra 
stöd. Revisorerna känner mycket väl igen sig i företagarnas beskrivning av revisorn som en 
rådgivare. Att företagarna ser rådgivningen som meningsfull tror revisorerna beror på att de 
känner sig ganska ensamma och inte har så många som de kan vända sig till för att bolla olika 
idéer och frågor. En annan aspekt som kan påverka att företagarna värdesätter revisorns 
rådgivning är att de upplever att det är svårt att få verksamheten att gå runt. Fem av de företag 
jag intervjuat har de senaste åren i huvudsak haft minusresultat eller resultat nära noll. Detta 
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kan naturligtvis föranleda att företagaren funderar extra noga kring om revisionen verkligen 
behövs eftersom den kostar ganska mycket. Utifrån mina intervjuer kan man dock se att 
företagarna upplever att nyttan överstiger kostnaden för revisorn. Måhända tror de att de 
skulle ha visat ännu sämre resultat utan revisorns hjälp och rådgivning. De företag som visar 
bättre resultat upplever sig inte vara i lika stort behov av revisorns rådgivning utan betonar 
mer revisionens kontrollfunktion.  

Man kan dock fråga sig om inte rådgivningen från revisorn skulle kunna ersättas av en 
redovisningskonsult? Man skulle till och med kunna argumentera för att en 
redovisningskonsult skulle kunna erbjuda bättre och mer omfattande rådgivning. Revisorn har 
trots allt krav på sig att vara en oberoende granskare och är därför lite begränsad i sin 
rådgivning. Denne har heller inte kontakt med företagaren lika ofta som de flesta 
redovisningskonsulter har. Redovisningskonsulterna borde därmed ha bättre kännedom om 
företagaren och företaget och därför kunna ge en mer anpassad rådgivning. Den fördel som en 
godkänd eller auktoriserad revisor har är att dennes titel är skyddad och förmedlar att arbetet 
som revisorn utför och de råd som ges håller en viss kvalitet, vilket kan skapa en trygghet för 
företagaren. Det är bara de redovisningskonsulter som är auktoriserade som har samma fördel 
genom sin skyddade titel, och dessa skulle därför kunna tänkas vara goda ersättare till 
revisorn när det gäller just rådgivning. På så sätt skulle företagen kunna minska kostnaden för 
revisorn något eftersom redovisningskonsulter ofta tar ett lägre arvode än revisorer. 

5.5 Trovärdighet och förtroende 

5.5.1 Småföretagares och revisorers syn på revisionen och revisorn som skapare av 
trovärdighet och förtroende gentemot företagets intressenter 

Revisorernas meningsskapande kring revisionen startas främst av deras upplevelse att den 
tillgodoser utomstående intressenters intressen, genom att den skapar trovärdighet och 
försäkrar att redovisningen har en viss kvalitet och ger en rättvisande bild av verksamheten. 
Bland de företagare jag intervjuat är det dock få som tror sig ha några intressenter som är 
intresserad av att de har revision. Det finns sällan några utomstående aktieägare till exempel. 
Oftast äger de företaget själv eller tillsammans med en eller några få närstående, vilket gör att 
det sällan finns några delade intressen mellan företagsledningen och ägarna; det är ju samma 
person/er. Därför ser företagarna inte skapandet av trovärdighet som en så viktig del av 
revisionens uppgifter. Tänkbart är dock att om företagarna inte hade haft revision så kanske 
deras intressenter hade ställt kravet att de ska ha revision, men så länge företagen har kvar den 
behöver de inte säga något om det och därför tror företagarna inte att de är intresserade.  

