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Research question: Why do some small companies in Västerås and Eskilstuna choose to have 

an auditor even after the revoked audit obligation? 

Is there a difference in the choice to use an accountant between small 

companies that started after the voluntary audit was introduced and those 

companies that already existed when the law was introduced in Västerås 

and Eskilstuna? 

Purpose: The purpose of this thesis is to explain why some small companies in 

Västerås and Eskilstuna who had a business before the audit requirement 

was removed, and those who have started a business since the new law was 

introduced chooses to use the auditor although they do not require it by 

law. 

Method: The study is based on a qualitative method with a deductive research 

approach. Data in the form of scientific articles and books have been 

studied, and interviews with ten small limited companies in Västerås and 

Eskilstuna have been performed. The selection was based on companies 

that met the criteria for voluntary audit but still chose to have an 

accountant. 

Conclusion: The study revealed that the reasons for companies to have auditors is that 

they have several owners, they want to assure the quality of the economy 

and because it is a safety. Most companies had not been affected by the 

stakeholders to use an auditor. Other reasons that also emerged was the 

lack of knowledge, the company had plans to grow and the auditor was 

used for counseling. 
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Finns det någon skillnad vid valet att använda sig av revisor mellan 

aktiebolag som startades efter att den frivilliga revisionen infördes och de 

aktiebolag som redan fanns när lagen infördes i Västerås och Eskilstuna? 

Syfte: Uppsatsens syfte är att förklara varför en del små aktiebolag i Västerås och 

Eskilstuna som hade en verksamhet innan revisionsplikten togs bort och 

de som har startat en verksamhet sedan den nya lagen infördes väljer att 

använda sig av revisor fast det inte behöver det enligt lag. 

Metod: Studien grundar sig på en kvalitativ metod med en deduktiv 

forskningsansats. Data i form av vetenskapliga artiklar och böcker har 

studerats och intervjuer med tio små aktiebolag i Västerås och Eskilstuna 

har utförts. Urvalet grundade sig på bolag som uppfyllde kraven för 

frivillig revision men ändå valde att ha en revisor  

Slutsats: I studien framkom det att anledningarna till att bolagen har revisor är bland 

annat att för de har flera ägare, vill kvalitetssäkra ekonomin och för att det 

är en trygghet. De flesta bolagen hade inte påverkats av intressenterna att 

använda en revisor. Andra anledningar som också framkom var att det 

saknades kunskap, bolaget hade planer på att växa och revisorn användes 

för rådgivning. 
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1. Inledning 
 I följande kapitel beskrivs avskaffandet av revisionsplikten och varför den frivilliga revisionen 

infördes. Kapitlet börjar med en inledande beskrivning angående revisionens bakgrund och 

fortsätter sedan med problemdiskussion. Problemformuleringen och syfte presenteras och 

slutligen nämns avgränsningen. 

1.1 Bakgrund 
En revision innebär att ett bolags årsredovisning, bokslut och bokföring granskas av en revisor. 

En revisor ska också granska företagsledningens förvaltning. Revision ska utföras i enlighet 

med lagar och regler i aktiebolagslagen och god revisionssed i Sverige. Revisionen bygger på 

förtroende, för att omvärlden ska ha tillit och förtroende för revisorn måste vissa krav ställas på 

själva revisorn. Krav som oberoende, kompetens och tystnadsplikt är grundkraven (FAR, 

2006). 

År 1944 kom ett lagkrav om att alla stora aktiebolag måste ha en auktoriserad revisor. Mellan 

år 1983 och 1988 började revisionsplikten att gälla för alla små och medelstora aktiebolag i 

Sverige (Ryberg, 2011). Det var efter ett förslag från brottsförebyggande rådet (BRÅ) som 

revisionsplikten utökades till att gälla även för små bolag, eftersom det framkom att den 

ekonomiska brottsligheten var högst bland små bolag med litet aktiekapital. Det ansågs att 

många små bolag grundades för att ägarna ville kringgå ett personligt betalningsansvar. 

Förslaget om revisionsplikten motiverades även med att det skulle bli lättare för ägarna att 

upptäcka fel i redovisningen (Thorell & Norberg, 2005b). 

Under hösten år 2006 bestämdes det att en utredning skulle tas fram för att bland annat fastställa 

om revisionsplikten skulle tas bort för vissa aktiebolag. Propositionen som togs fram 

överlämnades från regeringen till riksdagen under våren 2010 (Regeringens proposition 

2009/10:204). Aktiebolagslagen kap. 9 1§ trädde i kraft den 1 november år 2010 och den menar 

att små aktiebolag som uppfyller minst två av följande kriterier undantas från revisionsplikten: 

o Högst tre anställda 

o Högst 1,5 miljoner kronor i balansomslutning 

o Högst 3 miljoner kronor i nettoomsättning. 

