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Sammanfattning 

Bakgrund: Sedan 2010 är revisionsplikten för de små företagen i Sverige avskaffad vilket 

innebär att småföretagare idag har valmöjlighet för frivillig revision. Den främsta 

anledningen till att slopa revisionsplikten var att revisionen är en onödig, tidskrävande och 

kostsam aktivitet för småföretag. Många företag som berördes av reformen använde sig av 

den valmöjligheten vilket medför att 60 procent av småföretag i nuläget har valt bort revision. 

Dock finns det fortfarande 40 procent som finner att revisionen tillför en nytta och betraktar 

den som en viktig del av verksamheten. Detta tyder på att företag har delade åsikter om 

revisionens betydelse och värde och därmed olika benägenhet att välja att genomgå revision. 

Syfte: Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur revision och småföretagens 

beslut att behålla revision skapar mening och undersöka bakomliggande 

meningsskapandefaktorer till valet att fortsätta att ha revision. 

Metod: Studien har baserats på en kvalitativ forskningsmetod. Undersökningsobjekten 

utgjordes av sex småföretag inom byggbranschen belägna i Västra Götaland och Jönköpings 

län. Sex semistrukturerade besöksintervjuer med företagsägare genomfördes för att undersöka 

fenomenet. Det empiriska materialet har sedan analyserats utifrån analysmodellen för att 

kunna besvara studiens problemformulering. 

Slutsats: Respondenterna har en positiv attityd till revision och har olika anledningar till att 

behålla den. Främsta anledningarna att välja revision är egen trygghet och strävan efter att 

förvalta verksamheten lagenligt. Vi finner att resultatet visar att revision är en 

meningsskapande aktivitet som leder till att företaget behåller den och därmed skapar mening 

med sitt val. Företagen skapar mening med sitt val genom att sända positiva signaler till 

omgivningen och därmed differentierar sig och skapar en identitet. Tidigare erfarenheter är 

den främsta meningsskapande faktorn som påverkar beslutsfattande som i sin tur leder till att 

meningen skapas både retrospektivt och prospektivt. 

Nyckelord: Revision, Signaler, Differentiering, Informationsasymmetri, Meningsskapande. 

  



 

 

Summary 

Background: Since 2010 the provision of statutory audit for small enterprises has been 

abolished in Sweden. In accordance with this new legislation micro entrepreneur now have 

the choice for voluntary audit. The main reason behind the abolishment of statutory audit was 

that auditing as an activity was unnecessary, an administrative burden and a financial cost 

burden to small enterprises. Many of Swedish enterprises that were affected by the reform of 

statutory audit exemption used this option of choice, currently it has resulted in that 60 

percent of small enterprises have chosen not to have audits. This means that 40 percent of 

enterprises who still keep their audit find benefits of being audited and view it as an 

important part of business. This indicates that the enterprises have different opinions about 

the audit’s importance and value, and thus different tendency to choose to undergo a 

voluntary audit. 

Purpose: This study aims to have an increased understanding of how audits and micro 

entrepreneurs' decision of keeping audits makes sense and to examine the underlying factors 

of making sense for choosing to continue to have an audit. 

Methods: This study has a qualitative research method. The respondents of the survey 

consisted of sex small enterprises in the construction industry, seated in Västra Götaland and 

Jönköpings County (län). To explore the phenomenon of the study, semi-structured 

interviews were carried out with owners of six small enterprises. The empirical data was then 

analysed from our analysis model to answer the study’s research question. 

Conclusions: The respondents have a positive attitude to audits and have different reasons to 

keep it. The main reasons behind the choice to continue with audits, are own security and the 

aim to conduct legal business. We find that the results show that audit is a sense making 

activity which results in why enterprises keep it, and therefore making sense with their choice 

of audit. Enterprises make sense of their choice by sending positive signals to environment, 

and therefore differentiate themselves and make identity. Previous experience is the main 

factor of sense making which affects the decision-making which in turn leads to that meaning 

is both retrospective and prospective. 

Keywords: Audit, Signals, Differentiation, Information asymmetry, Sense making. 
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet redogörs för bakgrunden till det valda studieområdet. Vidare 

presenteras problemdiskussionen som slutligen leder fram till problemformulering och syftet 

med att genomföra denna studie. 

1.1 Problembakgrund 

Syftet med revision är att "med professionellt skeptisk inställning planera, granska, bedöma 

och uttala sig om en årsredovisning, bokföring och förvaltning" (FAR, 2006). Det är en 

oberoende granskning som ökar relevans och trovärdighet i företagets framlagda 

redovisningsinformation. Det är företagsledningen som förvaltar företagets verksamhet och 

lägger fram finansiella rapporter vid årets slut som blir föremål för revision. Revisionen 

handlar således om att kvalitetssäkra att de finansiella rapporterna är korrekta och fungerar 

som ett användbart underlag för beslutsfattande. Revision är en nödvändig kontroll för att den 

finansiella informationen som lämnas ut ska kunna betraktas som tillförlitlig av företagets 

intressenter (Svanström, 2008). Ytterligare ett syfte med revision är att se till att företagets 

finansiella rapportering stämmer överens med regler och lagar (Öhman, 2007). Generellt sett 

handlar revision om att en oberoende part (revisor) granskar och kontrollerar att företagets 

redovisning ger en rättvisande bild av företagets verksamhet. 

Fram till 2010 var revisionsplikt lagstadgad för alla aktiebolag i Sverige, oavsett storlek och 

omsättning. Det innebar att samtliga aktiebolag skulle ha minst en auktoriserad eller godkänd 

revisor (Wallerstedt, 2001) Den allmänna samhällsdiskussionen om huruvida revisionsplikten 

skulle vara eller inte vara ett lagstadgat krav ledde fram till lagförändringar i 

Aktiebolagslagen (ABL) 2010, och innebar att den allmänna revisionsplikten avskaffades för 

de små aktiebolagen. Enligt ABL måste små aktiebolag som uppfyller minst två av 

nedanstående kriterier två räkenskapsår i följd ha revision:  

 Högst 3 anställda (i medeltal),  

 En balansomslutning om högst 1,5 mkr,  

 En nettoomsättning om högst 3 mkr (ABL 9 kap 1 §). 

Det betyder att etablerade och nyetablerade småföretag har möjlighet att själva göra ett val 

om de ska behålla eller avstå från revision. För att välja att fortsatt inte genomgå revision 

behövs enligt 3 kap. i ABL en ändring i bolagsordningen som beslutas på bolagsstämman där 

ägarna är det högsta beslutande organet. Det är alltså ägaren som ska göra ett aktivt val till 

följd av denna lagförändring. Dagens aktieägare måste själva överväga revisionens nytta samt 

ta ställning till en fortsatt revision eller inte (Nordström, 2010; Kjöllerström, 2011). 

Statistik från UC (2014) visar att drygt 220 000 företag omfattades av reformen om 

revisionsplikten för små aktiebolag. Av dessa valde 60 procent bort revision när det blev 

möjligt. Detta tyder på att företag har delade åsikter om revisionens betydelse och värde och 

därmed olika benägenhet att välja att genomgå revision. Detta påvisar att frågan att genomgå 

revision eller inte fortfarande är aktuell bland småföretagen.  
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1.2 Problemdiskussion  

Avskaffandet av revisionsplikt har skett i ett flertal europeiska länder. Det som emellertid 

skiljer samtliga länder åt är att de har satt sina gränsvärden för frivillig revision för små 

aktiebolag på väldigt olika nivåer. Det gör att efterfrågan på revision kan skilja sig åt (Collis, 

et al., 2004). Dock har det i senare studier från Storbritannien (Collis, 2012) och från Finland 

(Niemi, et al., 2012) framkommit att faktorer som påverkar företagets beslut att frivilligt välja 

revision kan vara samma trots regulatoriska skillnader mellan länderna. Eftersom det har 

kunnat påvisas vissa liknande faktorer mellan Finland och Storbritannien, menar Niemi et al. 

(2012) att det även kan vara samma faktorer som styr företagens val av revision i andra 

europeiska länder, däribland Sverige. Dessa faktorer som Niemi et al. (2012) nämner är 

företagets storlek, extern finansiering, behov av intern kontroll i företaget samt för att 

förbättra kvalitet av företagets finansiella information. Detta tyder på att trots att Sverige har 

satt betydligt lägre gränsvärden för undantag från revisionsplikt för småföretag jämfört med 

Storbritannien kan vissa faktorer som driver fram företagens val att behålla revision vara 

samma.                                  

Bakom beslutet att avskaffa revisionsplikten för mindre aktiebolag fanns det flera 

anledningar men den främsta motiveringen var att kostnaden överstiger nyttan med att ha 

revision för de små aktiebolagen. Det andra motivet var att revisionen är tidskrävande och 

onödig granskning för småföretag där företagsledning och ägare är samma person och 

kontrollbehovet av tredje part saknas (Norashikin, et al., 2012). Framförallt är det de små 

företagen som drabbas av betungande kostnader och tidsbördan som faller oproportionerligt 

ju mindre företaget är (Collis, et al., 2004) Dock hävdar Norashikin et al. (2012) i sin studie 

att fördelen och nyttan med revision kommer att överväga kostnadsbesparingen. Små 

ägarledda företag saknar enligt Svanström (2013) oftast goda kunskaper inom redovisning 

och bokföring och därför anlitas externa redovisare samt revisorer. För dessa småföretag är 

revisorns rådgivning gällande lagar och regler, redovisningsfrågor, skattefrågor m.m mycket 

värdefull. Revisorns förbättringsförslag på nödvändiga justeringar är väldigt viktiga för 

finansiella rapportens kvalité i småföretag. Svanström (2013) hävdar att småföretagen väljer 

revision i syfte att få kompetent hjälp och hålla hög redovisningskvalité.      

Trots uppfattningen att revision i småföretag är behäftad med höga kostnader och enligt flesta 

är en onödig granskning då ägaren kontrollerar sig själv, är revision fortfarande en viktig 

aktivitet för många småföretag inom olika branscher. Genom revision vill småföretag minska 

informationsasymmetri och differentiera sig som ett tillförlitligt företag samt ge positiva 

signaler till utomstående om vilken typ av företag de är (Knechel, et al., 2008; Lennox & 

Pittman, 2011). Svanström (2008) menar att företagen antas signalera ärlighet till 

intressenterna i syfte att förvärva deras förtroende. Det är svårt att förklara varför företagen 

agerar och handlar på det ena eller det andra sättet, men enligt Weick (1995) handlar det om 

att skapa mening med sin aktivitet. Företagen finner mening och godtar det som anses vara en 

tillräckligt rimlig förklaring. Enligt Weick (1995) är meningsskapande en aktivitet eller en 

process. Därför betraktas i denna studie revision som en aktivitet som skapar mening för 

företaget. Företagen som sedan tidigare har haft revision i sin verksamhet kan inse fördelen 

och meningen med att ha kvar den. Meningsskapande analyseras vanligtvis retrospektivt, 
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vilket innebär att meningen skapas efter att händelsen har inträffat (Weick, 1995). När 

företaget väljer att ha kvar revision handlar det inte bara om tidigare erfarenheter av revision 

utan att företaget vill skapa sin identitet och differentiera sig som en tillförlitlig och stabil 

affärspartner.  

Dock menar Hartt och Jones (2013) att meningsskapande även kan ske prospektivt vilket 

innebär att individen
1
 försöker skapa mening för framtiden och syftar till att skapa 

meningsfulla möjligheter för framtiden. Med andra ord, är det ett försök att strukturera 

framtiden genom att föreställa sig något önskvärt tillstånd (Gioia & Mehra, 1996) Företag 

som väljer att behålla revision kan alltså skapa mening både retrospektivt, d.v.s. att företaget 

har tidigare erfarenheter av revision, och prospektivt då företaget har kännedom om 

aktiviteten och vill skapa meningsfulla möjligheter för framtiden. Meningsfulla möjligheter 

kan vara fördelaktiga lånevillkor, nya affärsrelationer m.m. som kan uppnås genom att 

minska informationsasymmetri och ge positiva signaler till omvärlden. 

Företaget samspelar med andra, exempelvis externa intressenter för att skapa ett visst 

beteende. Externa intressenter är långivare, leverantörer, myndigheter med flera. Långivarna 

vill ha säkerhet, en slags garanti på att företaget är finansiellt stabilt, vilket kan styrkas av en 

extern, oberoende revision. Genom revision signalerar företaget att de har en stabil 

betalningsförmåga. Att ett banklån är den enda möjliga finansieringskällan för de flesta 

småföretag får stöd i både svenska och utländska studier (Kim, et al., 2011; Tabone & 

Baldacchino, 2003; Knechel, et al., 2008; Lennox & Pittman, 2011; Svanström, 2013). Ett 

flertal studier har även visat att exempelvis bankernas beslut av utlåning, lånevillkor och 

räntenivå i viss mån bestäms av huruvida företagets framlagda finansiella rapporter är 

reviderade eller inte (Kim, et al., 2011; Knechel, et al., 2008; Norashikin, et al., 2012). 

Lennox och Pittman (2011) finner att företag som behåller revision vill differentiera sig och 

förmedla en bild av sig själva som ett pålitligt företag. Intressenternas åsikter och särskilda 

direkta eller indirekta krav kan påverka beslutsfattande om att genomgå revision.  

Trots att främsta motivet bakom förändringen av lagstadgad revision var att kostnaderna 

överstiger dess nytta så har emellertid inte alla småföretag ifrågasatt revisionens mening i 

företaget och därmed valt att behålla den. Den tydliga statistiken medför motiv att analysera 

och förstå varför vissa företag, och inte andra, väljer att genomgå revision.  

1.3 Problemformulering   

Vilken mening skapar revisionen för småföretag som har möjlighet att välja bort men väljer 

att behålla den?  

1.4 Syfte  

Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur revision och småföretagens beslut att 

behålla revision skapar mening. Studiens teoretiska bidrag är att utveckla kunskapen om 

varför små aktiebolag väljer att behålla revisionen sett ur ett meningsskapandeperspektiv. Det 

praktiska bidraget som studien medför är att rådgivnings- och revisionsbranschen kan få en 

                                                 
1
 Med individ avser vi i denna studie företag 
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bättre förståelse för och insikt om hur deras kunder, d.v.s. småföretagaren, upplever 

revisionstjänster, samt vilken synlig betydelse revisionen ger för kunden. 
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2 Metod 

I detta kapitel presenteras och förklaras val av metod. Vidare redogörs för urval av 

respondenter och hur datainsamlingen har gått till. Kapitlet avslutas med metodkritik och 

argumentation för trovärdighet. 

2.1 Metodval 

Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur småföretagens beslut att behålla 

revision skapar mening. För att uppfylla syftet krävs en insikt i vad revision innebär för 

företagen och vilken mening dessa företag skapar med valet av att ha kvar revisionen. Därför 

har vi valt en kvalitativ undersökningsmetod i vår studie. Enligt Alvehus (2013) innebär den 

kvalitativa metoden en betoning på meningar eller innebörder för att på så sätt få en generell 

förståelse av ett studiefenomen. Enligt Bryman och Bell (2005) lägger den kvalitativa 

metoden tyngden på individernas förståelse och synsätt av den sociala verkligheten. Den 

kvalitativa metoden lägger större vikt vid ord än vid siffror (Bryman & Bell, 2005; Alvehus, 

2013; Jacobsen, 2002), vilket stödjer möjligheten att analysera och tolka företagets val att 

behålla revision. Studien undersöker revisionspliktens avskaffande och småföretag som 

frivilligt väljer att genomgå revision efter avregleringen. När lagen om revisionsplikten 

förändrades och revisionen blev en frivillig aktivitet måste företaget ta ställning, göra sina 

egna bedömningar och tolkningar för att göra ett val. Därför är kvalitativ metod mest lämplig 

för studien som enligt Bryman och Bell (2005) belyser individens mångsidiga uppfattningar 

och tolkningar av en viss situation. Att begreppet tolkning är centralt i kvalitativ forskning får 

stöd också av Alvehus (2013). 

2.2 Urval 

Statistik visar att byggindustrin, detaljhandeln samt information & kommunikation är bland 

de branscher som till största andel har valt bort revision (Sigbladh, 2013). Inom 

byggindustrin har hela 50 procent av bolagen valt bort revision. Sedan följer information & 

kommunikation med 49 procent och detaljhandeln med 47 procent (ibid.). I denna studie har 

vi valt att begränsa oss och undersöka småföretag just inom byggverksamheten. Enligt Ann-

Margret Eskilsson (2015) från registerenheten på Statistiska Centralbyrån (SCB) finns det 

totalt 21 697 små aktiebolag i Sverige som är verksamma i byggverksamheten (SNI 2007:41–

43) och som har möjlighet att avstå eller behålla revision. Den ovannämnda statistiken 

medför motiv och intresse att förstå vad som är mening med att behålla revisionen när hälften 

av företagen i branschen väljer bort den. Vi anser också att genom att lyfta fram dessa 

företags enskilda syn och uppfattning om revisionens betydelse och vilka faktorer som är 

meningsfulla vid valet av revision ska vi få mer relevant information och kunskap som sedan 

skall kunna bidra till att svara på studiens problemformulering och syfte.  