Trovärdigheten gentemot utomstående intressenter spelar alltså inte en så stor roll som 
revisorerna tror, för att företagarna väljer att ha kvar revision. Den intressent som några få av 
företagarna nämner är banken. De antar att om de skulle hamna i en situation där de blir 
tvungna att låna pengar så vill nog banken att de ska ha revision, detta är dock inget som de 
vet säkert. Någon menar sig kunna lösa det ändå genom att denne har en redovisningsbyrå 
som kan ordna de papper som banken vill ha.  
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Bland de små aktiebolag som inte har något lånebehov betonas istället nyttan med att 
revisionen skapar trovärdighet åt företaget gentemot Skatteverket. Detta pekar på att både 
företagarna och Skatteverket har ett förtroende för revisionen som system. Halvarsson (1995) 
menar att själva revisorn kan förbättra relationen till företagets intressenter, men här är det 
alltså snarare förtroendet för revisionssystemet som framhålls. Företagarna har en uppfattning 
att om de har revisor så slipper de problem med kontroller från Skatteverkets sida. Det kan 
förstås som att revisionen blir ett slags kontrollsystem som signalerar till Skatteverket att 
företaget har gjort rätt för sig och därmed minskar risken för ytterligare kontroller.  

Att skapa trovärdighet och förtroende gentemot andra företag verkar alltså inte vara något 
som småföretagarna upplever att revisionen gör i så stor utsträckning. Åtminstone är 
revisionen som skapare av förtroende ingen dimension som företagarna framhåller, utan 
förtroendet skapas förmodligen på andra sätt. Många av de företagare som jag har intervjuat 
är verksamma på mindre orter eller ute på landsbygden och har mestadels lokala kunder eller 
uppdragsgivare. Ett av företagen på landsbygden var en del av ett nätverk av företagare i 
trakten. I det nätverket delade de med sig av sina erfarenheter och försökte hjälpa varandra så 
gott de kunde med rådgivning och annat. Detta nätverk användes som ett sätt att skapa 
relationer och förtroende gentemot andra företag. Förmodligen är den personliga kontakten 
och relationen mellan företagare är ett mer naturligt sätt att skapa förtroende än genom att ha 
revision, åtminstone när det rör sig om en liten och lokal verksamhet.  

Att revisorerna tycker att revisionens främsta syfte är att tillgodose utomståendes intressen 
visar lite på att revisionen som den är utformad idag inte är anpassad till de minsta företagen. 
Detta är något som också Seow (2001) pekar på i sin undersökning där hon menar att 
revisionen tillför en större nytta i företag där det finns utomstående ägare. Därför är det 
kanske klokt att regeringen har gett en möjlighet för de minsta aktiebolagen att ta bort den. 
Många av dessa företagare väljer dock att ha kvar den (Danielsson, 2012) vilket visar på att 
de fortfarande ser en nytta med den. Kanske kan en form av enklare revision, som fokuserar 
mer på de områden som företagsledaren har nytta av, utvecklas i framtiden?  

5.5.2 Förtroende för revisorn 

En dimension av förtroende som betonats i intervjuerna är företagarnas förtroende för 
revisorn. Relationen till revisorn beskrivs av företagarna som viktig. Ofta har revisorn haft 
uppdraget i företaget under många år och under den tiden har ett personförtroende byggts upp 
mellan företagaren och revisorn. Personförtroendet, d.v.s. förtroendet för en specifik person, 
tycks vara avgörande för företagarna. När jag ställde frågan om hur de skulle ställa sig till att 
byta revisor, uppgav de att de i så fall istället skulle överväga att avskaffa revisionen. 
Luhmann (2005) menar att förtroendet byggs upp genom att personen eller systemet gång på 
gång bevisar sin trovärdighet och på så sätt bekräftar att de går att lita på. Ju äldre relationen 
är desto starkare borde alltså förtroendet vara. Därmed blir benägenheten att byta revisor 
mindre om företagaren har en lång relation med revisorn. Förtroendet bygger på att revisorn 
är insatt i och förtrogen med företagets verksamhet, känner företagaren och ofta vet vad denne 
vill ha ut av revisionen. Förtroendet från småföretagarnas sida visar sig genom att de har liten 
benägenhet att byta revisor. Detta kan förstås också delvis bero på att revisorn är väl insatt i 
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företaget och att ett byte av revisor antagligen skulle medföra en extra övergångskostnad när 
den nye revisorn måste sätta sig in i en ny verksamhet.  