 

1.1.1 Förintervju med revisor 

För att få mer information och kunskap om ämnet och framförallt veta vad revisorer tycker om 

den frivilliga revisionen, gjordes en förintervju med Henrik Bergquist som är auktoriserad 

revisor och kontorschef på PwC i Eskilstuna, Köping och Arboga. Bergquist menar att PwC har 

tappat kunder efter införandet av den frivilliga revisionen, speciellt i det mindre segmentet har 

PwC fått en minskad efterfrågan på revisionstjänster. Ett bolag kan välja att endast köpa övriga 

delar av redovisningstjänsterna som årsredovisningar och bokslut för att försäkra sig om att den 

finansiella informationen bli korrekt. Det bolag som väljer att köpa redovisningstjänsterna och 

ändå köper revisionen gör det för att visa intressenterna att bolaget är finansiellt certifierat. 

Bolagen som väljer att köpa revision även fast de inte behöver det, gör det enligt Bergquist 

bland annat för att de är vana med det, bolagen gör det även för att de har en större ägarbild 
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med flera delägare där alla inte har samma insyn i de ekonomiska frågorna. Därför är revisorn 

viktig eftersom den säkerställer att allting är korrekt. Om ett bolag har stora kunder som de vill 

visa att de är bra leverantörer för kan det även här vara viktigt att ha en revisor eftersom den 

ger en kvalitetsstämpel på bolagets redovisning. Bergquist var ändå positiv till införandet av 

den frivilliga revisionen eftersom det finns en del små aktiebolag som inte behöver använda sig 

av en revisor då de är små och att det räcker med att de endast köper externa revisionstjänster.  

1.2 Problemdiskussion 
Införandet av frivillig revision för små aktiebolag påverkade 250 000 registrerade aktiebolag 

vilket utgör 72 % av alla aktiebolag i Sverige. Däremot var 73 000 av dessa vilande då de inte 

bedrev någon verksamhet. Det regeringen framförallt ville åstadkomma med den nya lagen var 

att bolagen som omfattas av den skulle ha ett val att inte använda sig av revisor och därmed inte 

betala ett arvode för det. Regeringen ville att användandet av revisor skulle vara frivilligt och 

att aktiebolag bara skulle behöva köpa de externa tjänster som de anser sig behöva inom 

redovisning och revision (Regeringens proposition 2009/10:204). 

När utredningen om avskaffandet av revisionsplikten gjordes fanns flera remissinstanser som 

var delaktiga och lämnade deras bild och åsikter angående lagändringen. Myndigheter som 

Kronofogden och Skatteverket motsatte sig regeringens förslag om lagändring (Regeringens 

proposition 2009/10:204). Kronofogden ansåg bland annat att det skulle påverka och göra det 

svårare för dem att utreda vilka tillgångar som ett bolag har. Detta eftersom flera bolag som 

utreds av Kronofogden inte skulle behöva ha en revisor och lagändringen skulle kunna leda till 

att antalet bolag som inte gör en fullgod bokföring skulle öka. I sin tur skulle det leda till att 

Kronofogden skulle få det svårare att göra ordentliga tillgångsundersökningar (Liedström Adler 

& Berglund, 2008). I Dagens Industri uttalade sig Skatteverkets expert i utredningen Urban 

Bjergert att de motsatte sig den nya lagen för att effekten av att ta bort revisionsplikten skulle 

ge en försämrad redovisning vilket också skulle leda till ökade skattefel (Askåker, 2008). Det 

fanns även remissinstanser, bland annat Företagarna, Nutek och Svenska Bankföreningen, som 

yrkade på att revisionsplikten skulle avskaffas (Regeringens proposition 2009/10:204). 

Svenskt Näringsliv genomförde redan år 2005 en undersökning med hjälp av två professorer 

där de undersökte om Sverige borde införa frivillig revision. Bland annat England hade tidigare 

stegvis tagit bort revisionsplikten och nu föreslog utredningen att Sverige skulle avreglera på 

samma sätt som England (Thorell & Norberg, 2005a). När lagförslaget kom välkomnade 

Svenskt Näringsliv det och tyckte att det i överlag var bra. Det som regeringens utredare kom 

fram till i utredningen var i stort sätt lika jämfört med det som de själva kom fram till i deras 

egen undersökning år 2005. Däremot hade utredaren av avskaffandet av revisionsplikten valt 

att lägga fram särskilda förslag till ändringar i skattelagstiftningen som skulle ge Skatteverket 

ökade kontrollåtgärder, något som Svenskt Näringsliv var negativ till. Svenskt Näringsliv ansåg 

att det kunde leda till att aktiebolag valde att använda sig av revisor av rädsla även fast de inte 

behövde den tjänsten (Svenskt Näringsliv, 2008). 