För att få kontakt med småföretag och kunna göra personliga semistrukturerade intervjuer 

med respondenter använde vi oss av sökmotorn InfoTorg Företag. Vid sökningen begränsade 

vi oss till vissa kriterier vilka var: aktiv, verksamma små aktiebolag i byggsektorn SNI 

2007:41–43, företag har revision, företaget har omsättning på högst 3 Mkr, tillgångar på 

högst 1,5 Mkr samt har högst 3 anställda i medeltal. Vi kontrollerade att småföretagen inte 

översteg minst två av dessa gränsvärden två räkenskapsår i följd för att kunna ha 
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valmöjligheten att avstå eller behålla revision. Vi hade inga kriterier på att företaget skulle ha 

bildats före 1 november 2010 när lagen om frivillig revision trädde i kraft eller efter 1 

november 2010. Vi fokuserade på att kontakta såväl gamla som nystartade småföretag som 

har valt att behålla revision eftersom båda är relevanta för studiens frågeställning och syfte. 

För att säkerställa att vi träffat på de rätta företagen som uppfyller uppställda kriterier har 

tillgängliga årsredovisningar noggrant gåtts igenom.  

2.3 Datainsamling 

Eftersom vi ville utföra besöksintervjuer valde vi företag som ligger i Västra Götaland och i 

Jönköpings län. Kvalitativ metod består enligt Bryman och Bell (2005) av flera olikartade 

datainsamlingsmetoder. Observationer, kvalitativa intervjuer, kvalitativa dokumentanalyser, 

samtalsanalyser och fokusgrupper är några av de viktigaste av metoderna (ibid.). I studien 

användes kvalitativa intervjuer för datainsamling. Kvalitativa intervjuer är bäst lämpade när 

avsikten är att undersöka hur individen tolkar och lägger mening i ett specialfenomen eller i 

en speciell situation (Bryman & Bell, 2005; Jacobsen, 2002, Alvehus, 2013). Datainsamling 

genom kvalitativa intervjuer ger enligt Bryman och Bell (2005) högre informationsvärde då 

tyngden ligger på respondentens egna uppfattningar och tolkningar om revision och dess 

mening för företaget. Enligt Bryman och Bell (2005) består kvalitativa intervjuer av två 

intervjumetoder; semistrukturerad och ostrukturerad. Vi har valt att använda oss av en 

semistrukturerad intervjumetod. Valet att genomföra semistrukturerade intervjuer med 

respondenter motiveras av att intervjuprocessen enligt Bryman och Bell (2005) är mer 

flexibel, att det finns möjlighet att ställa följdfrågor, att de är öppna och lämnar utrymme till 

respondenten att utforma svaren på sitt eget sätt. Detta är en viktig aspekt då vi är 

intresserade av att få tydligare förståelse för respondenternas åsikter och uppfattningar om 

revision. Ostrukturerade intervjuer passar inte till vår studie då det enligt Jacobsen (2002) är 

ett helt öppet samtal utan någon form av begränsning eller struktur. Det kan enligt oss minska 

möjlighet att förhålla oss till vårt specifika studiefenomen och därmed få relevant och 

användbar information för att besvara problemformuleringen.  

För att besvara vår frågeställning och erhålla den information vi behöver valde vi att intervjua 

personer som är insatta i företagets verksamhet och har en beslutsfattande position.  

Respondenterna utgörs av företagets ägare. Respondenten bör ha en kunskap om vad revision 

är och vad den innebär för verksamheten samt för externa relationer, vilket stämmer överens 

med Alvehus (2013) som säger att respondenten måste ha den nödvändiga kunskapen för att 

kunna svara på studiens frågor. Motiveringen till att vi valde att intervjua företagets ägare 

baserar vi således på deras relevans för att uppnå studiens syfte. Även Collis et al. (2004) 

finner i sin studie att företagsledningens inställning till revisionens betydelse är avgörande för 

företagets val att ha kvar revision eller inte efter avskaffad revisionsplikt för småföretag. Vi 

anser således att företagsledaren är den rätta personen som kan leda oss till att vi får ut mer av 

studien. 

Vi hade som utgångspunkt att genomföra tio semistrukturerade intervjuer. Detta antal ansågs 

vara tillräckligt för att kunna få detaljerad information, finna tänkbara mönster och därmed 

dra slutsatser och uppfylla studiens syfte samt uppnå teoretisk mättnad. Dock insåg vi redan 

efter femte intervjun att vi inte fick ny relevant data, d.v.s. respondenten upprepade samma 
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svar som tidigare respondenterna avgett vilket innebar att vi har uppnått teoretisk mättnad. Vi 

ansåg att sex intervjuer var tillräckligt för att uppfylla studiens trovärdighet. Vår uppfattning 

var också att vi kunde se ett tydligt samband i svaren vilket stämmer överens med Bryman 

och Bell (2005) och Alvehus (2013) som menar att informationen kan anses vara komplett 

när teoretisk mättnad uppnåtts.  

2.4 Trovärdighet och metodkritik 

För att säkerställa för läsarna att studien är trovärdig har vi tagit hänsyn till två viktiga 

kriterier: reliabilitet och validitet som enligt Bryman och Bell (2005) även kan tillämpas vid 

en kvalitativ studie.  

Reliabilitet handlar om huruvida resultatet blir detsamma om undersökningen upprepas. 

Enligt Bryman och Bell (2005) kritiseras kvalitativ forskning för att vara svår att replikera på 

grund av forskarens uppfinningsrikedom och att forskaren själv anses vara det viktigaste 

redskapet i datainsamling. Respondenterna kan ändra sin inställning till det studerade 

fenomenet över tid, vilket stämmer överens med Bryman och Bell (2005) som menar att det 

är omöjligt att frysa en social miljö och de sociala betingelser som gäller en viss studie. Detta 

innebär att studien sällan är replikerbar. Kvalitativ forskning kritiseras även för att vara alltför 

subjektiv, forskaren har svårt att distansera sig från egna tolkningar och åsikter (Bryman & 

Bell, 2005). Vi intog ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt beträffande ställningstaganden 

till respondenternas svar och undersökningsresultat för att öka reliabilitet vilket stämmer 

överens med Alvehus (2013). Enligt Lantz (2013) ger en väl genomförd intervju data som 

speglar källan vilket är viktig för att uppfylla reliabilitet. Vi är intresserade av respondentens 

uppfattningar och tolkningar som kan förändras över tid men genom att spegla källan kan vi 

uppfylla kriteriet för reliabilitet.  

För att öka studiens reliabilitet valde vi att genomföra intervjuerna samt tolka insamlade data 

tillsammans, vilket stämmer överens med Bryman och Bell (2005) som menar att reliabilitet 

innebär att forskarna måste komma överens om hur forskarna ska tolka det de ser och hör. Ett 

annat sätt att uppnå en högre reliabilitet är enligt Jacobsen (2002) och Alvehus (2013) att 

spela in intervjuerna. Intervjuerna spelades in i syfte att återge den erhållna informationen så 

korrekt som möjligt. Detta gav oss möjlighet att vid behov gå tillbaka till den insamla 

informationen för att försäkra oss om att vi hade uppfattat och tolkat informationen korrekt, 

vilket bidrog till studiens reliabilitet. Respondenterna kände sig trygga och gav sitt samtycke 

till inspelningen efter att vi hade berättat vad syftet var med undersökningen samt hur 

erhållen data skulle komma att användas. Samtliga respondenter hade möjlighet att vara 

anonyma, vilket enligt Alvehus (2013) kunde bidra till mer öppenhet som i sin tur bidrog till 

studiens trovärdighet, men ingen av respondenterna valde detta alternativ.  

Med validitet menas att insamling av data skall vara relevant och giltig. Med det menas att 

undersökningen och frågorna är relevanta för problemformuleringen och för att uppnå 

studiens syfte (Bryman & Bell, 2005). Intervjumetoden kritiseras för att det finns risk att 

ställa ledande frågor samt fokusera på alltför stor mängd frågor (Alvehus, 2013). För att 

säkerställa validitet i vår insamlade data undvek vi ledande frågor, eller ja- och nej-frågor 

samt frågor som var alltför komplicerade. Motiv bakom detta var att försöka undvika att 
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frågorna styrde respondenternas svar eller att respondenten intog en passiv roll under 

intervjun på grund av eventuella oklarheter beträffande frågan och svaret. Vi var också 

restriktiva med antal frågor, för att enligt Alvehus (2013) istället fokusera på de intervjuades 

egen berättelse.  

Att teorin om meningsskapande är mångsidig och kan tillämpas i olika forskningsområde 

finner vi fördelaktigt för studien då tyngden ligger på individens egen uppfattning och 

tolkning av sin sociala värld. Dessa begrepp är karakteristiska för meningsskapande i 

organisationer, då de är kopplade till hur företag handlar och reagerar och därmed skapar 

betydelse av sin handling. Detta innebär att vi kan uppnå högre validitet genom att använda 

relevanta forskningsstudier. Vi anser att alla källor som vi har använt oss av i vår studie är 

pålitliga och objektiva. Vi har försökt att alltid vara källkritiska för att uppnå högre validitet. 

Insamlad kvalitativ data visar på en hög validitet då frågorna som vi ställde under 

intervjuerna endast var kopplade till studiens problemformulering och syfte. Genom att vi 

aktivt ställde följdfrågor anser vi att vi har bidragit till en förbättrad kommunikation med 

respondenten samt till bättre möjlighet till förståelse och tolkning av deras svar. Det stämmer 

överens med Alvehus (2013) som menar att följdfrågor främjar respondenten att framföra sin 

berättelse och utveckla eller fördjupa sig inom sitt svar. För att uppnå högre validitet var vi 

noga med att frågorna var tydliga och relevanta i förhållande till studiens teoretiska 

referensram samt frågeställning och syfte. Dessutom hade handledaren granskat studiens 

intervjuguide (bilaga 2) innan vi påbörjade datainsamling. Intervjuguiden konstruerades 

utifrån studiens analysmodell och samma guide användes för samtliga respondenter vilket 

också stärkte validiteten.  

Enligt Jacobsen (2002) kritiseras kvalitativa metoden även för att vara resurskrävande, d.v.s. 

att forskaren inte har tid och kapacitet att studera många respondenter då intervjuer som 

metod ger stora, komplexa datamängder. Därför har enligt honom den kvalitativa metoden 

även problem att uppnå ett generaliserbart resultat. Studiens syfte har inte varit att uppnå 

generaliserbarhet utan endast, genom att begränsa oss till få respondenter, skapa en ny insikt 

och eftersträva att ge en fördjupande bild av fenomenet. Dessutom är antalet respondenter i 

denna studie tillräckligt för studiens syfte, då vår intention har varit att skapa förståelse för 

hur småföretagen med sitt val av att behålla revision skapar mening. Det stämmer överens 

med Lind (2014) som menar att viktigare för representativitet i kvalitativ data är att "det 

empiriska underlaget är relevant beträffande studiens syfte och frågeställning". Därför 

påverkas denna studie inte av Jacobsens (2002) kritik.  
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3 Teoretisk referensram 

I den första delen av kapitlet kommer vi att diskutera fördelar med revision och varför 

småföretag väljer att behålla revision. Det presenteras utifrån tidigare forskning kring det 

valda problemområdet. Därefter fördjupar vi oss i den valda teorin om meningsskapande. 

Det är en viktig utgångspunkt i studien för att förstå hur företag tolkar sitt val att behålla 

eller inte behålla revision.  

3.1 Revision 

Ett av de grundläggande syftena med revision är att informera aktieägarna om hur ledningen 

förvaltar företagets ekonomi å deras vägnar samt att se till att relevanta lagar och regler följs. 

Revisionen är ett viktigt underlag för beslutsfattande för investerare samt för dem som i 

framtiden vill skapa affärsrelationer med företaget. Revisorernas roll sedan tidigare har varit 

att stärka det reviderade bokslutets trovärdighet genom att ge sina sanna och objektiva 

synpunkter på finansiella rapporter (Norashikin, et al., 2012). Trots att revision är ett viktigt 

verktyg för att förmedla företagsspecifik information till omvärlden väljer hälften av 

företagen att avstå från revision. Norashikin et al. (2012), Collis (2003) samt Dedman et al. 

(2013) är eniga om att den främsta anledningen till att företag avstår från revision är av 

ekonomiska skäl, att kostnaderna är större än nyttan av att låta sig revideras. Dock hävdar 

Norashikin et al. (2012) i sin studie att fördelar med revision kommer att överväga 

kostnadsbesparingen. 

Fördelar med att låta sig revideras har många aspekter och värdet av dessa fördelar varierar 

från företag till företag. I den snäva bemärkelsen är revisionens roll att förbättra kvalitén på 

de finansiella rapporterna eftersom hög kvalitet på dessa kan minska 

informationsasymmetrin mellan företaget och investerarna (Knechel, et al., 2008). Med 

informationsasymmetri menas relationen mellan företaget och de externa intressenterna som 

har begränsad insikt och vetskap om företagets interna information. Collis (2004; 2012) och 

Tabone och Baldacchino (2003) menar att småföretags informationsasymmetri uppstår när 

utomstående såsom leverantörer, skattemyndighet, banker och andra långivare är avlägsna 

från ägande och ledning av företaget och inte kan nå och kontrollera finansiell information, 

men som ändå bidrar till företagets lönsamhet. Collis (2012) och Knechel et al. (2008) menar 

också att företagen frivilligt ska välja att ha kvar revision för att minska denna asymmetri 

mellan parterna. Dessutom kan revision ha interna fördelaktiga effekter på verksamheten, 

exempelvis en förbättrad operativ effektivitet (Wallace, 1981 i Knetchel, et al., 2008, 

Svanström, 2008). Med detta menar Wallace (1981), refererad i Knetchel et al. (2008) att 

extern revision är värdefull då den kan utföra en mer effektiv och ändamålsenlig granskning 

av interna processer och rutiner samt efterlevnad av regelverk och lagar. Även Tabone och 

Baldacchino (2003) framhåller i sin undersökning av små ägarledda företag att en stor fördel 

med en extern revision är att företaget får en effektivare kontroll mot felaktigheter och andra 

oegentligheter i den finansiella rapporteringen samt tillgång till finansiell rådgivning och 

kompetens beträffande redovisningsstandarder. Att revision tillför ekonomisk kompetens till 

småföretaget påvisas även i en svensk studie av Svanström (2008). Revision kan enligt 

Svanström (2008) upplevas som intern nytta i företaget genom att den kan bidra till förbättrad 
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intern kontroll och styrning samt effektivitet. Niemi et al. (2012) menar att intern kontroll i 

småföretag i större utsträckning är bristfällig jämfört med större eller börsnoterade företag. 

De menar således att bristen på detta kontrollsystem bidrar till att förklara varför småföretag 

frivilligt väljer revision. 

Tabone och Baldacchino (2003) finner också nackdelar med revision i småföretag. De anser 

att revisionen blir överflödig och inte tillför någon nytta i småföretag, då ägaren och ledning 

är samma person och har full kontroll över företagets tillgångar och själva verksamheten. 

Med andra ord, eftersom ägaren själv är aktivt insatt i verksamheten behöver den inte någon 

kontroll från en oberoende revision som då endast blir en bekräftelse för ägaren och ingen 

nyttig information. Eftersom sådana småföretag är ägarledda av en person saknas behov av 

bevakning av aktieägares intresse i dess traditionella bemärkelse. Då huvudägare i form av 

aktieägare också är aktivt engagerad i ledningen av företaget leder det till att revision blir en 

onödig kontroll, då de enligt Norashikin et al. (2012) i huvudsak rapporterar till sig själva. 

Detta förklarar varför många småföretag inte ser någon nytta med att genomgå revision. 

Revision är inte motiverat i sådana fall, däribland av kostnadsskäl (Tabone & Baldacchino, 

2003). Även Norashikin et al. (2012) menar att förberedandet av årliga årsredovisningar för 

revision också upplevs som en onödig aktivitet för företaget.  

För företagen som är i behov av extern finansiering eller krediter anses revisionen vara 

värdefull. Enligt Norashikin et al. (2012) är småföretag ofta beroende av extern finansiering. 

Då kan revision tillhandhålla ett tillförlitligt bevis på företagets finansiella ställning och 

medför därmed ett kommersiellt värde för företaget (ibid.). Även Dedman et al. (2013) menar 

att kreditgivarna kräver en reviderad finansiell rapport då långivarna vill ha säkerhet. De vill 

ha en sorts garanti på att företaget är finansiellt stabilt och detta måste styrkas av en revision, 

vilket i sin tur leder till bättre lånevillkor. Dedman et al. (2013) hävdar att små företag i 

Storbritannien inser fördelar med revision vilket gör att de också förstår vikten av att ta 

kostnaderna, och finner ett starkt samband mellan revision och kreditbetyg. Reviderade 

företag har högre kreditbetyg samt högre redovisningskvalité enligt Dedman et al. (2013).  