5.6 Sammanfattning av analysen 
Som märks av analysen ovan så vävs nyttoaspekterna in i varandra snarare än att de står för 
sig själva. Det tycks det vara en kombination av många aspekter som gör att företagarna 
upplever att en nytta skapas genom revisionen och revisorn. Det verkar dock som att det 
mesta har att göra med att det skapar en trygghet på ett eller annat sätt för företagaren. Något 
som denne värdesätter eftersom livet som småföretagare präglas av att det är mycket att göra 
och ofta råder stor tidspress. Många av företagarna känner en frihet under ansvar; en frihet att 
inrikta verksamheten på det de tycker är intressant men också ett ansvar för att företaget följer 
de regler och lagar som finns. Trots flera förenklingsförsök från regeringens sida tror inte 
revisorerna att det har blivit så mycket enklare att driva företag, om ens något. Att regelverket 
många gånger upplevs komplext av småföretagarna bekräftas av Svanström (2004). Detta kan 
därför vara en förklaring till att företagarna upplever att nytta och mening skapas genom 
revisionen. Ett komplext regelverk gör att de upplever en mening med att revisionen 
kvalitetssäkrar informationen. För revisorerna skapas en mening genom att kvalitetskontrollen 
görs för intressenter, medan den för företagarna upplevs viktigare främst för deras egen skull 
men också gentemot Skatteverket. På grund av stressen och arbetsbördan är det också en 
trygghet att veta att de har gjort vad de kan för att det ska bli rätt och att de har revisorn till 
hjälp för att få ordning på siffrorna i slutet av året. Denne kan också bistå med råd och agera 
bollplank vilket skapar mening för småföretagarna eftersom de ofta känner sig ensamma och 
inte har så många att vända sig till. Att revisionen upplevs meningsfull kan också bero på att 
den är ett beprövat system som har förtroende både bland företagare och myndigheter. 
Eftersom revisorn är någon som ofta har jobbat med företaget länge finns det också ett 
personförtroende för och ibland en personlig relation till revisorn som av företagarna upplevs 
som viktiga aspekter för att behålla revisionen.  

Det ska dock framhållas att alla aspekter som nämnts av företagarna och revisorerna är deras 
egna upplevelser och inte nödvändigtvis några ”objektiva sanningar” (om det nu finns några 
sådana). Det kan mycket väl vara så att någons upplevelse objektivt sett är felaktig. Det är å 
andra sidan inte den ”objektiva sanningen” som är det viktiga i detta sammanhang eftersom 
individen skapar sin världsbild och sin förståelse utifrån sina egna upplevelser och sin 
referensram (Weick, 1995).  

I Figur 2 sammanfattas de viktigaste aspekterna som gör att företagarna upplever att en nytta 
skapas genom revisionen och vad det är som ligger bakom och skapar denna nytta.  
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Figur 2. Egen modell över hur den upplevda nyttan skapas genom revisionen.
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6. Slutsats 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som kan dras av undersökningen. Det förs också en 
diskussion kring vilka praktiska konsekvenser detta kan få. Förslag till vidare forskning på 
området ges och jag tar också upp och diskuterar kritik som kan riktas mot studien. 

För att tydliggöra att slutsatserna svarar på problemformuleringen och syftet ges först en 
återblick på hur dessa löd: 

Problemformulering: 
Hur upplever företagsledare och revisorer att nytta skapas genom revisionen i små ägarledda 
aktiebolag? 

Syfte:  
Att förklara hur företagsledare i små ägarledda aktiebolag och revisorer upplever att nytta 
skapas genom revisionsprocessen. Detta för att få bättre förståelse för vad det är som 
påverkar att små ägarledda aktiebolag väljer att ha frivillig revision.  

Jämföra revisorers och företagsledares upplevelser för att belysa eventuella skillnader i vad 
de ser för nytta med revisionen. 

Företagarna har revision främst för att de upplever att det skapar en trygghet. Dels är det en 
trygghet att de får en kvalitetskontroll och det är också en trygghet att alltid ha en expert de 
kan rådfråga. Det kan vara en trygghet att välja att ha kvar revisionen eftersom de vet vad de 
har och känner sig osäkra på vad ett avskaffande skulle innebära i form av t.ex. utökade 
kontroller. Tryggheten blir viktig för företagarna av flera anledningar. Dels kan det vara 
ganska ensamt att driva företag och de har få att bolla idéer och frågor med. Dessutom är 
situationen som småföretagare ofta präglad av en stor tidspress och att det är mycket att göra, 
vilket gör att tryggheten att ha någon professionell som kan hjälpa en upplevs ännu viktigare. 
Stressen kan vara något som sätter igång en process av meningsskapande där företagarna 
inser att revisorn tillför den trygghet de behöver för att kunna hantera vardagen på ett bra sätt.   