Inför införandet av den nya lagen fanns det bolag som redan då hade bestämt sig för att behålla 

revisorn fast de kunde välja bort den. En av dem var Udo Hinz på Hinz Patent AB som uttalade 

sig i tidningen INPUT som ges ut av PwC att han tänkte behålla revisorn. Anledningen till det 
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var bland annat att det gav en form av kvalitetsstämpel och att det skulle finnas mer tid över till 

kärnverksamheten (Can, 2010). 

1.3 Problemformulering 
o Varför väljer en del små aktiebolag i Västerås och Eskilstuna att använda sig av revisor 

trots avskaffandet av revisionsplikten? 

o Finns det någon skillnad vid valet att använda sig av revisor mellan aktiebolag som 

startades efter att den frivilliga revisionen infördes och de aktiebolag som redan fanns 

när lagen infördes i Västerås och Eskilstuna? 

1.4 Syfte  
Syftet är att förklara varför en del små aktiebolag i Västerås och Eskilstuna som hade en 

verksamhet innan revisionsplikten togs bort och de som har startat en verksamhet sedan den 

nya lagen infördes väljer att använda sig av revisor fast de inte behöver det enligt lag.  

1.5 Avgränsning 
Avgränsning har gjorts på en del små aktiebolag i Västerås och Eskilstuna. I arbetet definieras 

även små aktiebolag som de som uppfyller minst två av följande villkor: 

o Högst tre anställda 

o Högst 1,5 miljoner kronor i balansomslutning 

o Högst 3 miljoner kronor i nettoomsättning. 
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2. Metod 
I följande kapitel presenteras vilka metoder som använts för att samla in och bearbeta 

informationen i studien. En operationalisering har även gjorts för att göra studien mätbar. 

2.1 Val av metod 
En kvalitativ metod används eftersom den på ett tydligare sätt redovisar hur respondenterna 

upplever fenomenet. Genom en kvalitativ metod får forskaren djupare och bredare förståelse 

för det specifika ämnet. Den är ostrukturerad på det sättet att respondenterna får uttrycka sig 

fritt efter de frågor som ställs vid intervjuer. Genom en kvalitativ metod som genomförs genom 

intervjuer fås det ut mer av respondenterna än vid till exempel enkäter. Informationen som 

kommer fram vid intervjuerna tolkas och redovisas för att sedan jämföra empirin med teorin 

som har tagits fram. Dessa tillsammans svarar på studiens problemformulering och syfte 

(Bryman & Bell, 2013). 

Då studien ska ta reda på varför det finns små aktiebolag som använder sig av revisor fast de 

inte är skyldiga att göra det, passar den kvalitativa metoden för att det genom intervjuer fås 

fram mest utvecklad information av ägarna om varför de använder en revisor.  

2.2 Forskningsansats 
Det finns två olika ansatser som en studie kan grunda sig på, de är den deduktiva och den 

induktiva ansatsen. Den deduktiva ansatsen utgår från kända teorier och tidigare studier inom 

området för att sedan jämföra detta med den empiri som tas fram med hjälp av bland annat 

intervjuer, den är alltså teoriprövande (Bryman & Bell, 2013). 

I denna studie kommer den deduktiva ansatsen att används för att få svar på studiens syfte och 

problemformulering om varför en del små aktiebolag i Västerås och Eskilstuna väljer att 

använda sig av revisor trots att de inte är skyldiga att göra det enligt lag. Genom att använda en 

deduktiv ansats skapas förståelse om problemområdet innan intervjufrågorna skapas, detta gör 

att de blir teoretisk grundade och direkt kopplade till operationaliseringen. 

2.3 Insamling av data 
Referensramen bygger på vetenskapliga artiklar och litteratur som har hittats genom sökningar 

på databaser som Discovery, Google Scholar och Mälardalens Högskolas bibliotekskatalog. 

Sökorden som använts är: ”Audit”, “voluntary audit”, “stakeholder model”, “agency theory”, 

“intressentmodell”, “agentteori”, “audit duty”, ”revisionsplikt”, ”revisionspliktens 

avskaffande”, ”frivillig revision”. Det har även sökts efter artiklar från bland annat Dagens 

Industri, Svenskt Näringsliv och INPUT för att få uttalanden om avskaffande av 

revisionsplikten till problemdiskussionen. 