Svanström (2008) menar att en reviderad redovisningsinformation är viktigt för bankerna för 

att bedöma företagets kreditvärdighet och utgör ett viktigt underlag för långivares beslut. 

Även budgetar, prognoser, delårsrapporter och kreditupplysningsinformation kan enligt 

Svensson (2003) också vara viktiga underlag för att bevilja ett lån. Enligt Svanström (2008) 

är revision ett bra sätt att förbättra sin kreditvärdighet och sina lånevillkor. Det betyder att 

reviderade årsredovisningar tillför ökad trovärdighet för företaget genom att företaget är mer 

kreditvärdigt och därmed får förbättrade möjligheter att få lån med förmånliga villkor. 

Svanström (2008) poängterar att "vid ett avskaffat revisionskrav är det möjligt att långivare 

ger bättre lånevillkor om företaget har reviderad redovisning alternativt kräver revision för att 

bevilja nya lån". 

Kim et al. (2011) konstaterar i sin studie i Korea att räntenivåer är betydligt lägre för 

reviderade företag än för de som avstår revision. Resultatet av Kim et al. (2011) visade att 

småföretag som väljer bort revision får mellan 0,56 till 1,24 procent högre ränta. Det innebär 

att företaget som reviderar sin redovisning har lägre kapitalkostnader i relation till låneavtal, 

vilket enligt Svanström (2008) tyder på att "det finns ett ekonomiskt värde med att anlita 
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revision i en situation där lagkrav saknas". Dock framhåller Kim et al. (2011) vidare att 

reviderad finansiell rapportering inte alltid utgör det enda informationsvärde för bankerna vid 

utlåning. Med detta menar Kim et al. (2011) att direkt kommunikation via till exempel 

personligt samtal eller kontakt kan anses vara mer viktigt för bankerna. De förlitar sig alltså 

inte enbart på indirekt kommunikation via reviderad finansiell information för att bedöma 

företagets ekonomiska betalningsförmåga och för att fatta rationella kreditgivningsbeslut 

(ibid.). Thorell och Norberg (2005) antyder på samma sätt att reviderade årsbokslut knappast 

kan vara av helt avgörande betydelse för ett kreditbeslut.  

Svanström (2013) har undersökt 420 småföretag i Sverige och hävdar att dessa oftast saknar 

kunskaper inom redovisning och att de inte kan sköta bokföringen själva. Dessa företag är i 

behov av antingen redovisningskonsult eller revisor. Revisorns förslag på nödvändiga 

justeringar under hela revisionsprocessen är väldigt viktiga för årsredovisningskvalité i 

småföretag hävdar Svanström (2013). För småföretag som saknar kunskaper inom ekonomi 

är revisorns rådgivning väldigt värdefull. Enligt Svanström (2013) får revisionsbyråer i 

Sverige tillhandahålla de flesta typer av rådgivningstjänster till sina revisionsklienter. Till 

exempel kan revisorer ge rådgivning angående skattefrågor, juridiska frågor, 

organisationsrådgivning, investeringsrådgivning och finansiell rådgivning. Svanström (2008) 

menar att det finns ett positivt samband mellan företagens val av revision och revisionsbyråns 

rådgivning samt rådgivningstjänster. Han framhåller att val av revision i signifikant 

utsträckning kan kopplas ihop med förekomsten av kunskapsöverföring och företags ambition 

att hålla en hög redovisningskvalitet. Med kunskapsöverföring menar Svanström (2008) att 

revisorn genom utförandet av andra tjänster än revision bekantar sig med företaget, dess 

verksamhet och ekonomiska situation och redovisning vilket i sin tur medför 

effektivitetsförbättringar. Risken för ökad skattekontroll om företaget väljer bort revision kan 

bli en av anledningar att småföretagen kommer att behålla revision föreslår Svanström 

(2008). 

I en studie från Storbritannien undersöker Lennox och Pittman (2011) företag som behåller 

revision även efter att den lagstadgade revisionen avskaffades och istället blev frivillig. De 

antyder att företagen som väljer frivillig revision ger positiva signaler till utomstående om 

vilken typ av företag de är. Även Marriott et al. (2006) i studien av Collis (2012) menar att 

företag väljer att behålla revision i syfte att upprätthålla relationer med långivare men även att 

skicka positiva signaler utåt till leverantörer, staten, långivarna och kunder, att 

affärsverksamheten är bra förvaltad. Företagen som frivilligt väljer att genomgå revision 

signalerar tydligt att de är en tillförlitlig aktör vars finansiella rapportering stämmer överens 

med företagets verklighet. Lennox och Pittman (2011) antyder att företaget med sitt val att 

förbli reviderad kommunicerar och signalerar trovärdighet i dess redovisningsinformation 

samt att företaget behåller försäkran som tillförs genom revision. Med andra ord, Lennox och 

Pittman menar att företag som väljer att bära kostnader för revision vill differentiera sig och 

förmedla en bild av sig själva som ett pålitligt företag med transparent risk. När det råder 

allmän skyldighet att ha revision kan det enligt Lennox och Pittman (2011) förhindra 

utomstående att inse signaler som företaget förmedlar med sitt beslut att behålla revision. 

Företaget informerar och signalerar således sin egen tolkning av sitt beslut att fortsätta med 

en revision samt förklarar vilken mening revision tillför företaget. Signalering av att välja 
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revision blir således en identitetsskapande aktivitet för företaget för att förmedla till 

omgivningen vad det står för. Det betyder att när revisionen är frivillig och företaget ändå 

väljer genomgå den kommer omgivningen uppmärksamma och värdesätta det beslutet mer 

och därmed blir det fördelaktigt för företaget.  

3.2 Teorival  

Studien utgår ifrån en etablerad och välanvänd teori om meningsskapande (eng. 

sensemaking). Meningsskapandeteorin har utvecklats av Karl E. Weick som en alternativ 

metod för att förstå processen för organisering och fokusen i denna teori ligger på hur 

individer och organisationer ger mening till händelser (Mills, et al., 2010). Inom 

organisationslitteraturen, finns det en snabbt växande mängd forskning om meningsskapande 

inom olika områden; det undersöks hur mening skapas i organisationer, samt effekterna av 

meningsskapande på en rad viktiga organisatoriska processer; strategisk förändring och 

beslutsfattande; innovation och kreativitet, och organisatoriskt lärande. Meningsskapande är 

således en central aktivitet i organisationer, och är som en kärna i organisering (Maitlis & 

Christianson, 2014). Allteftersom har teorin förfinats och utvecklats ännu mer och numera 

används den förutom att vara en fristående teoretisk ram också som en metod för analys 

(Mills, et al., 2010).  

Tillmann och Goddard (2008) säger att det finns få studier inom redovisning som tillämpar 

meningsskapandeteori. Han nämner i sin studie två av dem. Boland (1984) har tillämpat 

meningsskapandeteori i sin experimentella studie om ledningens meningsskapande av 

redovisningsinformation. Den svenske forskaren Jönsson (1987) har också tillämpat 

meningsskapandeteori i sin fallstudie om två anställda i en svensk kommunstyrelse, som 

undersöker meningsskapande och redovisning. Dogui et al. (2013) har tillämpat 

meningsskapandeteori i sin studie om hur mening kring revisorns oberoende är konstruerad 

inom nätverket av personer (konsulter, controllers m.m.) som deltar i förverkligandet av ISO 

14001 revisionsuppdrag. Studien fokuserar på om meningsskapande strategier används av 

aktörer inom detta nätverk för att utveckla och upprätthålla förtroendet (eller tvivel) i 

yrkesmässigt oberoende. 

Som det framgår av ovansagda är meningsskapandeteori mångsidig och innebär att den kan 

tillämpas på olika situationer och i olika sammanhang. Därför anser vi att teorin kan tillämpas 

även i denna studie. Med hjälp av denna teori avser vi förklara företags agerande efter 

avskaffandet av lagstadgad revisionsplikt. 

3.3 Meningsskapande  

Meningsskapande är den process genom vilken människor arbetar för att förstå frågor eller 

händelser som är nya, tvetydiga, förvirrande, eller på annat sätt bryter mot förväntningar 

(Maitlis & Christianson, 2014). Som en central aktivitet för organisering, har 

meningsskapande varit föremål för omfattande forskning som har intensifierats under det 

senaste decenniet (ibid.). Meningsskapande kan definieras som: 
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...ongoing retrospective development of plausible images that rationalize what 

people are doing... [and] in which people concerned with identity in the social 

context of other actors..." (Weick et al., 2005:409). 

Således är meningsskapande i hög grad en social och retrospektiv process (Weick, 1995), där 

individer försöker tolka och förklara signaler från omgivningen (Maitlis, 2005). Människor 

agerar utifrån sina tolkningar av världen, och på så sätt antar särskilda sociala verkligheter 

och förser dem med mening (Weick, 1995). Vikten av meningsskapande är att det möjliggör 

för individen att agera när situationen har förändrats för att på så sätt stabilisera sin 

omgivning (Weick, et al., 2005). Weick et al. (2005) menar att meningsskapandeprocessen är 

grundad i både individuell handling och i interaktion med andra. Meningsskapande kan 

förstås som en aktiv process där människor ger mening till erfarenheter. Även Dogiu et al. 

(2013) menar att individen kan kasta ett reflekterande öga på hens tidigare erfarenheter, som 

kommer att betraktas som meningsfulla beroende på den speciella vinkeln från vilken de 

granskas. 

Enligt Weick (1995) analyseras meningsskapande vanligtvis retrospektivt, vilket innebär att 

meningen skapas efter att händelsen har inträffat. Företaget som väljer att behålla revision 

skapar mening både retrospektivt och prospektivt. När lagförändringen har skett står företaget 

inför ett val av att antingen behålla eller avstå från revision. Företaget har haft revision 

tidigare, d.v.s. att tidigare erfarenheter finns och företaget inser fördelar och nytta med 

revision. När lagen ändras väljer företaget att behålla revision, företaget skapar mening 

retrospektivt genom att hitta ledtrådar som kan förklara händelsen, det uppstår rimliga 

förklaringar till händelsen. Hartt och Jones (2013) samt Maitlis och Christianson (2014) 

menar att meningsskapande även kan ske prospektivt. De menar att tillbakablickande 

påverkar hur individer skapar mening för framtiden. Företaget skapar mening prospektivt, 

företaget har en kunskap om vad revision innebär för verksamheten och förväntar sig ett visst 

resultat när företaget väljer att behålla revision. Avsikten att differentiera sig som ett 

tillförlitligt företag kan vara ett av resultaten som företaget förväntar sig. Prospektivt 

meningsskapande innebär att individen försöker skapa mening för framtiden och syftar till att 

skapa meningsfulla möjligheter för framtiden. Med andra ord, är det ett försök att strukturera 

framtiden genom att föreställa sig något önskvärt tillstånd (Gioia & Mehra, 1996). Meningen 

med händelsen grundas på erfarenheter från verkligheten och är redan avgjort i förväg, vilket 

i sin tur leder till att förväntningar skapar självuppfyllande profetior när händelsen inträffar 

(Hartt & Jones, 2013). Företaget skapar meningsfulla möjligheter för framtiden genom att 

behålla revision, meningsfulla möjligheter kan vara fördelaktiga lånevillkor, nya 

affärsrelationer och så vidare. 

3.4  Sju egenskaper 

Meningsskapande enligt Weick (1995) är en aktivitet eller process vilken består av sju 

egenskaper: identitet, retrospektivt, sociala relationer, antagande om miljö, pågående process, 

fokus på ledtrådar och rimlighet snarare än noggrannhet. Hur meningen skapas och förstärks 

kan bäst förstås med hjälp av dessa sju egenskaper som kommer att presenteras nedan. 
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Identitet 

Identitet är den första och centrala egenskapen i meningsskapandeprocessen. Identitet anses 

enligt Mills (2003) i Thurlow och Mills (2009) vara roten till meningsskapande och påverkar 

hur andra aspekter eller egenskaper i meningsskapandeprocessen uppfattas. Hur individen 

tolkar olika händelser beror på hur individen identifierar sig och antar sig vara i en viss 

situation. Detta innebär att situationen påverkar hur individen formas (Weick, 1995). Utifrån 

meningsskapandeperspektivet, vem vi tror att ”vi är” (identitet) som organisatoriska aktörer 

formar vad vi tror och hur vi tolkar, vilket i sin tur påverkar vad utomstående tycker ”vi är” 

(image) och hur de behandlar oss stabiliserar eller destabiliserar vår identitet (Weick, et al., 

2005). Utifrån detta kan vi förklara hur företaget uppfattar sig självt och differentierar sig 

som tillförlitlig som i sin tur leder till att utomstående skapar förtroende för företaget. 

Vem jag är och vilka faktorer som formar mitt liv påverkar hur jag ser på världen. 

Erfarenheter och kontakter med andra leder till att identiteten ständigt omdefinieras (Mills, et 

al., 2010). Utifrån detta kan vi anta att företagets identitet formas av olika faktorer beroende 

på tidigare erfarenheter och kontakter som exempelvis: externa och interna intressenter, 

företagets verksamhet, regler, normer och så vidare. När externa finansiärer är involverade 

vill företaget minska långivarens risk genom att tillhandhålla reviderad finansiell information. 

Dessutom kan långivarna införa avtalsrestriktioner för företaget som effektivt kan baseras på 

den reviderade finansiella informationen (Dedman, et al., 2013). 

Seligman (2006) tillämpade meningsskapande teori och dess sju egenskaper i sin studie om 

IT-adoption på företaget. Han menar att en anställd som utför ett jobb och får respons från 

andra medarbetare inte bara lär sig om andras åsikter om sitt jobb utan också om sin egen 

identitet som arbetare. Om hen konsekvent utför ett bra arbete som förtjänar uppmärksamhet 

och beröm, har arbetstagaren anledning till att anta att hen är en god arbetare. Det är därför 

dennes handling (det arbete hen har gjort), andras handlingar (åsikter), hens observationer (av 

reaktionerna från andra personer), och hens reflektion på dessa saker som bidrar till hens 

förståelse av sig själv som en bra arbetare. Detta stämmer överens med Weick et al. (2005) 

resonemang att vem vi tror vi är påverkar hur utomstående betraktar oss och tycker att vi är. 

Lagförändringen innebär en förändring som företaget behöver ta ställning till. Där kan olika 

faktorer såsom erfarenheter och kontakter med andra spela en viktig roll för vilket val 

företaget gör. Långivarnas krav är en faktor som formar företagets identitet. 

Meningsskapande är grundad i identitetskonstruktion, vilket innebär att ett primärt syfte 

bakom att finna mening, är att skapa identiteter för sig själv och för andra (Seligman, 2006). 

Genom att välja att behålla revision skapar företaget sin identitet både för sig själv samt för 

långivarna. Företaget betraktas som tryggt att skapa affärsrelationer med. Företaget skapar sin 

identitet för sig själv genom att låta sig revideras och tillhandhålla trovärdig och tillförlitlig 

information om företagets finansiella ställning. Identitet skapas för andra genom att 

tillförlitlig information signalerar företagets värde (Dedman, et al., 2013; Thurlow & Mills, 

2009). 
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Retrospektivt 

Meningsskapande är en retrospektiv process, individer litar på tidigare erfarenheter för att 

tolka aktuella händelser. Tidigare erfarenheter och uppfattningar betraktas som linser för att 

tolka meningsskapande. Språk och händelser som har skapats i det förflutna och som är 

meningsfulla för en individ kommer att bidra till att forma den personens meningsskapande 

av framtida händelser. Ur det perspektivet kommer identiteter som var meningsfulla i det 

förflutna att påverka konstruktion av, eller ansluta sig till, identiteter i framtiden (Thurlow & 

Mills, 2009). Mills et al. (2010) kallar det ovan beskrivna som meningsskapande som 

jämförande process. I syfte att ge mening till "nuet" jämför vi detta med tidigare liknande 

eller bekanta händelser från det förflutna och litar på den tidigare händelsen för att skapa 

mening (Weick, 1995). 

När företaget gör ett aktivt val att antingen behålla revision eller avstå från den så jämförs 

tidigare erfarenheter eller liknande händelser med den aktuella händelsen: hur det var förr när 

företaget var tvungen att ha revision och hur det är nu när det har valmöjligheten. Om tidigare 

erfarenheter var positiva väljer företaget att lita på det och agera på samma sätt. Att företaget 

väljer agera på samma sätt kan förklaras av att företaget inser revisionens positiva effekt på 

hur företaget behandlas och betraktas av omgivningen eller den interna effektiviteten på 

kontroll och styrning m.m. 

Antagande om miljö 

Antaganden om miljö handlar enligt Weick (1995) om att individer har en aktiv roll och 

själva skapar sin omgivning utifrån individuella uppfattningar av diverse situationer. 