Tryggheten är något som går som en röd tråd genom i stort sett alla angivna nyttoaspekter. Att 
denna trygghet upplevs och betonas kan bero på att mening skapas lättare i situationer där 
individen upplever en s.k. informationsbörda och där det råder osäkerhet och turbulens 
(Weick, 1995). Detta är faktorer som enligt min studie väl stämmer in på småföretagares 
situation.  

Revisorerna och företagarna betonar ungefär samma nyttoaspekter med revisionen. Det som 
skiljer dem åt är att revisorerna menar att revisionen är till främst för utomstående 
intressenter, medan företagarna tycker att den skapar nytta främst för dem själva. I stort sett 
den enda intressent som nämns från företagarnas sida är Skatteverket och de menar att 
revisionen är ett bra sätt att undvika kontroller från Skatteverket.  

6.1 Diskussion kring praktiska implikationer 
Företagarnas vilja att göra rätt för sig antyder att regeringen inte behöver vara orolig för att 
antalet skattebrott ska öka p.g.a. revisionens avskaffande för de minsta aktiebolagen, vilket 
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var en av farhågorna. Deras ambition att minska småföretagarnas administrativa kostnader 
genom revisionens slopande verkar dock inte få önskat utslag eftersom många företagare 
väljer att ha kvar revisionen just av anledningen att de vill göra rätt för sig. Något som 
lagstiftarna skulle kunna göra är att införa en sorts enklare variant av revision som tillgodoser 
de behov som just småföretagare har. Denna skulle då vara lite mindre omfattande och 
därmed billigare, vilket skulle minska de administrativa kostnaderna för småföretagarna. 
Problemet med en sådan enklare revision blir antagligen, åtminstone till en början, att den inte 
tillskrivs samma systemförtroende som en ”riktig” revision som funnits längre och är väl 
beprövad. Konsekvensen blir kanske då att företagarna upplever att den enklare revisionen 
inte skapar lika stor trygghet som en ”riktig” revision hade gjort. 

En intressant slutsats är att revisorerna anser att revisionen är till för företagets intressenter i 
första hand medan företagarna mest ser nyttan genom att det ger en trygghet att få en kontroll 
för sin egen skull. Detta kan för revisorernas del innebära att de i nuläget marknadsför 
revisionen på ett sätt som inte tilltalar företagarna. Enligt Danielsson (2012) visar en rapport 
från Bolagsverket att 76 % av de nystartade aktiebolagen väljer bort revisionen. Många av 
dessa har troligtvis inte särskilt många intressenter och kanhända är de inte så insatta i vad 
revisionen innebär. Detta tillsammans med att de vill slippa revisorskostnaden kan vara 
anledningar till att de väljer bort revisionen. Revisorerna som jag intervjuade trodde att det 
om några år skulle vara många av dessa företag som ångrar sig och vill ha revisor, när de 
inser att det inte var så lätt som de trodde att driva företag. Detta kanske till viss del skulle 
kunna förhindras om revisorerna i sin marknadsföring betonade andra sidor av revisionen som 
dessa småföretagare anser sig ha större nytta av, t.ex. rådgivning och trygghet genom 
kvalitetskontroll. 