2.4 Urval 
Studien består av primärdata från 11 intervjuer, varav en är en förintervju med en auktoriserad 

revisor för att ta reda på vad revisorn ansåg om den frivilliga revisionen. De resterande 

intervjuerna är med utvalda små aktiebolagen i Västerås och Eskilstuna som uppfyllde de 

förutbestämda förutsättningarna. Två av villkoren måste uppfyllas för att aktiebolagen inte ska 

behöva ha en revisor, dessa är: ha högst tre anställda, högst 1,5 miljoner kronor i 

balansomslutning, högst 3 miljoner kronor i nettoomsättning. Aktiebolagen som har valts ut i 
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denna studie har uppfyllt dessa villkor plus att de har haft en revisor även fast de inte är 

revisionspliktiga. För att hitta lämpliga aktiebolag användes databasen ”Retriever Business” för 

att titta på bolagens årsredovisningar och se om de uppfyllde kraven. När aktiebolag som 

uppfyllde villkoren hittades skickades ett mail till respondenterna som förklarade vad studien 

handlade om och varför de hade kontaktas, de bads även bekräfta att de uppfyllde villkoren som 

hade presenterats för dem. Därefter bokades personliga intervjuer och telefonintervjuer. 

2.5 Genomförande av intervjuer 
Semistrukturerade intervjuer valdes för att se till att respondentens egna åsikter och erfarenheter 

kom fram genom öppna frågor (Bryman & Bell, 2013). Genom semistrukturerad intervjuer har 

respondenten möjligheten att uttrycka sig fritt samt att ställa motfrågor. Intervjun kräver inget 

frågeschema, utan är en anpassningsbar intervju, som däremot kräver detaljerade svar. Denna 

typ av intervju valdes för att syftet med studien var tydligt från början då fokus låg på att ta reda 

på varför små aktiebolag väljer att använda sig av en revisor (Bryman & Bell, 2013). 

Intervjuerna ger en bra inblick och förståelse för hur bolagen arbetar. Den första var en 

förintervju med Henrik Bergquist på PwC som är auktoriserad revisor och kontorschef i 

Eskilstuna, Köping och Arboga. Intervjuerna med de små aktiebolagen i Västerås och 

Eskilstuna genomfördes mellan den 18 april - 6 maj år 2016 och pågick mellan 5-20 minuter. 

Intervjuerna inledes med att aktiebolagen fick välja om de ville vara anonyma och om intervjun 

fick spelas in. Tre bolag valde att vara anonyma. Därefter fick de berätta om sin verksamhet 

innan frågorna om revision ställdes. Slutligen ställdes frågan om uppföljning fick göras om det 

skulle vara nödvändigt.   

Intervjuerna med respondenterna genomfördes på två olika sätt: personlig- och telefonintervju. 

Fördelen med att göra en telefonintervju är att spara både tid och pengar och fördelen med en 

personlig intervju är bland annat att se hur respondenten reagerar på en fråga (Bryman & Bell 

2013). Respondenterna valde själva om de ville utföra en telefonintervju eller en personlig 

intervju. Sju av bolagen valde telefonintervju och de resterade tre valde en personlig intervju. 

Intervjun med Henrik Bergquist genomfördes på PwC i Eskilstuna. 

Efter medgivande från respondenterna innan intervjun startades spelades hela samtalet in. Detta 

underlättar enligt Bryman och Bell (2013) arbetet då analysen kan göras noggrannare eftersom 

det inspelade materialet kan lyssnas på flera gånger för att vara säker på vad respondenten exakt 

säger och menar. 

2.6 Validitet och reliabilitet 
Validitet handlar om att det ska gå att bedöma om slutsatsen av hela studien har ett samband 

eller inte, med andra ord att är det förmågan att mäta det som ska mätas. I studien mäts påverkan 

av att ett bolag har en revisor. En hög validitet nås genom att samla in data som är nödvändig 

för problemformuleringen. För att undvika bristande validitet kunde det formuleras 

intervjufrågor på ett sätt som går att mäta och bara använda sig av relevant data (Bryman & 

Bell 2013). 

Reliabilitet betyder med andra ord tillförlitlighet och studiens resultat måste anses möjligt och 

inte bestå av mätfel. För att en studie ska anses vara trovärdig och tillförlitlig måste den kunna 

göras om på nytt av en utomstående person eller grupp, utan att någon annan slutsats kommer 
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fram (Bryman & Bell 2013). Vetenskapliga artiklar, böcker och prepositioner har bland annat 

använts i studien för att öka reliabiliteten och ge studien tillförlitlighet. Intervjuerna ger även 

studien en hög pålitlighet eftersom att det genomfördes flera stycken intervjuer för att studien 

skulle bli mer trovärdig. 