Antaganden om miljö innebär att meningsskapande handlar om att skapa mening av en 

upplevelse eller erfarenhet inom vår omgivning. Att individer tillsammans skapar 

omgivningen innebär enligt Weick (1995) att individer är aktiva, drar linjer, skapar kategorier 

och sätter på etiketter vilket i sin tur skapar kännetecken av omgivning som inte existerade 

förut. I likhet med självuppfyllande profetia, hävdar denna egenskap att omgivningen som har 

skapats av meningsskapare förstärker hens känsla av trovärdighet (Mills, et al., 2010). 

Meningsskapande egenskaper påverkar samtidigt det individuella meningsskapandet. 

Egenskapen antaganden om miljö hänvisar till processen där individer för en särskild 

betydelse i en handling. Mills (2003) i Thurlow och Mills (2009) säger: "Om de andra sex 

egenskaperna handlar om påverkan på meningsskapande, handlar antaganden om miljön om 

att föra in den meningen i handling". 

Seligman (2006) menar i sin studie om IT-adoption att en person under tiden påverkar sin 

egen arbetsmiljö och sedan påverkas av den själv eftersom miljö är en källa till stimuli. 

Därför kan personen hantera kompatibilitet mellan sin egen omgivning och 

systemanvändning. Seligman (2006) menar att om användaren inte matar in data i 

informationssystemet korrekt kan systemet misslyckas med att leva upp till hens 

förväntningar och antaganden om miljön kan drabbas. Även om systemets kompatibilitet med 

användarens beteende kan ha inverkan på inställning till systemet har användaren själv 

inflytande över dessa beteenden. Seligman (2006) menar att det är individen själv som skapar 
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sin miljö, och därefter påverkas av denna miljö själv. Det kan kopplas till att när 

lagförändring sker står företaget framför ett val, och hur företaget väljer att handla och agera 

påverkar skapandet av omgivningen. Företaget skapar sin omgivning genom att reagera och 

tolka den valmöjligheten. Weick (1995) menar att genom att agera skapar individer material 

som blir de begränsningar och möjligheter individen står för.  

Socialt 

Denna egenskap handlar om att meningsskapandeprocessen beror på att individens 

interaktion med andra skapar ett visst beteende. Organisationens regler, rutiner, symboler och 

påverkar individens meningsskapande aktiviteter och ger riktlinjer för vad som är rätt eller 

fel. När dessa faktorer saknas skapar individen mening på sitt eget sätt vilket innebär att det 

finns ett behov av interaktion med andra (Mills, et al., 2010). Även de svenska forskarna 

Kraus och Strömsen (2012) hävdar i sin studie om redovisning och meningsskapande att den 

högsta ledningens meningsskapande inträffar i ett sammanhang där meningen skapades i 

samspel med banker, jurister, revisorer och finansanalytiker.  

Att meningsskapande är en social process innebär att företaget samspelar med andra för att 

skapa ett visst beteende, andra kan till exempel vara anställda, en långivare, en leverantör 

eller myndighet. När lagförändring sker kan det uppstå en diskussion mellan ovan nämnda 

parter. Var och en av dem kan ha sin egen åsikt om vad revision innebär för verksamheten 

eller om att företaget behöver behålla revision eller inte. Var och en av dem kan bidra med 

sina åsikter och kunskap om revision. Dock behöver slutsatsen som företaget drar inte 

nödvändigtvis återspegla allas åsikter men påverkar företagets meningsskapande. Detta 

innebär att företaget med hjälp av interaktion med andra skapar sitt eget beteende, d.v.s. att 

externa eller interna faktorer kan påverka företagets meningsskapande.  

Styrkan i begreppet, menar Weick framgår av jämförelsen mellan vad lagstiftare och 

ledningen för ett företag gör. Båda grupperna försöker forma verkligheten genom 

styrning ("authorative acts"). Deras styrande uppfattning är inte i första hand en 

ofullständig subjektiv bild utan snarare en av ledtrådar socialt konstruerad helhet 

(Hellgren & Löwstedt, 1997:122). 

Hellgren och Löwstedt (1997) anser att meningsskapande är en social process som innebär att 

uppfattningar skapas i en växelverkan mellan uppfattningar om oss själva (identitet) och de 

ledtrådar vi finner i omgivningen vilket innebär att dessa sker i interaktion med andra.  

Ständigt pågående 

Denna egenskap handlar om att meningsskapande är en ständigt pågående process som 

varken har någon början eller någon slut (Mills, et al., 2010). Weick (1995) hävdar att 

individer ständigt skapar mening utifrån vad som händer runt omkring dem för att förstå den 

nuvarande situationen. Weick (1995) pratar om ständigt meningsskapande som uppstår på 

grund av "ett avbrott i rutinen". Det innebär att företagen alltid befinner sig i ett flöde av 

aktiviteter och händelser i vilka de själva försöker skapa en egen uppfattning om verkligheten 
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för att verksamheten skall fortgå. Meningsskapande kan således aldrig ses som statisk och 

sociala verkligheten kan aldrig ses som bestående. 

Weick (1995) menar att meningsskapande som en "process" samtidigt är retrospektiv. För att 

förstå och begripa händelser som vi har framför oss reflekterar vi tillbaka i det förflutna och 

rekonstruerar tidigare erfarenheter och händelser, beskriver Hartt och Jones (2013). 

Resonemanget innebär att företagen ständigt reflekterar över situationer med hjälp av 

tillbakablickandet för att skapa ordning och mening om det som pågår i nuet. Trots att 

företaget revideras en gång om året har effekten av reviderad finansiell information en 

ständig verkan på företaget året runt. Företaget kan ha nytta av revision under hela året, vilket 

innebär att det är en ständigt pågående process. 

Rimlighet snarare än noggrannhet 

Meningsskapande drivs av rimlighet (eng. plausability) snarare än av noggrannhet (eng. 

accuracy) enligt Weick (1995) och det beror på att meningsskapande är ett subjektivt 

fenomen (Hellgren & Löwstedt, 1997). Meningsskapande handlar således inte om den slutligt 

absoluta sanningen och att få det rätt. I stället handlar det om att skapa en rimlig och 

fungerande berättelse om situationen som får oss att kunna agera och hantera kritik samt vara 

i rörelse (Weick, et al., 2005). Mills et al. (2010) menar att i vår uppfattning av en situation 

letar vi efter och urskiljer viktiga ledtrådar eller signaler som gör vår strävan efter 

meningsskapande rimlig. Enligt Weick (1995) och Weick et al. (2005) tyder det på att det 

inte anses finnas en korrekt uppfattning eftersom det som är rimligt för en grupp av individer 

kan uppfattas orimligt för en annan grupp av individer. 

Företagen har olika uppfattningar om revision och därför är förståelsen för vilken mening 

revision skapar också något olika. Det betyder att företag skapar mening av sin verklighet 

utifrån rimliga intryck. Med detta menas att företag som väljer att behålla revision gör det 

eftersom de anser att det leder till något bra och får därmed betydelsen av revision att framstå 

också som rimlig snarare än noggrann. Det finns inget absolut rätt eller fel val utan det är 

företaget själv som gör tillräckliga bedömningar och tolkningar om vad som anses vara 

meningsskapande för deras verksamhet med att ha kvar revision vid ett avskaffat lagkrav.  

Fokus på utvalda ledtrådar (extracted clues) 

Individer söker ledtrådar för att göra sitt meningsskapande rimligt (Mills, et al., 2010). För att 

förstå en situation sätter individer i organisationer ledtrådar från omgivningen i sökandet efter 

sammanhang. Med ledtrådar menar Weick (1995) enkla, välkända strukturer som är frön från 

vilka människor utvecklar en vidare mening (känsla) för vad som förekommer. 

Meningsskapande innebär således fokusering på utvalda ledtrådar, medan man helt ignorerar 

andra, för att på så vis försöka förstå vad situationen handlar om och för att kunna stödja sina 

val (Mills, et al., 2010). Det betyder att företagen som väljer att behålla revision kan ha skilda 

ledtrådar. Som ledtrådar i detta fall kan exempelvis nämnas kunskaper, tidigare erfarenhet 

och händelser samt inställning till revision m.m. Företagen som väljer att behålla revision 

söker därför efter ledtrådar som kan tolka deras val och dessa ledtrådar därför kan variera 

mellan och inom olika företag. Beslut fattas till exempel utifrån tidigare upplevda 
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erfarenheter eller den information som de tar del av. De ledtrådar som väljs ut och används 

som referenspunkter fungerar som en viktig källa för makt, hävdar Weick (1995). Med detta 

menar Weick (1995) att ledtrådarna skapar ett agerande och ger ett innehåll av 

meningsskapandet. 

3.5 Analysmodell 

Syftet med vår studie är att förstå och förklara hur revision som aktivitet och företagets beslut 

att behålla revision skapar mening. Enligt Weick (1995) är meningsskapande en aktivitet eller 

process. I denna studie betraktas revision som en meningsskapande aktivitet för att förklara 

hur företaget skapar en mening genom att behålla revision. Teorin om meningsskapande är 

därför en viktig utgångspunkt i vår studie för att förstå och beskriva revision som en 

meningsskapande aktivitet. Modellen i figur 1 beskriver en process av hur revision som en 

meningsskapande aktivitet kan leda till att företaget behåller revision och därmed skapar 

mening med sitt beslut. Tidigare erfarenheter samt fördelar och nytta med revision kan 

påverka företagets agerande och beslut. Alla delar i analysmodellen påverkar företagets 

beslutsfattande, d.v.s. valet att behålla revision. Modellen visar teorins upplägg och kommer 

att användas som ett underlag för att analysera det empiriska materialet och resonera kring 

slutresultat i undersökningen.  

 

Figur 1: Analysmodell 
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4 Empiri 

Detta kapitel inleds av en samlad presentation av utvalda respondenter (småföretagare) inom 

byggbranschen som har valt att behålla revision. Vidare tematiseras och presenteras det 

insamlade empiriska materialet för undersökningen genom att på ett överskådligt sätt lyfta 

fram och redogöra för respondenternas uppfattning och åsikter om revisionsvalet som 

framkommit under intervjuerna. Vi tog med den information som företagen själva har lyft 

fram och anser är viktig vid val av revision. 

4.1 Presentation av respondenter 

Respondent A: Eksjö Bygg och Fastighetsservice AB, Per Gösta Mikael Olander och Lars-

Gunnar Simonsson äger vardera 50 procent av företaget och fattar alla viktiga beslut 

gemensamt. Företaget har varit verksamt i branschen under 11 år och verksamheten består av 

bygg- och fastighetsservice, nybyggnation, ombyggnation och tillbyggnation. Dessutom äger 

företaget också några fastigheter. Företagets startades 2004 och har haft revision från början. 

Det är bara de två ägarna som är anställda i företaget. Respondenten har inte kunskaper inom 

ekonomi eller redovisning och bokföringen sköts av en extern redovisare. 

Respondent B: Bergahus i Småland AB, Jan Bjarne Sörensen äger företaget och har fem 

anställda inklusive honom själv i företaget. Företaget är verksamt i branschen sedan fyra år. 

Företaget startades 2011 och har haft revision från början. Det är ett byggföretag med 

inriktning på nyproduktion, företaget bygger nya hus men också husrenovering och 

renovering av badrum. Det är ett komplett företag med olika yrkesgrupper. Respondenten har 

inte kunskaper inom ekonomi eller redovisning och företagets bokföring sköts av en extern 

redovisare. 

Respondent C: Lugnås Alltjänst AB, Leif Rune Andersson äger företaget och har 3 anställda 

i företaget inklusive honom själv. Företaget är verksamt i branschen sedan 20 år men i 

aktiebolagsform sedan 2010. Företaget har haft revision från början. Verksamheten består av 

ombyggnationer och renovering, målning inom- och utomhus, snickeri samt trapprenovering. 

Respondenten har inte kunskaper inom redovisning. Bokföring sköts av en extern redovisare. 

Respondent D: Ölstorps Entreprenad AB, Daniel Gustafsson äger och förvaltar företaget och 

är ensam anställd i det. Företaget bedriver verksamheten i entreprenad- och byggbranschen, 

företaget har också grävmaskiner och utför rörarbete. Företaget startades 2006 och har haft 

revision från början. Respondenten har grundläggande kunskaper inom redovisning och 

sköter företagets bokföring själv. 

Respondent E: A Stenholms Skogs- och Byggtjänst AB, Anders Stenholm är både ägare och 

VD i företaget. Företaget har 3 anställda, inklusive honom själv. Företaget utför allt inom 

bygg, däribland renoveringar, ombyggnationer och fönsterbyten samt nyproduktion av hus. 

Företaget är verksamt i byggbranschen sedan 1989 och har haft revision från början. 

Respondenten har kunskaper inom bokföring och redovisning men låter en extern redovisare 

göra detta.  
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Respondent F: Ytterell Bygg & Alltjänst AB, Stefan Ytterell är både ägare och VD i 

företaget. Han är inte själv aktiv i företaget. Företaget startades år 2009, har 1 anställd och 

har haft revision lika lång tid. Det ett byggföretag som bedriver verksamhet inom byggnation 

och byggnadsrenovering där huvuddelen av jobbet är badrum. Respondenten har inte 

kunskaper inom ekonomi eller redovisning och löpande bokföring sköts av en extern 

redovisare. 

4.2 Respondenternas syn på revision 

Intervjuerna visar att samtliga respondenter har haft revision sedan företaget startats. När 

revisionsplikten avskaffades hade alla respondenter fått information av antingen revisorn eller 

redovisaren. Samtliga respondenter har av en eller annan anledning valt att behålla revision 

efter ett avskaffat lagkrav. Huvuddelen av våra respondenter har startat sina företag när 

revisionsplikten var tvingande för småföretag och har valt att behålla den på grund av tidigare 

positiva erfarenheten av revision, gammal vana samt att de tyckte att det var bra.  Den enda 

respondenten som har startat företaget efter revisionspliktens avskaffande hade en annan 

anledning att välja revision. Respondent B berättar att de var fyra personer som startade 

företaget men endast B har jobbat i företaget, de tre andra personerna var rena finansiärer. B 

berättar att den främsta anledningen till att välja revisor å ena sidan var att finansiärerna ville 

ha kontroll över företagets ekonomi och å andra sidan att samtliga delägare ville känna sig 

trygga att allting går rätt till i företaget. För några år sedan gick delägarna isär och B köpte 

upp företaget. Han säger att han valde ha kvar revision även efter att de andra delägarna 

lämnat företaget. 

Samtliga respondenter framhäver att revision är kostsamt för företaget. Vissa respondenter 

menar att nyttan inte överstiger kostnaden utan anser att nyttan är densamma som kostnaden. 

Respondenterna påpekar att det finns fördelar med att ha revision, att det är värt det trots att 

tjänsten är kostsam. Respondent E framhåller detta tydligt genom att säga: "Det [revision] 

kostar ju pengar men det kan ju kosta mer i slutändan om man inte skött pappren riktigt". 

Differentiering och signaler 

Vid intervjuerna framkommer det att samtliga respondenter inte anser att revisionen på något 

sätt påverkar verksamheten i sig förutom att utgöra en kostnad. Respondenterna anser att 

revisionen tillför en trygghet genom att företagets årsredovisning granskas av utomstående 

part och kan se verksamheten utifrån, d.v.s. från en annan vinkel. 

Det har varit en trygghet då man får fakta på hur företaget går, det får man ju också 

genom bokslutet. Men revisorn ser ibland det från en annan vinkel, vilket även 

banker och andra myndigheter gör när man har med dem att göra. - säger 

respondent C 

Både de som sköter sin bokföring själva och anlitar en extern redovisare hävdar att det är 

viktigt att deras ekonomiska rapportering granskas för att undvika fel på bokslutet. Samtliga 

respondenter förutom D beskriver att den person som sköter bokföringen också förbereder 

alla papper till revision och att både redovisaren och revisorn är från samma byrå. De flesta 

respondenterna är överens om att de har revision för sin egen trygghet. "Har du en revisor 
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känner du dig ändå trygg på något sätt, jag vet inte, det är min tolkning", säger respondent B. 

Även respondent D antyder på samma sak: "Jag ser honom som ett stöd i bokföringen och jag 

känner mig trygg att ha honom". Respondent F menar att det är "en viss 

kompetensutveckling...[om] vad som är och inte är möjligt och vad som är och inte är 

tillåtet". Respondenterna säger att skatter, moms och andra sociala avgifter redovisas korrekt 

och betalas i tid är viktigt för dem och hävdar att det är viktigt att dessa granskas då de vill 

undvika felaktigheter samt anmärkningar och skulder på företaget. Även att bokföring är 

ordnad och att företagets ekonomiska redovisning är säkerställd. "Det är en bekvämlighet, det 

är ett plus att jag är säker på att det vi få fram är rätt. Att reglerna följs", hävdar respondent 

F. 