Som nämnts tidigare i uppsatsen finns det en begreppsförvirring bland företagarna som t.ex. 
har svårt att hålla redan på skillnaden mellan en revision och ett bokslut eller en revisor och 
en redovisningskonsult. Eftersom revisionen har varit obligatorisk förut har revisionsbyråerna 
inte behövt marknadsföra vad en revision innebär, de har snarare varit ordermottagare. Man 
kan dock fråga sig hur etiskt det är att inte göra företagare införstådda med vad tjänsten de 
betalar för innebär, även om den är obligatorisk. En av de intervjuade revisorerna menade att 
revisorerna har sig själva att skylla att de varit så dåliga på att marknadsföra revisionen. Och 
det kan förvisso stämma, men frågan är om revisionsbyråerna verkligen har förlorat så mycket 
till följd av den knapphändiga marknadsföringen. Snarare är det kanske så att det är 
revisionsbyråerna som är de stora vinnarna på att det finns en begreppsförvirring hos 
företagarna. Begreppsförvirringen gör att företagarna är osäkra kring vad som ingår i 
revisionstjänsten och vad som ingår i andra tjänster som de köper från revisionsbyrån. Denna 
osäkerhet verkar bidra till att de hellre behåller alla tjänster de har på revisionsbyrån, än att de 
avskaffar revisionen och riskerar att bli av med någonting som de tycker att de har nytta av. 
Oavsett om den bristfälliga marknadsföringen från revisionsbyråerna är medveten eller 
omedveten, är den begreppsförvirring som uppstått i mångt och mycket en stor fördel för 
dem.  

Slutligen kan det nog konstateras att bland de små aktiebolag som inte har några utomstående 
ägare kommer många att välja att ha kvar revisionen även i framtiden. Småföretagarna 
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upplever att det finns så pass många andra aspekter som är viktiga och som bara kan skapas 
genom ett etablerat system som revisionen. 

6.2 Förslag till vidare forskning 
För att testa hur väl de teorier jag kommit fram till stämmer, och för att ge en mer generell 
bild av små svenska aktiebolag, skulle en kvantitativ undersökning kunna genomföras. Denna 
kan då visa vilka dimensioner av revisionen som upplevs skapa mest nytta hos företagarna. 
Det vore också intressant att kartlägga hur stor andel av aktiebolagen som avskaffar 
revisionen framöver och vad det är som gör att de väljer att avskaffa den.  

Ingen av företagarna som jag har intervjuat tror att deras intressenter är i behov av att de har 
revision. Därför skulle det vara intressant att studera hur dessa intressenter, t.ex. leverantörer 
och banker, ser på saken. Tycker de att det är viktigt att deras kunder har revision?  

6.3 Begränsningar i studien 
Denna uppsats behandlar olika nyttoaspekter som företagsledare och revisorer anser att 
revisionen tillför till små aktiebolag. Förhoppningsvis har jag hittat de vanligaste orsakerna 
till att företag har kvar revision. Jag gör dock inget anspråk på att denna studie har täckt upp 
alla tänkbara nyttoaspekter. Se det då hellre som att uppsatsen belyser några av de fördelar 
som företagsledare och revisorer upplever att revisionen har.  

Till följd av att uppsatsen handlar om nyttan med revision ges en mer positiv bild av 
revisionen och revisorn än vad som troligtvis är fallet i praktiken. Uppsatsen tar inte upp 
några av de kostnader eller besvär som företagare kan uppleva att revisionen och revisorn 
innebär. Därmed ska den bild, av företagarnas upplevelser av revisionen, som förmedlas i 
denna studie inte ses som en helhetsbild av hur revisionen upplevs. 

6.4 Kritik mot studien 
Innan jag gjorde intervjuerna hade jag en föreställning och förväntan om vilka svar jag skulle 
få från intervjuerna. Detta kan ha gjort att jag har påverkats att lägga märke till när dessa 
aspekter nämns, i större grad än när andra saker nämns. För att motverka detta något har jag 
noga gått igenom hur många som nämnt samma aspekt och sett så att det faktiskt finns en 
majoritet eller åtminstone ett flertal som anser att aspekten är viktig.  