2.7 Operationalisering 
Tabell 1 nedan visar hur studiens intervjufrågor är kopplade till teoriavsnittets delämnen samt 

till kurslitteratur och vetenskapliga artiklar som ingår i studiens källhänvisning. 

Detta har gjorts för att i slutsatsen kunna få svar på studiens problemformuleringar. Samma 

frågor har ställts till alla bolag oavsett om de är startade före eller efter införandet av den 

frivilliga revisionen. Det gjordes för att se om det finns någon skillnad på svaren som kommer 

fram i intervjuerna. 

Tabell 1: Operationalisering 

Teoretisk 

bakgrund 

Ämne Intervjufrågor 

(Bryman & Bell, 

2013) 

Personfakta Kan du berätta lite kort vad ditt företag gör 

och vad du gör? 

(Carrington, 

2014) 

(Dye, 1993) 

(Wallace, 2004). 

Revision som 

förbättring 

Sköter företaget bokföring intern eller extern? 

Om intern, har ni någon ekonomisk 

rådgivning? 

(Carrington, 

2014) 

(Nygaard, 2002) 

(Eisenhardt, 

1989) 

(Lambert, 2001) 

(Svanström, 

2008) 

Revision som 

försäkran 

Är ni flera ägare i bolaget eller har ni 

utomstående ägare?  

Om ja, har det påverkat er att ha revisor? 

 

(Carrington, 

2014) 

(Bazerman, 

Morgan & 

Loewenstein, 

1997) 

Revision som komfort  Vad är anledningen/anledningarna till att ni 

väljer att använda er av en revisor? 
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(Carrington, 

2014) 

(Power, 2003) 

(Suchman, 1995) 

Revision som 

legitimering 

Vad känner ni att ni får ut av att ha en 

revisor? 

(Carrington, 

2014) 

(Dye, 1993) 

(Wallace, 2004) 

Revision som 

förbättring 

Tar ni hjälp av revisorn någon annan gång än 

vid bokslutet? 

Om ja, när och för vad? 

(Egels, 2003) 

(Jensen 2001) 

(Bruzelius H. 

Lars, 2011) 

(Carrington, 

2014) 

Intressentmodellen 

Teorier om revision  

Har ni funderat över att ta bort revisorn? 

Om ja, vad var det som vägde över för att ni 

ville behålla den? 

Om nej, varför? 

(Bruzelius, 2011) 

(SOU: 2008:32) 

(FAR, 2006) 

Kunder Om ni hade tagit bort revisorn, tror ni att era 

kunder hade reagerat på det? 

(Bruzelius, 2011) 

(FAR, 2006) 

(SOU: 2008:32) 

(Svanström, 

2008) 

Leverantörer Om ni hade tagit bort revisorn tror ni att era 

leverantörer hade reagerat på det?  

(Egels, 2003) 

(Jensen, 2001) 

(Bruzelius, 2011) 

Intressentmodell  Har ni blivit påverkade av era intressenter 

som (kunder, staten, kommun, långivare och 

leverantörer) att ha kvar revisorn? 

Om ja, på vilket sätt?  

(Carrington, 

2014) 

(Menon & 

Williams, 1994) 

(Dye, 1993) 

 

Revision som 

försäkring  

Känner ni till att Skatteverket granskar bolag 

utan revisor hårdare? 

Om ja, hur påverkade det er att ha kvar 

revisorn? 

Om nej, hur skulle det ha påverkat er om ni 

vetat det?  



8 

 

(Carrington, 

2014) 

(Power, 2003) 

(Suchman, 1995) 

Revision som 

legitimering 

 

Vad tror ni era intressenter tycker om att ni 

har en revisor? 

Kan du utveckla? 

(Egels, 2003) 

(Jensen 2001) 

(Bruzelius H. 

Lars, 2011) 

(Carrington, 

2014) 

Intressentmodellen 

Teorier om revision  

Vilka fördelar tycker ni att det finns med 

frivillig revision? 

Vilka nackdelar tycker ni att det finns med 

frivillig revision? 

 

2.8 Metod och källkritik 
Referenserna har valts för att ge bättre förståelse och stark grund för ämnet. Med trovärdiga 

referenser får också studien en högre kvalitet. 