För vissa respondenter är det inte bara trygghet. Respondenterna B, C och F menar att de vill 

framstå som en pålitlig, seriös aktör och förmedla en speciell bild av företaget, "visa att vi är 

professionella" säger C. Respondent C hävdar också att det är "en styrka, ett bra intryck utåt 

att ha en revisor... att man [omgivningen] tar företagandet på allvar". Respondent B, C och 

F vill också att exempelvis hans kunder ska uppleva honom som en seriös aktör. Flesta 

respondenterna har uttryckt åsikten att det finns många oseriösa byggföretag inom 

byggbranschen: "Det finns ju företag som går lite på halvfart...Men om man [företag] får den 

stämpeln [att ha revision] på sig så är det bra, man framstår som ett pålitligt företag. 

Revisionen hjälper till med det". - säger respondent C. Företagen vill sticka ut ur mängden 

genom att välja revision.  

Ja, jag har inte tänkt så men i och för sig så är det ju så eftersom det är ju så liten 

stad, folk pratar efter ju mycket och det finns ju mycket oseriösa lyckosökare, det 

finns ju mycket inom byggbranschen som gör snabba jobb och snabba pengar. Och 

det är klart att har man en riktig revisor så är det ju lättare för dig som kund att gå 

in och titta och se på boksluten, kan jag förskottsbetala jobb för 300 000 eller är jag 

blåst och så vidare. - menar respondent F. 

Däremot anser inte respondenterna A, D och E att revisionen gör så stor skillnad utåt för 

andra utomstående, utan snarare att den är till bara för egen trygghet. "Det är skönt att ha 

honom som gör kontrollfrågor...[och som] stöttar mig, förklarar hur man ska se på saker och 

ting... Misskötsel blir inte så lätt", säger respondent D. Däremot uttrycker sig respondenterna 

C, D, E och F att revision kan ses som ett stöd för att se hur företaget ligger till både 

ekonomiskt och att det finns ordning och uppföljning på papperna. "Det blir mycket lättare 

att styra hela verksamheten", säger respondent F. Samtliga respondenter påpekar att de är 

småföretagare och inte hinner hänga med i allt som händer i omvärlden, alla lagar och regler 

som ständigt förändras och då finns den externa kontrollen som revision till och säkerställer 

denna trygghet. 

Informationsasymmetri 

Respondenterna anser att det är bättre kommunikation med banken när företaget har revision. 

Respondent A säger att revisionen fortfarande är viktigt när det gäller stora lån och det var 

främsta anledningen till att behålla den:   
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Banken kräver revision, de vill ha årsberättelsen och årsredovisningar skickade in 

till sig. Om vi till exempel köper en fastighet vill de ju se räntabilitet och om 

företaget är solid. Vi kan i sin tur fråga om räntesänkningar om vi tycker att vi 

betalar för höga fastighetsräntor, då vill ju banken se hur företaget går och vill se 

bokslutet och årsberättelse för de närmaste åren. 

Respondent A menar att de får lån med bättre lånevillkor tack vare revision men den 

personliga kontakten är naturligtvis också viktig och den värdesätts av banken. De menar att 

de har lyckats bygga upp en bra, långsiktig relation med banken vilket också är viktigt. 

Dock anser andra respondenter att den personliga kontakten med banken är viktigare än 

reviderat årsbokslut. Respondenterna B, C, D och E har ingen erfarenhet av att banken kräver 

revision, de anser att det i deras fall är den personliga kontakten och den långsiktiga 

relationen de byggt upp och vårdat genom åren som är viktigare än reviderat bokslut. 

Respondent D uttrycker det som "bra samarbete med ömsesidigt förtroende". D hävdar att 

revisionen inte på något vis har påverkat hans kreditvärdighet. Däremot vill banken se 

ekonomisk information månadsvis hävdar B:  

Banker vill ju se ekonomisk rapport månadsvis när det gäller lån, för att se hur det 

går och utvecklats för företaget. När jag nu håller på med ett lån så vill banken se 

redovisningen för december, januari, februari månad. De vill se vad som händer 

varje månad. För banken är viktig att papperna ser bra ut och det inte finns 

skattemyndigheternas eller leverantörs anmärkningar, det är det de tittar på. 

Respondent B menar att banken i hans fall är mer intresserad av att se själva 

redovisningsrapporter men han kan inte utesluta att banken kommer att kräva reviderad 

redovisningsinformation om han ska ansöka om större lån. Liknande åsikt har även 

respondenterna C, E och F. De menar bland annat att delårsrapporter och liknande kan spela 

större roll än granskad bolagsinformation.  

Kunder, leverantörer eller andra intressenter verkar inte alls vara intresserade av att företaget 

har revision enligt respondenterna. Samtliga respondenter hävdar att den personliga 

kontakten med kunden eller leverantören samt företagets renommé spelar större roll än själva 

revisionen. Kunderna är mer intresserade av hur företaget utför och tidigare har utfört sitt 

jobb. Ingen av respondenterna har erfarenhet av att kunder eller leverantörer ställt krav på 

revision. Samtliga respondenter hävdar att även om kunder eller leverantörer inte har 

efterfrågat revisionen direkt kan dessa kolla upp företaget genom internet själva eftersom 

årsredovisningar finns offentligt tillgängliga i olika databaser. "Det är inte så svårt att kolla 

upp om de [kunder och leverantörer] är intresserade", säger samtliga respondenter genom 

alla intervjuer. När det gäller skattemyndigheter anser de flesta respondenterna att 

Skatteverket uppskattar att årsredovisningar är reviderade. Respondent C tolkar detta på 

följande sätt:  

Kommer det ett enkelt företag som har gjort nästan allt själv då kanske blir de inte 

uppskattade riktigt. Jag har själv faktiskt upplevt att Skatteverket inte gör så 

ingående kontroller i verksamheten eftersom jag har revisionen kvar. Det har aldrig 

ifrågasatts någonting. 



23 

 

Huvuddelen av respondenterna säger att de aldrig har haft något problem med Skatteverket 

och att det aldrig ifrågasatts när de redovisar mot Skatteverket. Dock har ingen av 

respondenterna någon erfarenhet av att Skatteverket har ställt ett sådant krav, d.v.s. att de har 

efterfrågat eller krävt revision. 

Revisorns roll 

Revision är för alla respondenter inte bara kontrollerande granskning av finansiella rapporter 

utan även rådgivning beträffande moms- och skattefrågor, företagets betalningsförmåga m.m. 

Samtliga respondenter menar att de vill ha hjälp när det gäller frågor om verksamheten, 

särskilt när det gäller den ekonomiska sidan av verksamheten. Respondent C menar 

exempelvis att han "vill ha vissa råd om hur man ska sköta företaget". Anledningen till detta 

är att respondenterna inte har kunskaper inom ekonomi och då vill de att revisorn kommer in 

vid behov och stöttar dem. "Vi har inte kompetensen här om den ekonomiska biten", hävdar 

respondent F. De flesta respondenterna anser att de har en bra kontakt med revisorn och får 

den hjälp de behöver när de kontaktar sin revisor. Det finns en bland respondenterna som 

aldrig haft någon personlig kontakt med sin revisor och även en som är missnöjd. Respondent 

B säger:  

Jag tycker inte den kostnaden de debiterar mig motsvarar det arbetet revisorn gör 

och jag upplever att revisorn tycker att jag är för liten när jag kommer med mina 

frågor, så det inte lönt att lägga ner energi att hjälpa mig med olika planeringar 

eller liknande. 

Respondenterna förväntar sig att revisorn är knuten till företaget och hjälper till med 

uppföljning av företagets utveckling. Respondenterna förväntar av revisorn att han vid 

granskning upptäcker exempelvis felaktigheter och kommer med råd, upplysningar och 

förslag till förbättringar. Förslag till förbättringar som respondenterna vill ha är hur företaget 

exempelvis kan öka likviditet eller förbättra företagets betalningsförmåga. Respondenter C 

och D vill exempelvis ha någon att bolla tankar och idéer med och förklarar varför de 

uppskattar revision som extern resurs. Respondent D säger: 

Vi [jag och min revisor] pratar om bolagets värde och om jag tycker om det går bra 

eller dåligt. Han har sitt sätt att se på saker och ting. Det kan vara bra att få en 

annan bild av verkligheten. Han är till för mig, jag betalar för honom. Det är hans 

jobb, vill få hans erfarenhet. 

En annan sorts rådgivning som flesta respondenterna önskar är stöd vid exempelvis 

projektplanering eller investering, eftersom de flesta respondenterna inte har kunskaper inom 

ekonomi. Respondenterna uttrycker att de behöver stöd även när det gäller kommunikation 

med banken. Respondent B menar att han kan prata om sin produkt, vad han vill göra och vad 

som är företagets vision men så fort samtalet går över till den ekonomiska sidan och siffror 

behöver han hjälp av sin revisor. Respondent B säger: "När man går till banken vill ju de 

prata sitt ekonomispråk som jag inte kan, då anser jag att han [revisorn] kan det, och kunde 

hjälpa mig". Merparten av respondenterna vill också få del av revisorns kunskap och 

erfarenhet och därmed kan revisorn ge en annan synvinkel på affärsverksamheten.  
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Jag har en som sköter bokföringen åt mig och hon [redovisare] ser ju mycket...Men 

sedan ser han [revisorn] kanske ser övergripande vad som händer i företaget, ser 

lite större ibland. Lite andra synpunkter. Sedan har han ju andra företag och så och 

han kan jämföra lite hur det går för oss och så. - säger respondent A. 

Tidigare erfarenhet 

Enligt intervjuerna har tidigare erfarenhet av att ha revision påverkat samtliga respondenters 

val att behålla revision och därmed ser de tjänsten som en bra och nödvändig del, enligt 

respondent D som "bra och naturlig del" av verksamheten. Trots att revisionen enligt 

respondenterna är en hög kostnad för företaget.  

Samtliga respondenter har positiva erfarenheter av att ha revision/revisor och har haft samma 

revisor sedan företaget startades. Respondent D hävdar att han fortsätter ha samma revisor 

eftersom han har haft en bra samarbetspartner, nämligen att "det finns en historia i 

bakgrunden" säger D. Dessutom framställer respondent D att det är en ”gammal vana” för 

honom att ha revision. Däremot har respondent F känt sin revisor i många år så "det är 

väldigt naturlig att vi fortsätter med honom", hävdar F. Respondent E har också valt att 

fortsätta att köpa revisionstjänst efter revisionsregelns avskaffande på grund av sina tidigare 

erfarenheter av att ha denna tjänst. Dock framhäver E att "...om man inte hade behövt ha en 

revisor från början, kanske har det varit ett annat läge...". Även respondent A framhåller 

liknande åsikt: "Skulle det funka lika bra [mellan oss och banken] utan revision skulle vi 

gärna ha valt bort den". Trots att respondent A aldrig har träffat sin revisor fysiskt hävdar A 

således att tidigare erfarenhet av att revisionen hjälper till beträffande relationer med banken 

har påverkat valet att behålla den. 

"Den erfarenheten av revisorn som jag hade när jag hade skyltfirma har påverkat mig 

definitivt", säger respondent B. Respondent B är den enda av de tillfrågade respondenterna 

som har startat företaget efter revisionspliktens avskaffande. Hans val av revision har 

påverkats just på grund av den positiva erfarenheten som han hade tidigare när han drev ett 

annat företag. 

Sammanfattningsvis har respondenterna positiv attityd till revision och som det framgår av 

empirin är den egna tryggheten främsta anledningen till att behålla den. Tidigare erfarenhet är 

också en faktor som har påverkat företagets val. Respondenterna besitter oftast inte den 

nödvändiga kunskapen för att sköta den ekonomiska delen av verksamheten och därför anlitar 

företaget redovisaren och revisorn.Det förefaller som om respondenterna inte är direkt 

involverade i själva revisionsprocessen, det är personen som sköter bokföringen och 

redovisningen som förbereder allt till revision. Det framgår att respondenterna eftersträvar att 

företaget förvaltas lagenligt och att detta säkras av revisorn. 
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5 Analys  

I detta kapitel analyseras det empiriska materialet utifrån den teoretiska referensramen som 

sedan leder fram till studiens slutsatser. För att tydliggöra vilka faktorer som påverkar 

beslutet att välja revision kommer vi att dela upp analysens innehåll enligt analysmodellen 

som presenterades i 3.5. I det här kapitlet kommer vi således att analysera och tolka vad vårt 

empiriska material kan betyda med utgångspunkt i meningsskapandeteori. 

Vi kommer att diskutera utifrån vår analysmodell, först begreppen under kategorin Företaget 

för att belysa varför företaget väljer behålla revision. Vidare diskuteras begreppen under 

kategori Meningsskapandeprocess för att belysa om revision är en meningsskapande aktivitet 

och hur företaget skapar mening genom att välja behålla den. 

För att analysera och förstå studiefenomenet, företagens val av revison, betraktar studien med 

hjälp av meningsskapandeteorin revision som en meningsskapande aktivitet. Enligt Weick 

(1995) skapar företaget mening med sin aktivitet. Meningsskapande är en process där 

individer ger mening till erfarenheter vilket enligt Weick (1995) kan ske både retrospektivt 

och prospektivt. Samtliga respondenter har haft revision tidigare, d.v.s. innan revisionsplikten 

avskaffades. Respondenterna hade tidigare erfarenhet och kunde inse fördelar och nackdelar 

med revision. När revisionsplikten avskaffades var det för samtliga respondenterna naturligt 

att välja att ha kvar den.  

5.1 Företaget 

Differentiering och signaler    

Företagen strävar efter att på något vis utmärka sig och därmed vinna tilltro, sticka ut bland 

alla småföretag i byggbranschen som också huserar ett och annat företag som är mer eller 

mindre oseriöst. Resultaten visar att de flesta respondenter som valde att behålla revision vill 

sända positiva signaler till den intresserade motparten. De vill visa att företaget är bra 

förvaltat och följer alla lagar och regler. Man vill visa att företaget inte har skatte- eller 

skuldanmärkningar. Somliga tillfrågade respondenter utryckte att de vill förmedla en speciell 

bild av företaget. Vi finner att även andra respondenter gör detta även om de inte inser det. 

Dessa respondenter differentierar sig omedvetet genom att tillhandhålla en granskad och 

kvalitetssäkrad finansiell information som utomstående kan lita på. Det framkom att det är 

viktigt för företag som är verksamma i byggbranschen där det också finns små oseriösa 

konkurrenter. För de företag som är verksamma i små orter sprids ryktet fort och då är det 

viktigt för företaget att skapa en stark identitet och identifieras som en pålitlig aktör. Det kan 

även förklaras utifrån konkurrenssynpunkt då det handlar om små lokala företag vars kunder 

är viktiga för verksamheten.  

Respondenterna anser sig själva driva kompetenta och seriösa företag och tror också att 

omgivningen delar samma uppfattning. Företaget vill framstå som en seriös, pålitlig och 

professionell aktör genom att välja att ha revision. Samtliga respondenter anser att de 

uppfattas som kompetenta när företaget har revision. Detta överensstämmer med det som 

Lennox och Pittman (2011) säger i sin studie att företagen genom revision 

vill differentiera sig. Enligt denna studie differentierar företaget sig som ett tillförlitligt och 
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transparent företag. Långivaren kan bevilja ett lån med fördelaktiga lånevillkor och bättre 

räntenivå. Detta överensstämmer med studier av Dedman et al. (2013), Kim et al. (2011) och 

Svanström (2008) som hävdar att revision påverkar möjligheten att få lån och bättre 

lånevillkor. Företaget i sin tur sänder signaler att företaget är solid och har stabil 

betalningsförmåga. Vi finner även att företagen strävar efter att vara så transparanta som 

möjligt, de vill tydligt visa att alla lagar och regler följs och att det inte finns felaktigheter 

eller ren brottslighet i de finansiella rapporterna. 

 

Informationsasymmetri    

Informationsasymmetri uppstår när företagets externa intressenter såsom aktieägarna, 

leverantörer, kunder samt myndigheter har en begränsad insikt i företagets 

verksamhet. Collis (2012) och Knechel et al. (2008) menar i sina studier att företagen 

frivilligt ska välja att ha kvar revision för att minska denna asymmetri mellan parterna. Det 

här styrks i vår studie eftersom vi finner att respondenterna minskar denna asymmetri. Dock 

inser inte alla detta och uttalar det inte explicit. Detta kan bero på respondenternas 

kunskapsbrist.   

Långivaren kan vara den intresserade parten enligt respondenterna A och B. Respondenten 

tillhandhåller den information som banken efterfrågar, nämligen företagets 

betalningsförmåga och soliditet samt om företaget har skatte- eller skuldanmärkningar och på 

så vis minskar informationsasymmetri. Dock finner vi inte någon koppling mellan företagens 

val av revision och att långivare efterfrågar eller ställer särskilda krav på revision. Detta beror 

på att de undersökta byggföretagen i stort saknar lån alternativt har de små lån där personlig 

kontakt eller en långsiktig relation med banken värdesätts mer och är viktigare än revisionen. 