P.g.a. tidigare nämnda begreppsförvirring kan det vara så att företagarna i flera av svaren har 
pratat om sin redovisningskonsult trots att jag frågat om revisorn. Det beror i så fall på att de 
kallar sin redovisningskonsult för revisor och inte förstår skillnaden mellan dessa två 
yrkesroller. Att sådana missförstånd kan ha förekommit minskar studiens trovärdighet något 
eftersom flera av nyttoaspekterna som nämnts av företagarna då kanske hänför sig till 
redovisningskonsulten snarare än till revisorn. De flesta nyttoaspekter av revisionen har dock 
betonats av flera företagare vilket minskar risken för fel eftersom jag inte anser det vara 
sannolikt att samma missuppfattningar skulle ha skett i flera av intervjuerna. 
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Bilaga 1. Individuella reflektioner 
Från början hade jag tänkt skriva uppsatsen med en kompis. Det visade sig tyvärr att han inte 
hade godkänt i alla kurser och därför inte fick göra examensarbetet denna termin. En vecka in 
i kursen ställdes jag alltså för ett val. Lärarna hade starkt rekommenderat att vi skulle skriva 
två och två. De argumenterade med tydlig statistik; av förra årets ensamma uppsatsskrivare 
var det bara 50 % som hade klarat godkänt. Jag funderade fram och tillbaka men bestämde 
mig till slut för att skriva själv. En av anledningarna var att jag tidigare ofta har fegat ur när 
det kommer till svårare uppgifter och det ville jag inte göra nu. Jag ville bevisa för mig själv 
att jag kunde genomföra uppgiften på egen hand.   

I början gick det lite trögt att komma igång. Jag missade första deadlinen i metodkursen och 
det blev en väckarklocka för mig. Jag insåg att nu när jag är själv måste jag hålla reda på alla 
tider när saker ska lämnas in och jag själv har ansvaret för att saker blir gjorda.  

Mycket var osäkert i början. Jag visste att jag ville skriva om revision men vilken inriktning 
skulle jag ha? Skulle jag göra en kvalitativ eller kvantitativ undersökning? Jag hade också till 
viss del svårt att förstå handledarens alla tips och råd. Till en början var det alltså att på något 
sätt som att styra mot ett okänt mål. Och trots att jag inte riktigt såg var jag var på väg så 
började jag läsa och skriva. Och det visade sig vara viktigt för att hänga med i alla 
inlämningar. Jag har alltid varit sådan att jag vill hitta den bästa formuleringen direkt. Genom 
detta arbete har jag lärt mig vikten av att producera text och skriva ner tankar trots att jag inte 
har den perfekta formuleringen ännu. Allt eftersom kan jag sedan ändra formuleringen men 
det är viktigt att hålla skrivprocessen levande hela tiden och skrivandet är även viktigt för att 
inte glömma bort de tankar jag har. Arbetslusten och motivationen har gått i vågor. Men jag 
har försökt att hela tiden hålla processen igång på ett eller annat sätt samtidigt som jag också 
har tillåtit mig att ta ledigt ibland för att hitta ny inspiration. Jag har lärt mig hur viktigt det är 
att driva processen framåt oavsett hur jag känner mig. Med tanke på den varierande 
motivationen inser jag hur viktigt det var att jag började i god tid och här vill jag passa på att 
rikta ett tack till de olika hjälpmomenten i metodkursen som gett välbehövliga ”sparkar i 
baken”. Jag är nämligen en tidsoptimist och måste hela tiden jobba med att komma igång i 
tid.  

Jag spelade in de intervjuer jag gjorde och genom inspelningarna har jag kunnat lägga märke 
till flera fel som jag gjorde i den situationen. Jag hade t.ex. svårt att vara tyst när respondenten 
funderade på svaret, vilket ledde till att jag ställde fler frågor och kanske bara fick svar på den 
sista. Det hände också upprepade gånger att jag ställde ledande frågor. Jag tror inte att jag 
lyckades förbättra mig så mycket under de nio intervjuer jag gjorde. Jag har dock blivit 
medveten om mina misstag för framtida tillfällen. Vad jag däremot blev bättre på under de 
sista intervjuerna var att vara lugn och ställa följdfrågor som jag inte hade med i 
intervjuguiden.  

Jag har blivit bättre på att hantera den oro och stress som det kan innebära att skriva uppsats 
och lärt mig att omvandla den från handlingsförlamning till kreativitet. När jag ställs inför en 
stor uppgift reagerar jag ofta så att jag känner mig otillräcklig och vet inte vart jag ska börja. 
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Det blir en sorts handlingsförlamning. Under arbetets gång har jag blivit bättre på att dela upp 
uppgifterna i mindre delar så att de blir hanterbara. 