När en kvalitativ metod används och intervjuerna genomförs med öppna frågor finns risken att 

svaren från respondenterna misstolkas. Risken minimerades genom att respondenterna 

godkände att intervjun spelades in, detta gjorde att intervjun kunde lyssnas på i efterhand och 

då säkerställa vad respondenterna sa. Genom att fler intervjuer genomfördes har det skapats ett 

bredare perspektiv om hur bolagsägarna tänker. Studiens trovärdighet ökar och de mångfaldiga 

perspektiven resulterar i en mer korrekt bild av studien.  

Källorna som valts i referensramen har undersökts noggrant för att öka kvaliteten på innehållet. 

Med hjälpa av sekundärdata kunde det skrivas bakgrund, problemformulering och referensram 

från flera olika vetenskapliga artiklar, avhandlingar, en proposition, böcker och artiklar från 

branschtidningar. Några äldre vetenskapliga artiklar har använts eftersom de uppfyller ett visst 

ändamål som passar studierna, de är relevanta och ger en klar uppfattning i området. Det har 

använts flera olika vetenskapliga artiklar för att göra studien trovärdig, dessutom har 

information hämtats från bland annat en proposition och SOU 2008:32. Ett antal böcker med 

information har också använts och de anses trovärdiga eftersom det är Liber AB, 

Studentlitteratur och FAR Förlag som ligger bakom dem. I studien har det även använts artiklar 

från olika branschtidningar som Dagens Industri, Balans som ges ut av FAR och INPUT som 

ges ut av PwC. Dessa artiklar användes för att visa hur olika människor tänkte om den frivilliga 

revisionen. 
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3. Referensram 
I följande kapitel beskrivs relevant information för referensramen i form av intressentmodellen 

och teorin om revision. 

3.1 Revision 
Revision handlar om att en revisor ska ha en professionell men kritisk syn på ett bolags 

verksamhet och genom planering, kontroll, värdering och yttra sig om bolagets slutliga 

rapporter som bokföring, förvaltning och årsredovisning (FAR, 2006). Revisionen handlar om 

att granska ett bolags finansiella information som till exempel bokslutet, vilket revisorn gör 

(Pentland, 1993). Om det uppstår problem eller svårigheter i ett bolag som har med den 

finansiella delen att göra, kan ägaren vända sig till revisorn för att få hjälp och råd med att lösa 

problemet. Att ägaren vänder sig till revisorn kan bero på att den inte har samma kunskaper 

som revisorn (Collis, Jarvis & Skerratt, 2004). Rommel, Everaert & Sarens (2007) menar att 

kunskaper som kan behövas inte bara innefattar redovisningsregler utan också skatteregler och 

eftersom det även krävs kunskap för hur reglerna ska tillämpas väljer företagare att köpa 

tjänsten, vilket gör att redovisningen blir korrekt. 

En undersökning visade att 40 % av små bolag anser att informationen som granskas av en 

revisor är både användbar och nyttig för bolaget och att revision i allmänhet har många fördelar 

(Collis, 2003). I en studie som Collis (2004) gjorde analyserades hur styrelsen ser på 

avskaffande av revisionsplikten. En av slutsatserna som framkom var att om ett bolags 

omsättning ökar blir revisionen en trygghet för bolaget och dessutom kan bolagen komma att 

få revisionsplikt om omsättningen fortsätter att öka. 

Revisionsbyråer hjälper bolagen med mer än revision då de har en viktig roll som rådgivare. 

Företagsledare kontaktar ofta revisorn för att få hjälp med ekonomiska frågor och dessutom är 

det vanligt att revisorn ingår i företagsledarens nätverk. Rådgivning som bolagen kan erhålla 

av revisorn kan vara att få råd om skattefrågor, redovisningsfrågor och olika typer av juridiska 

frågor (Svanström, 2008). 

3.2 Intressentmodellen 
Intressentmodellen gör det möjligt att beskriva och undersöka olika bolag med utgångspunkt i 

bolagens intressenter, därmed blir det enklare att förstå hur bolagen växer och fungerar. 

Intressentmodellen visar hur bolag tar hänsyn till sina intressenter då intressenterna som ägaren, 

kunder, anställda, staten och kommunen och leverantörer påverkas av bolagets arbete och de 

finansiella rapporterna (Jensen, 2001). Intressentmodellen används idag för att bevisa och 

klargöra varför ett bolag måste ha det sociala ansvaret att uppföra sig etiskt hållbart (Egels, 

2003). För att kunna förstå samverkan mellan olika intressenter i ett bolag är innebörden av 

utbytesrelationen viktigt att förstå. Utbytesrelationen visar på vilket sätt intressenterna bidrar 

till bolaget och samtidigt också visar vilka krav intressenterna ställer i utbyte för bidragen 

(Bruzelius, 2011). 
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Figur 1: Egen bearbetning. Företaget och dess intressenter - intressentbilden (Bruzelius H. Lars, 2011), 

sidan 74.  