Detta stämmer överens med vad Kim et al. (2011) hävdar att direkt kommunikation eller 

personlig kontakt anses vara viktiga för bankerna. Vi har kommit fram till att det inte 

föreligger någon avsikt att minska informationsasymmetri mellan banken och företaget och 

därmed kan vi konkludera att i vår studie är inte banken en avgörande faktor vid företagets 

val av revision.   

Respondenterna har inte erfarenhet av att leverantörer eller kunder direkt har frågat om 

företaget har revision. Dock anser de att den intresserade parten lätt kan hitta denna 

information vid behov. Däremot har det framkommit att intressenterna som möjligen kan 

vara intresserade av revision enligt respondenterna är antingen långivare eller Skatteverket. 

En rimlig förklaring till detta är att respondenterna vill signalera ärlighet och vinna tilltro. Att 

intressenterna såsom kunder och leverantörer inte ställer specifika krav eller inte är 

intresserade av att företaget har revision beror på att de flesta är privata och återkommande 

kunder som litar på företagets rykte, snarare än den finansiella rapporteringen och om den är 

reviderad av en revisor. När det gäller leverantörer finner vi att eftersom det är småföretag 

handlar det inte om stora inköp eller stora krediter, här spelar den personliga kontakten också 

en viktig roll.  

Det som var mest framträdande under empiriinsamling var att respondenterna i studien 

ville visa speciellt till Skatteverket att alla skatter och moms samt sociala avgifter var korrekt 

redovisade och granskade av revisorn. Det förefaller som att Skatteverket är en viktig faktor 
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som tenderar påverka byggföretagens val av revisionen vilket stämmer överens med 

Svanström (2008). Företagen som väljer att behålla revision vill skapa förtroendefulla 

relationer med Skatteverket eftersom företagen vill förebygga och minska risk för löpande 

granskning och kontroll från Skatteverket riktad mot företaget.  

Tidigare erfarenhet    

Tidigare erfarenhet är en ny insikt som vi har kommit fram i studien. Som det framgår av 

empirin är det en viktig faktor som ledde till ägarens beslut. Samtliga respondenter 

poängterar att tidigare erfarenhet av att ha revision har påverkat deras beslut. Utifrån detta 

kan vi påstå att respondenterna litar på tidigare erfarenheter och händelser som berör revision 

och därmed har valt behålla den. Att respondenterna väljer att agera på samma sätt bekräftar 

att de inser revisionens positiva effekt på hur företaget behandlas och betraktas av 

omgivningen. För den ena respondenten var det bättre kommunikation med banken 

medan det för andra istället var trygghet och ordning med granskad redovisningsrapport samt 

tillgång till kompetent hjälp. Detta kan sättas i relation till tidigare studier som hävdar att 

revision skapar bättre lånevillkor, att företaget har tillgång till kompetent hjälp samt att 

företaget har effektivare kontroll över felaktigheter i redovisningen (Dedman, et al., 

2013; Svanström, 2008; Svanström, 2013). Småföretagen är oftast beroende av extern 

finansiering (Norashikin, et al., 2012) oberoende i vilken bransch företaget är verksam. Vi 

finner att en reviderad finansiell information är en viktig del för småföretagaren som ska söka 

stora lån. En av våra respondenter är exempelvis beroende av extern finansiering eftersom 

företaget inte har tillräckligt kapital för att köpa fastigheter.    

Vi finner att kontinuitet också är en viktig faktor vid val av revision. I detta sammanhang 

menar vi respondentens relation med revisorn samt inställning till själva revisionen. Samtliga 

respondenter har alltid haft samma revisor vilket troligtvis kan ha påverkan på att 

välja revision eller inte. Detta stöds även av att vissa respondenter hävdar att de har följt sin 

revisor när denne bytte byrå. Resultaten visar att samtliga respondenter har haft revision samt 

byggt upp en personlig kontakt med sin revisor sedan revisionsplikten var lagstadgad. 

Revisorn har bra kunskaper om företagets verksamhet, och respondenterna ser revision som 

en gammal vana. Företagen känner trygghet genom att ha samma revisor, att fortsätta med 

revisionen även efter avsaknad av lagkrav, vilket resulterar i att de inte vill bryta denna 

kontinuitet. Det förefaller som att kontinuiteten kan ha bidragit till att företagen inte ens har 

tänkt igenom det andra alternativet att välja bort revisionen utan fattat ett beslut att 

fortsätta med den "gamla revisionsvanan". Detta är en ny insikt som framkommit i vår studie 

eftersom data visar att kontinuiteten tenderar vara en viktig utgångspunkt för val av revision 

hos våra tillfrågade företag.  

Det framkommer att respondenternas val av revision även grundar sig i det att de har behov 

av rådgivning i företaget. Företagen lägger således också in rådgivningsperspektivet när de 

köper revisionstjänsten vilket rimligen kan förklara orsaken till företagens benägenhet att 

välja revision. Det förefaller som att rådgivningsperspektivet på revisionens roll i företaget är 

av stor betydelse för respondenternas val av revision. Med andra ord visar resultaten att 

rådgivning är en viktig om inte en central del av revisionsuppdraget. Det stämmer även 
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överens med resultaten från en studie av Svanström (2008) där han finner ett signifikant 

samband mellan val av att behålla revision och efterfrågan på rådgivning. Eftersom 

huvuddelen av respondenterna inte har kunskaper inom ekonomi kan det förklara att de väljer 

revision även för rådgivning, vilket även förklarar att deras inställning till revisionen är att de 

ser nytta och mervärde med den. Detta kan vi relatera till Svanströms (2013) studie. 

5.2 Meningsskapandeprocess och dess sju egenskaper  

Identitet  

Respondenterna syftar till att skapa en identitet som enligt Mills (2003) är roten i 

meningsskapande. Utifrån meningsskapandeperspektivet formar respondenternas 

uppfattningar och hur de betraktar sig själva även hur utomstående betraktar och behandlar 

dem vilket stämmer överens med Weick et al. (2005). Betraktar 

och differentierar respondenterna sig som tillförlitliga och transparenta så gör även 

utomstående det vilket innebär att det skapas förtroende för företaget. Detta förklarar 

att identiteten inte bara skapas för själva företaget utan även för omgivningen genom att 

tillförlitlig information signalerar företagets värde vilket stämmer överens med Dedman et al. 

(2013) och Thurlow och Mills (2009). Mills et al. (2010) hävdar att identiteten ständigt 

omdefinieras beroende på erfarenheter och kontakter. Långivarnas krav eller att Skatteverket 

uppskattar reviderat bokslut eller den egna tryggheten som respondenterna erhåller formar 

företagets identitet. Seligman (2006) hävdar att meningsskapande är grundad i 

identitetskonstruktion och det primära syftet bakom att hitta mening är att skapa identitet inte 

bara för sig själv men även för andra. Respondenterna skapar identiteten genom att tydligt 

visa att företaget är tillförlitligt. De känner sig trygga vilket även de inblandade externa 

parterna gör. När respondenten erhåller trygghet och säkerhet genom revision då erhålls den 

även av långivare som betraktar företaget som tryggt att samarbeta med.    

Det förefaller som att företagen vill förmedla trovärdighet av dess finansiella rapportering till 

omgivningen vilket stämmer överens med tidigare studier Lennox 

och Pittman  (2011), Collis (2012) och Marriott et al. (2006). Detta kan förklara att 

meningsskapandeprocessen sker i interaktion med andra vilket stämmer överens 

med Weick (1995).  

Sammanfattningsvis genom att välja revision differentierar sig företaget som ett pålitlig, 

professionell och kompetent aktör på marknaden samt sänder signaler att företaget är stabilt 

och bra förvaltat och skapar därmed sin identitet. Hur företaget betraktar sig påverkar hur 

omgivningen betraktar det vilket innebär att identiteten skapas inte bara för sig själv men 

även för omgivningen, detta i sin tur bekräftar att identitetsskapande sker i samspel med 

andra, d.v.s. omgivningen. Detta innebär att identitetsskapande är en social process som sker i 

interaktion med externa parter. Då identitet är en central egenskap och anses vara roten till 

meningsskapande och dessutom påverkar hur andra egenskaper uppfattas finner vi 

att revision är en meningsskapande aktivitet. Företaget skapar mening genom att välja 

revision då den uppfyller den centrala egenskapen identitet i meningsskapandeprocessen.  
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Social  

Meningsskapande är en social process (Weick, 1995), där individer (i vårt fall företagsägare) 

försöker tolka och förklara signaler från omgivningen (Maitlis, 2005). Detta kan förklara att 

respondenterna anser att Skatteverket uppskattar att företaget har revision eller att 

omgivningen betraktar dem som professionella och seriösa. Andra signaler från omgivningen 

kan vara att långivaren kan bevilja ett lån med fördelaktiga lånevillkor och bättre räntenivå. 

Detta pekar återigen på att meningsskapande är en social process och sker i interaktion med 

andra. Respondenterna samspelar med andra för att skapa sitt eget beteende. Weick (1995) 

hävdar att beslutsfattande alltid påverkas av att någon annan kommer att tolka beslutet efteråt, 

detta förklarar hur respondenterna påverkas av utomstående när dessa fattar beslut att behålla 

revision.  

När företagen väljer att ha kvar revision agerar de utifrån sina tolkningar av världen till 

exempel hur omgivningen betraktar dem och på så sätt skapar en social verklighet och förser 

den med mening vilket stämmer överens med Weick (1995). Att företaget vill minska 

informationsasymmetri mellan Skatteverket och företaget för att signalera ärlighet och skapa 

förtroendefulla relationer bekräftar återigen att meningsskapande är en social process. När en 

potentiell intressent är intresserad av en reviderad redovisning påverkas respondentens 

beteende av detta. Detta innebär att respondenten agerar på ett visst sätt gentemot den 

potentiella intressenten. Genom interaktion med andra skapar företaget sitt eget 

beteende. Samarbete med revisorn också omfattas av en social process och påverkar 

respondentens beteende. Har respondenten skapat en bra relation med revisorn och har högt 

förtroende till denne kan det påverka företagets val att behålla revision vilket innebär 

meningsskapande är en social process. Att företaget eftersträvar att vinna tilltro genom 

revision innebär att meningsskapande är en social process och företaget utgår ifrån hur den 

externa parten betraktar dem för att skapa sitt beteende. Företaget har en uppfattning om att 

Skatteverket litar mer på dess finansiella information om den är reviderad och 

kvalitetssäkrad. Att företaget betraktas som en trygg aktör påverkar också dess beteende.  

Rimlighet snarare än noggrannhet  

Rimlighet enligt Weick (1995) handlar om att skapa en rimlig och fungerande berättelse om 

situationen som får oss att kunna agera. Respondenterna har olika uppfattningar om revision 

och därför är förståelsen för vilken mening revision skapar också något olika. Det innebär att 

respondenterna skapar mening av sin verklighet utifrån rimliga förklaringar vilket stämmer 

överens med Weick (1995) som hävdar att meningsskapande drivs av rimlighet snarare än 

noggrannhet. Företagen som har valt att behålla revision gör det eftersom de anser att det 

skulle leda till något bra. Det finns inget absolut rätt eller fel val utan det är företagen själva 

som gör tillräckliga bedömningar och tolkningar om vad som anses vara meningsskapande 

för deras verksamhet med att ha kvar revision. 

Ledtrådar  

Meningsskapande innebär fokusering på utvalda ledtrådar, medan man helt ignorerar andra, 

för att på så vis försöka förstå vad situationen handlar om och för att kunna stödja sina 
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val (Mills, et al., 2010). Vi kan relatera detta till vår studie eftersom vi finner att 

respondenterna har tydliga ledtrådar i form av tidigare erfarenheter, tillgång till kompetens, 

kunskapsbrister inom ekonomi samt långivarens krav som två av respondenterna upplevt. En 

av ledtrådarna är det goda samarbete med själva revisorn som vi finner är väldigt viktig och 

har också påverkat respondentens val. Det framgår tydligt av respondenternas svar att deras 

val grundas och förklaras av just dessa ledtrådar vilket också stämmer överens 

med Weick (1995). Weick (1995) hävdar att de ledtrådar som väljs ut och används som 

referenspunkter fungerar som en viktig källa för makt vilket innebär att ledtrådarna skapar ett 

agerande och ger ett innehåll av meningsskapandet. Ledtrådar som däremot har ignorerats av 

respondenterna var den höga kostnaden samt andra småföretag i deras omgivning som har 

valt bort revision.  

Retrospektivt/Prospektivt  

Meningsskapande är en process där individer ger mening till erfarenheter vilket enligt Weick 

(1995) kan ske både retrospektivt och prospektivt. Att tidigare erfarenheter påverkat 

företagets beslut att behålla revision kan förklaras med att meningsskapande sker 

retrospektivt. Dogiu et al. (2013) menar i sin studie att individen kan kasta ett reflekterande 

öga på sina tidigare erfarenheter, som kommer att betraktas som meningsfulla beroende på 

den speciella vinkeln från vilken de visas. Genom att "titta bakåt" analyserar respondenten 

hur det var att ha revision vilket innebär att meningsskapande sker retrospektivt. Erfarenhet 

av en bättre kommunikation med banken, den upplevda tryggheten och ordning med 

granskad redovisningsrapport samt tillgång till kompetent hjälp. Respondenterna ger på så vis 

mening till tidigare händelser och erfarenheter genom att 

hitta rimliga förklaringar. Rimliga förklaringar utgörs av respondentens tidigare upplevda 

situationer där revisionens effekt syntes tydligt och därmed uppskattats av själva 

respondenten. Meningsskapande sker retrospektivt genom att respondenten 

hittar ledtrådar såsom trygghet, tillförlitlighet eller lättare dialog med banken. Att revision 

upplevs som en gammal vana är också en viktig ledtråd för att kunna stödja sitt 

val. Dessa ledtrådar kan således förklara varför företaget väljer att ha kvar revision. Mills et 

al. (2010) beskriver i sin studie det som meningsskapande som jämförande process. I syfte att 

ge mening till "nuvarande" jämför vi detta med tidigare liknande eller bekanta händelser från 

det förflutna och litar på den tidigare händelsen för att skapa mening (Weick, 1995).  

Hartt och Jones (2013) samt Maitlis och Christianson (2014) menar att meningsskapande 

även kan ske prospektivt och hävdar att tillbakablickande påverkar hur individer skapar 

mening för framtiden. Samtliga respondenter har av en eller annan anledning valt att 

behålla revision. Dessa förväntar att få samma trygghet, bättre lånevillkor, rådgivning och 

hjälp med den ekonomiska delen, respondenterna syftar till att skapa meningsfulla 

möjligheter för framtiden. Meningen med att behålla revision grundas på 

respondenternas erfarenheter från verkligheten och att de redan har kunskap om effekten av 

den. Samtliga respondenter förväntar sig en rådgivning och stöd med varierande frågor som 

berör företagets ekonomi vilket kan förklaras med att respondenten tänker på framtiden 

d.v.s. prospektivt när han väljer att ha kvar revision.  
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Sammanfattningsvis är tidigare erfarenhet en av faktorer som har påverkat företagets val att 

behålla revision. Företaget inser fördelar med revision och kan tydligt identifiera faktorer 

som ledde till att behålla revision. Detta innebär att meningen skapas retrospektiv och i syfte 

att ge mening till "nuet" jämför företaget detta med tidigare liknande eller bekanta händelser 

från det förflutna och litar på den tidigare händelsen för att skapa mening. Företaget har 

erfarenhet av att revision skapar fördelaktiga möjligheter och inte vill bryta kontinuiteten. 

Tillgång till rådgivning och kompetens, trygghet och bättre lånevillkor, effektiv kontroll över 

felaktigheter i redovisning är de fördelaktiga möjligheter som företaget inte vill förlora och 

förväntar erhålla i framtiden genom att behålla revision vilket innebär att meningen skapas 

även prospektivt. Dessutom är tidigare erfarenhet en av aspekterna i meningsskapande. 

Företaget litar på tidigare erfarenhet för att skapa mening både retrospektivt och prospektivt, 

har tydliga ledtrådar och rimliga förklaringar till varför det har valt att behålla revision. 

 

 

Figur 2: Reviderad analysmodell 

Sammanfattning av reviderad analysmodell 

Studien betraktar revision som meningsskapande aktivitet för att förklara hur företaget skapar 

mening genom att välja behålla revision. Efter analys av empiriskt material finner vi att 

signaler, differentiering samt tidigare erfarenheter är mest framträdande när det gäller 
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revision. För att förstå och beskriva fenomenet har vi valt att utgå ifrån meningsskapande 

teorin och finner att fem av teorins sju egenskaper är mest framträdande, dessa är identitet, 

socialt, rimlighet, ledtrådar samt retrospektivt/prospektivt. Vi finner att revision är en 

meningsskapande aktivitet som leder till att företaget behåller revision och därmed skapar 

mening med sitt val. Företagen skapar mening genom att sända positiva signaler till 

omgivningen och differentierar sig därmed och skapar en identitet. Tidigare erfarenhet är en 

ny insikt som vi har fått fram under empiriinsamlingen. Den anses vara en relevant och viktig 

faktor att lägga till i analysmodellen då den påverkar respondenternas val att behålla revision. 