Jag har insett att jag lär mig av att skriva och att skrivandet kan vara en rolig och givande 
process. Följande citat från den dagbok som jag skrev under arbetets gång förklarar lite grann 
hur jag känner inför arbetsprocessen:  

”Detta med att skriva uppsats är verkligen en skapandeprocess. Ibland råder total förvirring, 
ibland brinnande intresse och upptäckarlust, ibland känns det motigt och som att allt står still 
och ibland är det faktiskt ganska kul, särskilt när man ser vad man åstadkommer.” 

Jag har lärt mig hur jag kan gå tillväga i ett forskningsarbete och tillgodogjort mig kunskap 
om olika metoder som jag kan använda sig av. Jag tror också att jag har utvecklat mitt 
tänkande och blivit bättre på att fundera kring varför saker är som de är för att sedan försöka 
analysera vad det kan bero på.  

Min upplevelse är att jag har fått mycket större kunskap kring hur det är att driva småföretag 
samt hur revisorer arbetar. Jag har lärt mig mycket om revisionen och vilken nytta företagarna 
ser med den. Något som jag tar med mig vidare i karriären; mitt mål är att jobba med revision 
och då främst i små aktiebolag.   

Slutligen kan jag konstatera att jag nu vet att jag är kapabel till och vet, åtminstone mer än 
tidigare, vad som krävs för att föra ett stort projekt i land.  
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Bilaga 2. Intervjuguider 
Följande intervjuguider användes vid intervjuerna med småföretagarna respektive revisorerna. 
Notera att frågorna låg till grund för intervjuerna och var ett stöd för mig som intervjuare men 
jag följde dem inte slaviskt i alla intervjuer. Jag försökte dock täcka in alla områden som 
frågorna berör för att kunna göra jämförelser mellan intervjuerna. 

Intervjuguide till företagsintervjuerna 
1. Berätta lite om verksamheten. Hur länge har företaget funnits? Är du ensam ägare? Hur ser 
en vanlig dag ut? Hur skulle du beskriva livet som småföretagare? Finns det något som 
kännetecknar det? Hur är det att driva företag idag jämfört med för 10 år sen? 

2. Hur ser din bakgrund ut? Hur lång erfarenhet har du inom branschen? Har du någon 
utbildning eller kompetens inom ekonomi och redovisning?  

3. Anlitar ni någon utomstående för att få hjälp med redovisningen? Hur ser kontakten med 
denna person ut? 

4. Hur länge har du haft samma revisor? Hur ser samarbetet och kontakten med denne ut? Hur 
skulle du beskriva din relation till revisorn? Skulle du kunna tänka dig att byta revisor? 

5. Är du i behov av rådgivning från revisorn? Ger revisorn någon rådgivning? Hur upplever 
du revisorns rådgivning?  

6. Vilka för- och nackdelar ser du med revisionen och revisorn?  

7. Vad tycker du att revisionen tillför till ert företag? Vad vill du få ut av revisionen? 

8. Finns det något tillfälle då du varit extra nöjd med att ni har revisor? 

9. Finns det några andra företag eller aktörer som är intresserade av att ni har revision? 
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Intervjuguide till revisorsintervjuerna 
1. Hur länge har du jobbat som revisor?  

2. Berätta om revisionsbyrån.  

3. Hur går revisionen till i ett litet aktiebolag? Hur ofta är du ute hos klienten? Vad vill de ha 
hjälp med? Finns det några skillnader i hur revisionen görs i stora och små aktiebolag? 

4. Vad anser du är revisionens främsta uppgifter i små aktiebolag? När upplever du att dina 
klienter är som mest nöjda med din insats? Vad skulle du säga att revisionen och revisorn 
tillför till ett litet aktiebolag? 

5. Varför tror du att många små företag väljer att behålla revisionen?  

6. Kan du se att det finns något speciellt som många småföretagare vill ha hjälp med? Finns 
det sådant som du anser att de behöver hjälp med men som de kanske inte upplever själva? 

7. Händer det ofta att företagsledare frågar om råd i olika situationer? Vad handlar frågorna 
om? Kan du hjälpa dem med dessa frågor? 

8. Har du någon kontakt med dina klienters intressenter? I vilka situationer?