3.2.1 Ägare 

Ägarna i små aktiebolag har den fullständiga makten över sitt bolag (FAR, 2006). Ägaren är en 

intressent som investerar i ett bolag i form av kapitalbidrag. Genom en investering hoppas 

ägaren på en möjlig avkastning och att bolaget ska gå med vinst. Kravet på ägaren här blir att 

det satsade kapitalet ska administreras och förbättras och därmed ge vinst (Bruzelius, 2011). 

Revisorns granskning syftar bland annat till att ge ägarna en säker känsla genom att hantera 

bolagets finansiella rapporter på ett korrekt sätt och för att även kontrollera att ägarna har 

fullgjort sina skyldigheter i enlighet med lagar och regler som rör skatter och andra betalningar 

(Öhman & Wallerstedt, 2012). Det viktigaste målet för ägarna är att omsättningen ökar under 

åren, men målet med att öka omsättningen är inte viktigare än att bolaget i sig förbättras med 

ökad kvalitet. Alltså är revisorns jobb gällande kontroller i bolaget viktigast. För att genom 

bolagets finansiella information kan ägarna avgöra vad som ligger till grund för att köpa, inneha 

eller sälja aktier i bolaget (Collis, et al., 2004). 

Vissa av bolagens intressenter är enligt Collis (2003) beroende av den finansiella informationen 

för att kunna göra en riskbedömning och det är därför viktigt för ägarna att ha en revisor som 

visar att de uppfyller kraven som ställs på dem av olika intressenter. 

Revisorn visar att bolagen gjort rätt och genom det ökar förtroendet för bolagets redovisning. 

Samtidigt menar Collis (2003) att ägarna är villiga att betala för revisionen eftersom de tror att 

fördelarna med att ha en revisor är högre eftersom den minskar andra kostnader i bolaget. 



11 

 

3.2.2 Långivare 

Långivare bidrar till bolaget med kapital som ägaren kan ha nytta av när det gäller drivandet av 

verksamheten. Som kompensation för detta ska bolaget erlägga ränta på kapitalet som erhållits, 

detta ska ske inom en bestämd tid (Bruzelius, 2011). 

I alla bolag kan det uppstå behov av att till exempel investera i olika maskiner eller resurser. 

Sådana investeringar behöver kapital för att kunna genomföras. Kapitalbehovet kan ett bolag 

finansiera på två olika sätt. Ett sätt är genom självfinansiering, alltså genom den vinst som 

bolaget får eller genom lån från banken. Banken, som är långivare, har lönsamhet som mål och 

för att banken ska kunna uppfylla målet måste kunderna som tar lån vara lönsamma. Det är 

därför viktigt för banken att bedöma risker på rätt sätt och i och med det uppnå lönsamhetsmålet 

(Broomé, Elmér & Nylén, 1998).  

När det gäller små bolag med en ägare som söker lån, måste ägaren ge tillräcklig säkerhet för 

lånet i form av panträtt i bolagets egendom. Långivaren ställer krav på små aktiebolag som inte 

har en revisor (SOU: 2008:32). Långivaren hjälper bolag genom att de får ta lån för att kunna 

bedriva sin verksamhet och det är långivaren som avgör om bolaget kan betala tillbaka sitt lån 

eller inte (FAR, 2006; Smith, 2006). Detta kan inte göras förrän absolut säkerhet föreligger 

angående bolagets finansiella rapporter, som blir säkrare om en revisor granskar de. Detta gör 

att bankens förtroende för bolagen som granskas av en revisor blir större (FAR, 2006). Seow 

(2001) menar att långivare kan begära att små bolag har en revisor som granskar deras ekonomi, 

vidare genomförde Seow (2001) en studie som visade att 33 % av små bolag valde att ha en 

revisor för att långivarna krävde det. I en telefonundersökning bland 17 banker framkom det att 

94 % ansåg att det är säkrare att låna ut pengarna till små bolag om någon revisor har granskat 

dess räkenskaper (Collis et al., 2004). Långivare har också krav på revisionen eftersom den 

förbättrar kvalitén på ett bolags finansiella rapporter som exempelvis bokslutet (Seow, 2001). 

3.2.3 Kunder 

För bolag är kunden den viktigaste intressenten, utan kunder finns det ingen som efterfrågar de 

varor och tjänster som erbjuds och då kan ett bolag inte fortsätta bedriva sin verksamhet. 

Kunden bidrar till bolaget genom att köpa varor och tjänster. I utbyte vill kunden få bra kvalitet 

på det som köps, bra och rimliga priser, leveransgaranti med mera (Bruzelius, 2011). 