Tidigare erfarenheter är en av faktorerna som påverkar beslutsfattande som i sin tur leder till 

att meningen skapas både retrospektivt och prospektivt. Företagen har tydliga ledtrådar och 

rimliga förklaringar till varför dessa har valt att behålla revision. Dessutom finner vi i studien 

att företagen i hög grad påverkas av omgivningen vilket förklarar att meningsskapande är en 

social process där företagen samspelar med andra. Informationsasymmetri är mindre 

framträdande då respondenterna inte har för avsikt att minska asymmetrin genom att behålla 

revision. Dock har vi valt behålla den faktorn eftersom reviderad årsredovisning minskar 

informationsasymmetri även om respondenterna inte har för avsikt att göra det. Däremot har 

vi valt ta bort identitet då vi finner att differentiering, signaler och identitet överlappar 

varandra. 

Egenskaperna som inte är framträdande är antagande om miljö och ständigt pågående. 

Meningsskapande är en ständigt pågående process som hela tiden kräver nya reflektioner 

över situationer som uppstår. Utifrån det empiriska materialet kan vi se att företagen inte har 

reflekterat så mycket när lagförändringen har skett utan det var naturligt att fortsätta med den, 

de ville inte bryta den gamla vanan. Dessutom uppstår inte situationer som kräver det 

ständiga reflekterandet. Trots att revisionen har sin effekt året runt, då den varken bryter den 

vanliga rutinen eller leder till situationer eller förändringar som kräver reflektion. Antagande 

om miljön handlar om att individen med sitt agerande själv skapar en egen miljö och 

påverkas av den. Vi finner inte att företaget med hjälp av revision på något sätt skapar sin 

egen miljö och påverkas av den. Enligt respondenterna påverkar inte revisionen i sig själva 

verksamheten eller respondentens agerande. Företagsägarna utgår inte från revision för att 

skapa sin omgivning och det visar sig att omgivningen inte heller påverkas av att företaget 

har valt att behålla revision. I detta fall är det den personliga kontakten med kunderna, 

leverantörerna och andra möjliga intressenterna som är väsentlig. 
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6 Slutsats 

I detta avslutande kapitel ska studiens problemformulering som ställdes i det inledande 

kapitlet besvaras och syfte uppnås genom att presentera studiens resultat från analysen. Även 

diskussion, studiens bidrag och förslag till vidare forskning inom detta specifika ämne ska 

slutligen redogöras.  

6.1 Avslutande diskussion och slutsats 

Syftet med denna studie var att få en ökad förståelse för hur revision och småföretagens 

beslut att behålla revision efter avskaffandet av revisionsplikten skapar mening. Revisionens 

och revisorns roll i småföretaget visar sig vara knappt varierande från företag till företag. 

Utifrån studiens analys av det empiriska materialet har vi funnit att företag ser att 

revisionstjänsten har ett värde som överväger kostnaden vid val att välja den. Studiens 

resultat visar att studerade småföretag i byggbranschen upplever att revision följaktligen 

utgör något som är viktigt, betydelsefullt och meningsfullt för företaget. Tidigare 

erfarenheter av revision är en betydelsefull faktor som påverkat företagets beslut. Företagen 

väljer behålla revision vid avskaffad revisionsplikt för att de uppfattar revision som en viktig 

komponent för att skicka positiva signaler till omgivningen, bland annat till intressenter, att 

företagets verksamhet och finansiella information är transparent, och stämmer överens med 

verkligheten. Att bilden av företagets verksamhet i de finansiella rapporterna håller och 

förblir av en hög kvalitet, vilket underlättar och utgör även grunden för intressenternas 

agerande mot företaget. Företagen värdesätter och ser revision som en identitetsskapande 

aktivitet eftersom de upplever att revisionen ökar och stärker en trovärdig bild av företaget, 

att företaget framstår som en pålitlig och tillförlitlig aktör på marknaden. Revisionen skapar 

trygghet både inom företaget och för intressenter utåt och därmed förser företagen denna 

tjänst med ett meningsfullt innehåll. Vi finner även att revisionen underlättar att differentiera 

sig tydligt från mer oseriösa företag eller de som har valt bort revisionen. Företagen skapar 

mening i att genomgå revision eftersom den oberoende granskningen tillför förtroende och 

tillit till företagets finansiella status, att förtaget är sunt och mår bra. Resultaten visar att 

företagen väljer revision för att påverka förtroende mot företaget och påvisa legitimitet mot 

omgivningen. Att se sig själva och även visa utåt till andra en bild av sig själv som mer 

seriöst, pålitligt och professionellt företag. 

Företagen har explicita förväntningar att revisorn ska komma med råd och hjälp beträffande 

olika typer av redovisnings- och ekonomifrågor. Vi finner att våra respondenter förväntar sig 

mycket mer av revisorn än vad denne får göra enligt lagstiftning och andra regelverk. Det kan 

bero på att kunden inte har förståelse för revisionsarbetet, enbart fokuserar på slutresultat av 

revisionen eller att revisorn inte på ett tydligt sätt har informerat om vilka lagar och regler 

som styr revisorns arbete.  

De slutsatser som vi med rimlig tolkning av studiens resultat och med det här resonemanget 

kan dra är att det är fem egenskaper som är framträdande av meningsskapandeteorin i vår 

undersökning och som förklarar valet att genomgå revision hos de små aktiebolagen i 

byggbranschen. Dessa egenskaper är identitet, social, rimlighet snarare än noggrannhet, 

ledtrådar och retrospektivt/prospektivt. Vi finner att revision är en meningsskapande aktivitet 
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som leder till att företaget behåller den och därmed skapar mening med sitt val. Företagen 

skapar mening genom att sända positiva signaler till omgivningen och differentierar sig 

därmed och skapar en identitet. Företaget signalerar med hjälp av revision att det är ett 

stabilt och lagenligt förvaltat företag och därmed differentierar sig som en pålitlig, 

professionell och seriös aktör. Detta bidrar till att företaget skapar sin identitet både för sig 

själv och för omgivningen. Tidigare erfarenheter samt kontinuitet är faktorerna som 

påverkar beslutsfattande vilket innebär att meningen skapas både retrospektivt och 

prospektivt. Företaget jämför det förflutna och nuet för att skapa en mening. Då företaget har 

positiva tidigare erfarenheter av revision väljer det att lita på dem och agera på samma sätt. 

Detta bekräftar att meningen skapas retrospektivt, d.v.s. att företaget tittar på det förflutna för 

att tolka den aktuella händelsen. Att företaget förväntar sig att erhålla samma "nyttigheter" 

med revision i framtiden bekräftar att meningen skapas även prospektivt. Tydliga ledtrådar 

och rimliga förklaringar till varför dessa har valt att behålla revision framträder tydligt. 

Företaget har fokuserat på utvalda ledtrådar vid valet att behålla revision. Dessa ledtrådar 

utgörs av den bilden företaget skapar, d.v.s. identitet, tillgång till kompetens, kontroll över 

felaktigheter i redovisning och tidigare erfarenhet. Dessutom skapar företaget rimliga 

berättelser för att förklara sitt agerande som i sin tur består av olika ledtrådar från omvärlden. 

Dessa rimliga förklaringar är att företaget vill vinna tilltro, att de anser att de betraktas som 

pålitliga samt förväntar sig att erhålla den nödvändiga kompetensen. Företaget samspelar med 

andra och tar hänsyn till hur omgivningen betraktar deras val vilket förklarar att 

meningsskapande är en social process.    

6.2 Begränsningar och brister 

Det är viktigt att belysa studiens svagheter och brister. Att vi har avgränsat oss till endast 

byggbransch har begränsat att få in andra möjliga, relevanta åsikter. Det skulle varit mycket 

intressant och angeläget att jämföra företag från olika branscher vilket i sin tur skulle bidra 

till och öka resultatens tillämpbarhet. Då hade vi kunnat identifiera om företag från olika 

branscher har liknande eller skilda faktorer som påverkar deras val att behålla revision. Även 

om resultaten inte kan generaliseras anser vi att det möjligtvis kan finnas liknande faktorer 

som påverkar företagets val att behålla revision även i andra småföretag i samma och även i 

andra branscher. Detta stödjer vi på att tidigare studier (Svanström, 2008; Lennox & Pittman, 

2011; Marriott, et al., 2006; Collis, 2012;  Knechel, et al., 2008) har kommit fram till 

liknande faktorer såsom differentiering, signaler och informationsasymmetri. Då studiens 

fokus ligger på den enskilda individens uppfattningar och åsikter anses insamlad data vara 

relevant för att uppfylla studiens syfte och besvara problemfrågan. Trots beskrivna brister och 

begränsningar anser vi att vi har kommit fram till ett intressant resultat som förmedlar en ny 

och angelägen kunskap. 

6.3 Studiens bidrag 

Det finns i nuläget inga tidigare studier som är utförda om revision ur ett meningsskapande 

perspektiv. Detta har framförallt varit ett viktigt argument att genomföra denna studie och 

fylla denna kunskapslucka och föra vidare forskning och diskussion om revisionens 

betydelse. Det finns enligt Tillmann och Goddard (2008) få studier som har tillämpat 

sensemaking teori inom redovisning. Då denna teori vanligtvis tillämpas på förändringar och 
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krissituationer i organisation (Maitlis & Christianson, 2014; Weick, et al., 1995; Mills, et al., 

2010) var det väldigt intressant och lärorikt att tillämpa teorin i den aktuella studien. Det 

teoretiska bidraget utgörs av att studien har betraktat revision som en meningsskapande 

aktivitet genom att tillämpa teorin i det ovanliga området för sensemaking teori. 

Tidigare forskning ur intressenternas eller ägarnas perspektiv visar att företagen behåller 

revision på grund av kontrollbehov, d.v.s. agent - principalproblematiken eller för att 

tillgodose intressenternas behov eller intresse. Denna studie visar att valet att behålla revision 

inte enbart kan härledas från traditionella intressentmodellen eller från agent - principal teorin 

och resonemangen som de tidigare studierna brukat applicera och använda sig av, men även 

från meningsskapandeteorin. Studien har bidragit med att nyansera bilden av revision vid 

avskaffad revisionsplikt utifrån ett annat teoretiskt perspektiv. Studien har bidragit till att 

förklara att småföretagens val att frivilligt behålla revision är en meningsskapande process. 

Studien kan också förväntas ha praktiskt bidrag för revisorer och branschen i stort. Studien 

bidrar med möjlighet för revisionsbranschen att förstå hur och varför kunder såsom 

småföretag upplever val av revision som en meningsskapande aktivitet. Vilken mening av 

revision ser och tillskriver kunderna revisionstjänsten som de köper och betalar för. Studiens 

resultat kan sedan hjälpa revisionsbyråer att marknadsföra, att paketera och erbjuda sina 

tjänster på ett mer tydligt sätt genom att mer aktiv lyfta fram den nytta och den mening som 

revisionen ger. Vårt förslag är att revisionsbyråerna erbjuder skräddarsydda tjänster som 

passar varje företag individuellt beroende på kunskapsnivå och rådgivningsbehov. Det är ett 

angeläget bidrag särskilt om eventuell höjning av gränsvärdena kan förekomma i framtiden 

och omfatta fler företag. 

6.4 Etiska aspekter   

Småföretag lägger tydligt rådgivningsperspektivet i revisionstjänsten och därmed måste 

revisorns oberoende och yrkesetik vid rådgivning till företaget beaktas. Eftersom de mindre 

företagen förväntar sig att revisorn även ska vara en rådgivare vid själva granskningen så kan 

etisk problematik uppstå eftersom företagen ytterst vill att revisorn ska vara mer involverad i 

företagets verksamhet och ge mycket mer stöd och expert-hjälp än vad revisorn kan och får 

göra enligt lagar och regler och god revisionssed. Eftersom studien visar att 

rådgivningsperspektivet gör att revisionsvalet är meningsskapande, så är frågan hur det 

påverkar revisorns opartiskhet, objektivitet och självständighet således aktuell och kommer i 

fokus. Om revisorn inte agerar eller håller sig oberoende kan det rubba förtroendet för 

revisionen och dess slutprodukt, revisionsberättelsen. Vi anser att revisorer borde vara ytterst 

tydlig på att framföra vilken hjälp och rådgivning deras kunder kan förvänta sig då 

småföretagarna som saknar kunskaper kan ha högre förväntningar än vad revisorn får 

lagenligt tillhandhålla.  

Småföretagen saknar oftast kunskaper om gällande lagar och regler och det visar sig att det är 

revisorn som håller koll på dessa och i sin tur informerar sin revisionsklient. Revisorn är som 

en länk mellan omvärlden och sin klient då revisorn tillhandhåller information om gällande 

regler och lagförändringar som är krångliga för den som har kunskapsbrist. Det sker en 

kunskapsöverföring genom att revisorn tillhandhåller en kompetent hjälp och rådgivning. Det 
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är viktigt för samhället att den kunskapsöverföringen sker då det leder till företagets 

utveckling och framgång. Ju bättre och mer kompetent rådgivning företagen får desto bättre 

möjligheter finns för företagets tillväxt och framgång. För småföretagarna som saknar 

ekonomikunskaper kan exempelvis investeringsrådgivning vara väldigt värdefull, då en 

erfaren revisor kan framföra på vilket sätt investeringen kan gynna företaget. Detta gynnar i 

sin tur även samhället då staten får in intäkter i form av skatter och moms och dessutom 

minskar risken för konkurser. Revisorn kan tillhandhålla en rådgivning gällande 

betalningsförmåga eller på vilket sätt företaget kan öka likviditet m.m. Detta kan i sin tur kan 

bidra till företagets "välmående" och även expansion i framtiden som i sin tur skapar nya 

arbetsplatser. Nu när revisionsplikten är avskaffad har småföretagarna möjlighet att köpa 

enbart rådgivningstjänsten och konsulttjänsten vid behov. Dock visar det sig att klienten 

skapar en långvarig relation med sin revisor vilket innebär att revisorn som har följt företaget 

under "resans gång" är bättre insatt i företagets ekonomiska verklighet. Detta innebär att 

småföretagare kan få bättre och mer effektiv hjälp än om denne köper enbart 

rådgivningstjänsten. För företag som planerar att expandera i framtiden är det bra att bana 

vägen i förväg och ha tillgång till kompetent hjälp vid behov. Småföretagen kan betrakta 

revision som en långsiktig investering. 

Att finansiella rapporter granskas och kvalitetssäkras gynnar både samhället och 

småföretagen. Småföretagen vinner tilltro medan Skatteverket och Bolagsverket får in felfria 

finansiella rapporter vilket är viktigt då det kan finnas mer eller mindre oseriösa företag och 

ekobrott såsom skattebrott eller bokföringsbrott kan förekomma vilket drabbar samhället. Det 

är viktigt för samhället att småföretagen är pålitliga genom att skatter och moms redovisas 

korrekt och betalas i tid samt att alla lagar och regler följs. Ökad näringslivs- och 

samhällsnytta av revisionen blir ännu mer tydlig och viktig när nivån på gränsvärden för 

frivillig revision kommer att höjas. Regelverket kommer då omfatta större och mer komplexa 

företaget där reviderad redovisningsinformation blir ett ännu viktigare beslutsunderlag för 

många intressenter, och därför kan kontrollbehov av bokslut förekomma. Därför kommer 

värde och relevans på revision ur samhälleligt perspektiv också att öka något. Det blir viktigt 

för redovisnings- och revisionsbranschen att tydligt kommunicera vad nyttan och mervärdet 

av revisionen är till kunderna så att efterfrågan på revision drivs av att revisionstjänsten 

skapar mening för kunden.  

6.5 Förslag till vidare forskning 

Det finns potential i att forska vidare inom det specifika området som vi har valt i denna 

studie. Det diskuteras flitigt att gränsvärdena för revisionsplikten måste ökas upp till 50 

anställda. Eventuell höjning av gränsvärdena kommer att undanta allt fler företag från 

revision i Sverige. Det medför en möjlighet att vidga och vidare studera vilken mening 

revisionstjänsten skapar för de större företagen och jämföra vilka faktorer som är 

meningsskapande för företag av mindre och större omfattning. Vi tror att storleken på 

företaget kan vara av betydelse och ge varierande resultat i förhållande till vilken mening 

revision skapar i företagets affärsverksamhet.  
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Bilaga 1 Egna reflektioner 

Hava Matueva 

Att skaffa en akademisk utbildning var mitt största mål när jag flyttade till Sverige. Eftersom 

jag har tidigare erfarenhet inom redovisning från mitt hemland blev utbildningsvalet 

Företagsekonomi och det var självklart för mig att välja inriktning externredovisning. Redan 

från första dagen i skolan visste jag vilken inriktning jag skulle välja och inom vilket område 

jag ville skriva examensarbetet. Målet var att skriva ett examensarbete som skulle utveckla 

mina kunskaper inom just redovisning. Dock visade det sig att det inte alls var lätt att välja ett 

ämne som både var intressant och aktuellt att undersöka. Efter några dagars funderingar valde 

vi att ta en av lärarnas förslag ”Swedish Match - Negativt Eget Kapital” som vi båda tyckte 

var väldigt intressant att forska i och det skulle bli lärorikt. Starten blev trög och det var ett 

alldeles för högt tempo i början av kursen. Vi var inte alls insatta i det valda ämnet som vi 

hade för avsikt att undersöka. Det tog mycket tid att hitta relevanta vetenskapliga artiklar som 

dessutom visade sig var ganska få och vi insåg ganska snabbt att det kom att bli jättesvårt. 

När vi till slut hunnit sätta oss in i ämnet och började tycka att det var ”roligt” så började det 

värsta, att hitta en lämplig teori. Vi gick igenom flera teorier och det var verkligen en 

utmaning att hitta en lämplig teori till vårt studiefenomen. Nu i efterhand tycker jag att det 

var väldigt lärorikt att bekanta sig med olika teorier som jag inte stött på tidigare men just då 

kände jag att det var svårt och tråkigt just på grund av stress och tidspress.   

På grund av privata omständigheter var min kollega tvungen att lägga ner uppsatsskrivandet 

och lämna mig ensam i den ”onda” forskningsvärlden. Jag vågade inte skriva examensarbetet 

själv för dels var det valda ämnet väldigt avancerat och svårt och dels kände jag inte att jag 

hade det stöd från handledarens sida som jag verkligen behövde. Jag var väldigt intresserad 

av ämnet och ville inte ge upp men var å andra sidan tvungen att vara realistisk och inse 

tidsbristen, ämnets svårighet och att jag inte hade någon att diskutera och bolla tankar med. 

Det gällde att lägga ner den envisheten som jag har och fatta ett rätt beslut.   

Det fanns bara två alternativ kvar, antingen att skriva examensarbetet nästa år eller hitta en 

ensamskrivande som ville ”släppa in” mig. Det tog inte så många timmar att hitta en ny 

uppsatskollega då den fina Ramona dök upp och sa att hon gärna ville skriva arbetet med 

mig. Nästa fråga var om vi skulle hitta ett nytt ämne eller fortsätta med det som hon redan 

hade valt. Efter att hon berättat om och visat flera artiklar om ämnet så tyckte jag att det 

verkade intressant och inte så svårt som det jag hade valt innan. I syfte att spara tid och hinna 

med delinlämning 1 så valde vi att fortsätta med Ramonas påbörjade ämne. En ny uppsats, ett 

nytt ämne, nya teorier, en ny handledare och tiden som bara flög iväg. Jag hade bara två 

veckor på mig att sätta mig in i det nya ämnet innan inlämningen. Som tur var för mig (och 

kanske otur för Ramona) hade inte Ramona hunnit gå så långt med arbetet. När jag kom in i 

bilden höll hon bara på med problembakgrunden vilket innebär att vi har gjort allting 

tillsammans från början. Vi har hittat relevanta vetenskapliga artiklar om revision och om 

teorin tillsammans. Med detta vill jag säga att jag inte bara hoppade in i hennes uppsats utan 

deltog aktivt i arbetet från början. Det var liksom självklart att vi halkade efter med uppsatsen 

och konsekvensen var att delinlämning 1 kom som en käftsmäll då examinatorn inte fattade 
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vad vi skrev om. Först "grillade" han oss ordentligt för att sedan "såga" oss genom att påpeka 

våra språkbrister. Värsta seminariet under hela utbildningen! Jag ville bara gräva ner mig 

någonstans.   

Efter det första seminariet funderade vi över att byta ämne men det skulle medföra att vi kom 

att ligga efter ännu mer och risken var att inte hinna göra klart arbetet till nästa delinlämning. 

Vi valde istället att hitta nya vetenskapliga artiklar och fortsätta med det ämnet vi hade. Det 

finns ju gott om vetenskapliga artiklar om revision och revisionsplikt så det var inte så svårt 

att hitta nya relevanta artiklar. Utmaningen däremot var att förstå och tillämpa sensemaking 

teori. Vi valde att beskriva teorin och dess sju egenskaper så utförligt som möjligt och att 

redan i den teoretiska referensramen försöka tillämpa den till studiens fenomen vilket sedan 

skulle underlätta tillämpningen i analys.   

Empiriinsamlingen som process var väldigt lärorik. Jag var så naiv som trodde att det inte 

skulle bli svårt att hitta respondenter men så var det inte fallet. Vi har kontaktat många 

företag som tackat nej på grund av tidsbrist eller så har de helt enkelt inte velat vara med. Det 

kändes som att vissa till och med blev rädda när de hörde ordet revision och la på luren utan 

att svara eller så svarade de: "det där vill jag inte lägga mig i". Varje gång vi kontaktade 

företag så försökte vi förklara att det inte är någon känslig information om företaget vi 

behöver. Det var intressant att höra om revision utifrån deras perspektiv och se på den genom 

deras ögon. Jag har fått en uppfattning om småföretagarens behov av revision och rådgivning. 

Tack vare den valda intervjumetoden hade vi möjligheten att hela tiden ställa följdfrågor för 

att skapa en diskussion som kunde leda till uttömmande svar. Personligen tycker jag att det 

var svårt att skriva och analysera det empiriska materialet trots att vi kunde se samband 

mellan teoretiska referensramen och empirin. Det var svårt att formulera analysen på det 

sättet så att det vi vill säga framgår korrekt och tydligt både språkmässigt och teoretiskt.  

Samarbetet med Ramona har gått väldigt bra. Visst har vi som alla andra grupper haft upp- 

och nedgångar. Vi är båda ansvarsfulla och har samma ambitionsnivå och har båda två lagt 

lika mycket tid och kraft på arbetet. Det gemensamma bekymret har varit språket, vi har inte 

svenska som modersmål och det var också ett problem som vi behövde lösa. Jag anser att 

högskolan bör beakta att det finns många studenter som inte har svenska som modersmål och 

har behov av språkstöd. Studieverkstad har tyvärr inte resurser och möjligheten att stötta alla 

studenter, även de som har svenska som modersmål. Vi har skrivit om uppsatsen igen och 

igen och har hela tiden haft behov av det stödet under hela arbetsprocessen. Som tur var hade 

vi båda två goda vänner som tog sig tid för att stötta oss trots att de båda två har familj, 

småbarn och jobb. Vi är oerhört tacksamma för det stödet vi fick av dem. Det var oerhört 

viktigt att strukturera, planera och sätta egna deadlines för att hinna skicka arbetet till 

språkgranskning innan vi lämnat in den.  

Hjälpen från vår handledare var oerhört viktig och bra. Det var lätt att få kontakt med 

handledaren och vi fick alltid den tiden vi behövde. Handledaren har stöttat oss under hela 

arbetsprocessen och bidragit med givande diskussioner och värdefulla synpunkter som varit 
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viktiga för uppsatsens framgång. Det var oerhört viktigt för oss att känna att handledaren är 

engagerad och verkligen bryr sig om vårt arbete.   

Avslutningsvis tycker jag att utbildningen har varit väldigt givande och lärorik. Jag har lärt 

mig otroligt mycket och utvecklats både personligt och kunskapsmässigt. Med tanke på de 

förutsättningar och omständigheter jag hade för att studera är jag stolt över att jag har fullföljt 

mina studier. 

Ramona Kuzmina 

Redan i början av utbildningen visste jag att jag skulle välja redovisning som huvudinriktning 

eftersom jag är mycket intresserad av att vidareutbilda mig inom detta område, och i 

förlängningen till revisor. Därför blev det ett självklart val för mig att skriva examensrapport 

och utveckla kunskaper just inom redovisning och revision. Men att hitta lämplig fråga att 

fördjupa i examensarbetet var inte lätt. Från början hade jag för avsikt att skriva om 

”Earnings managment vid ett VD-byte” men efter nyttiga råd och diskussioner fann jag detta 

ämnesval alldeles för svårt för att kunna genomföra. För att inspireras och söka efter nya 

förslag till ämnen som är intressanta och aktuella i redovisnings- och revisionsbranschen 

tillbringade jag mycket tid med att läsa facktidskrifter. Jag fann aktuella debatter och statistik 

om revisionspliktens avskaffande, vilket kändes intressant att undersöka ytterligare.   

Början av uppsatsskrivandet var inte som jag hade förväntat mig då jag upplevde att jag och 

min före detta partner inte delade samma ambitioner och målsättningar för uppsatsen, vilket 

var ett problem i vårt samarbete och uppsatsskrivande. Dessutom visade det sig att min 

uppsatspartner egentligen ville skriva uppsatsen ensam, vilket medförde att vi delade på oss 

helt och hållet. Men då fick jag veta att min studiekompis Hava, som jag kände väl saknade 

partner att skriva med, så jag sökte upp och erbjöd henne att skriva uppsatsen tillsammans. 

Efter flera avvägningar och diskussioner bestämde vi oss att fortsätta med ”mitt” valda ämne 

som blev ”vårt” valda ämne. När Hava kom in höll jag bara på med problembakgrunden men 

samtidigt hade jag också hunnit hitta flera relevanta vetenskapliga artiklar som vi sedan 

använde i uppsatsen. Jag vill poängtera att så fort vi blev uppsatspartners har vi kämpat och 

gjort allting tillsammans från början och varit lika delaktiga och insatta under arbetets gång. 

På grund av ovan nämnda omständigheter kom vi inte igång med inledningskapitlet 

omedelbart och låg därför efter med uppsatsen inledningsvis. Detta visade sig tydligt då vi 

vid delinlämning 1 fick väldigt hård kritik kring den inledande problembakgrunden och 

problemdiskussionen från vår examinator, inte minst för språket. Eftersom vi båda har 

svenska som andraspråk var det jobbigt men i stället för att misströsta bestämde vi oss att ta 

det som konstruktiv kritik och bevisa, främst för oss själva att vi kan och vill leverera ett bra 

arbete på utsatt tid. Därför var ett strukturerat arbetssätt och samarbetet mellan oss väldigt 

viktiga faktorer i vårt mål att lägga fram delinlämning 2 och resten av arbetet inom tidsramar 

och samtidigt uppnå en riktigt bra kvalitet.  

Den förmågan som jag har utvecklat mest tydligt under ”resans gång” är just språket då 

svenska språket inte är mitt modersmål. Jag kämpade hårt för att kunna formulera och 

uttrycka mig tydligt och korrekt på svenska. Dessutom upptäckte jag under arbetets gång att 
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jag brukar krångla till meningar och det var också något som min partner Hava påpekade 

tydligt. Jag upplevde hela tiden att jag måste skriva om och om min text, mer än andra just på 

grund av mina språkbrister. Men samtidigt kan jag nu i efterhand inse att det har varit otroligt 

självutvecklande att få se sina egna fel och rätta till dem. Jag känner nu att min svenska flyter 

bättre både i tal och skrift, något som jag kan ha nytta av i andra situationer.  

Mina förkunskaper för ämnet var tillräckliga, då vi hade berört revision och revisors uppdrag 

under kursen externredovisning. Dock fick jag ytterligare fördjupade kunskaper och en ökad 

förståelse om ämnet när jag läste vetenskapliga artiklar och andra källor samt när vi skrev 

teorikapitlet och genomförde intervjuer. Särskilt värdefullt var det att få höra respondenternas 

syn på revision och revisorsrollen. Under själva uppsatsskrivandet lärde jag mig skapa en 

vetenskaplig disposition och få en förståelse för hur alla kapitel i uppsatsen måste 

sammankopplas och återkopplas till varandra. När vi arbetade med teorikapitlet lärde jag mig  

att helt självständigt söka, hitta och kritiskt granska vetenskapliga artiklar och värdera hur 

relevanta dessa är i förhållande till vår problemformulering. Samtidigt fick jag en bra 

möjlighet att fräscha upp mina engelska kunskaper eftersom de flesta artiklarna var skrivna 

på engelska. Det var inte svårt att hitta relevanta vetenskapliga artiklar om revision och 

revisionsplikt då det fanns mängder av källor som behandlade vårt specifika område. 

Däremot var det betydligt svårare att hitta tidigare studier om sensemaking teori som kunde 

användas i arbetet. Det var en stor utmaning från början att förstå och greppa vår valda teori 

då såväl språket i artiklarna som innehållet av själva teorin var väldigt komplicerat. 

Teorikapitlet tog mycket tid och kraft vilket ledde till att arbetet stoppade upp något. Men så 

fort vi blev pålästa och klara med analysmodellen började det klarna. Analysmodellen var till 

stor hjälp. Modellen hjälpte oss se en tydlig koppling och förståelse för hur den teoretiska 

referensramen sammankopplas med insamlad empiri. Ofta under analysarbetet upplevde vi 

svårigheter att tillämpa analysmodellen på ett tydligt sätt på vår empiri och i vissa delar 

skulle analysen kunna fördjupas ytterligare. 

Insamlingen av empirin har också varit lärorik process för mig personligen. Jag lärde mig den 

tydliga kopplingen som måste finnas mellan studiens problemformulering och syfte, och 

metodkapitel. Samtidigt var det också en tuff period då flera av de tillfrågade företagen 

avböjde att delta i studien. I vissa stunder kändes det helt hopplöst. Det var första gången som 

jag genomförde intervjuer och jag minns hur jag med varje intervju fick lättare att uttrycka 

mig. Jag lärde mig hur viktigt det är med noggranna förberedelser innan och att frågorna i 

intervjumallen är väl genomtänkta och formulerade eftersom den insamlade empirin sedan 

utgör grund för studiens analys och slutresultat. Det märkets tydligt när vi intervjuade våra 

respondenter att de flesta saknade de ekonomiska kunskaperna för att vara väl insatta i ämnet 

och därmed förstå frågorna. Därför var det väldigt angeläget att vi hade förberett oss väl 

innan, men först och främst att vi hade valt en passande forsknings- och 

datainsamlingsmetod. Det skulle troligtvis inte ha fungerat via enkäter eller telefonintervjuer.  

Samarbete med Hava har varit produktiv, positiv och lärorik och jag tycker att vi fungerade 

mycket bra som ett team. Det som jag uppskattar mest med vårt samarbete är att vi hela tiden 

har haft bra kommunikation och att vi stöttade varandra genom hela arbetets gång. Vi gjorde 

allt tillsammans och vi diskuterade alltid från olika infallsvinklar och stämde av saker innan 
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vi gick vidare. Detta bidrog till att vi har alltid kommit fram till en gemensamt uppfattning 

och därmed bättre kvalitet på arbetet. Jag vill passa på att tacka Hava för de många slitsamma 

timmarna tillsammans, för det goda samarbetet och att jag har lärt mig så mycket från henne, 

särskilt att inte ta kritik personligt. 

Men nu ligger till slut rapporten färdig och med hänsyn till omständigheterna och till 

förutsättningarna så är jag mycket nöjd och stolt. Jag är stolt över att vi har lyckats skapa och 

återge en realistisk bild av vårt studiefenomen. Jag är även stolt över mig själv att jag har 

uppfyllt mitt mål med att färdigställa examensarbete och fullfölja mina studier. Jag har 

kunnat bevisa för mig själv att det går att komma långt med viljan. Den här skrivperioden har 

varit mycket självutvecklande både personligen och kunskapsmässigt. Jag vet att det alltid 

finns möjligheter att förbättra arbetet men jag är verkligen nöjd med min arbetsinsats och de 

kunskaper och färdigheter som jag har uppnått. 
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Bilaga 2 Intervjuguide  

1. Företagets verksamhet? 

2. Hur många år har företaget varit verksamt i branschen? 

3. Hur många år har företaget haft revision? 

4. Hur har revisionen påverkat företaget under tiden? 

5. Vilka fördelar och nackdelar finner du med revision?  

6. Hur viktig är revisionen för verksamheten?  

7. Vad tror du revisionen tillför själva verksamheten och omgivningen företaget befinner 

sig i?  

8. Vilken roll har revisorn i verksamheten? (t ex. rådgivning, redovisning, revision)  

9. Beskriv varför ditt företag valde att behålla revision?  

10. Vad är den främsta anledningen till att välja att behålla revisionen i företaget?   

11. Finns det andra skäl till att välja att ha kvar revision?  

12. På vilket sätt har tidigare erfarenhet av revision påverkat ditt val att behålla revision?  

13. Vilka är företagets främsta intressenter som har intresse av att du har behållit 

revision?  

14. Vilken inverkan har kreditgivare/långivare på företagets val att behålla revision?  

15. I vilken grad är långivare intresserade av att företaget ska ha revision?  

16. Har du erfarenhet av att långivaren har ställt ett sådant krav?  

17. Vilken inverkan har andra externa parter t ex. leverantörer, skattemyndighet eller 

kunder?   

18. Vilken bild av företaget vill du förmedla till omgivning med beslutet och valet att 

behålla revision?  

19. Hur tycker du att revisionen kommer påverka företaget i framtiden?  

20. Anser du att revisionen tillför nytta under hela räkenskapsåret och i så fall på vilket 

sätt? 