Kunden är ibland i behov av ett bolags uppgifter, eftersom de utifrån det kan bedöma vilka 

varor och tjänster som ska tillhandahållas och kunderna är även intresserade av bolagets 

finansiella information för att kunna försäkra sig att bolagen kommer uppfylla de framtida 

förpliktelser som de har (SOU: 2008:32). Det är viktigt för kunden att ha förtroende och tillit 

för ett bolags ekonomiska rapporter och information, då kunder är intresserade av att veta om 

bolaget kommer att fortsätta att sköta tillhandahållandet av varor och tjänster (FAR, 2006). 

3.2.4 Stat och kommun 

Stat och kommun som intressent bidrar till bolaget med samhällstjänster och vissa ekonomiska 

ersättningar för bolagets finansiering och de gör det också genom att lämna olika sorters bidrag 

som att låna ut pengar och i vissa fall ge lön till anställda för att minska arbetslösheten i 

samhället (Bruzelius, 2011). Den finansiella informationen för ett bolag måste vara korrekt för 

att de ska ha rätt till bidrag av staten och det är revisorn som intygar om ett bolag har rätt till 

olika bidrag (FAR, 2006) I sin tur vill staten och kommunen att bolagen tar ansvar, betalar skatt 
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för vinster och bidra med att öka sysselsättningen i samhället (Bruzelius, 2011). För att staten 

och kommunen ska lita på att bolaget tar ansvar och gör det som är rätt enligt lagen, är bolaget 

skyldig att överlämna korrekt och trovärdig information om redovisningens olika delar. Detta 

eftersom redovisningen är grunden för skattebetalningar och andra avgifter (FAR, 2006).  

Revisionen omfattar många intressenter och en av flera uppgifter som revisorerna har är att 

granska bolag och kontrollerar att skatter är betalda, det eftersom staten och framförallt 

Skatteverket har skattebetalningar som intresse (SOU 2008:32). För att säkerställa att alla 

aktiebolag som väljer att inte använda revisor ändå har en bra och korrekt ekonomi bestämdes 

det vid införandet av lagen om frivillig revision att Skatteverket skulle få extra 

kontrollmöjligheter. Detta innebär att de under räkenskapsåret har möjlighet att bestämma att 

bolagen ska lämna uppgifter eller visa handlingar som bevisar att de följer de lagstadgade 

skyldigheterna. En anledning till införandet är att i och med det fria valet av revisor ökar 

chansen att bolagen vid skatteräkningen gör medvetna eller omedvetna fel (Skatteverket, 2010). 

Om ett bolag har en korrekt bokföring antas kostnaden för att redovisa sina papper för 

Skatteverket vara liten. Kostnaden som kan uppkomma handlar om att de måste lägga tid på 

det, såsom kontakter med Skatteverket och framtagning eller kopiering av väsentliga dokument. 

De bolag som inte behöver göra det får ingen extra kostnad (Regeringens proposition 

2009/10:204). 

Redan år 2008 diskuterade Svanström (2008) att Skatteverket troligen kommer tycka att ett 

bokslut får bättre kvalitet om en revisor har granskat det och skrivit en revisionsberättelse, 

dessutom trodde Svanström (2008) att ha revisor eller inte kunde komma att bli ett potentiellt 

urvalskriterium för skattegranskning av bolaget. På grund av detta bedömde Svanström (2008) 

att det skulle vara rimligt att bolag då valde frivillig revision istället för att avsäga sig revisorn. 

3.2.5 Leverantörer 

Leverantörer är intressenter som bidrar till bolaget genom att tillhandahålla varor och tjänster. 

Som kompensation för dessa levererade varor och tjänster ska bolaget vara en tillförlitlig kund 

med ekonomiskt stabilitet (Bruzelius, 2011).  

Leverantörerna bör oftast undersöka om ett bolag kan betala i tid (SOU: 2008:32). Således är 

det viktigt att ett bolags ekonomiska uppgifter är pålitliga för att leverantörer ska kunna lita på 

bolagen (FAR, 2006).  Enligt Svanström (2008) blir leverantörer säkrare gällande betalningar 

om bolaget använder sig av revisor, dessutom måste betalningar ske inom en föreskriven tid. 

3.3 Teorier om revision 
Teorin delas in i två traditioner, nationalekonomi och sociologi. Nationalekonomi är 

vetenskapen som undersöker hushållning med knappa resurser. Traditionen om sociologi kan 

däremot beskrivas som läran om människans sociala beteende och förhållandet mellan 

människan och samhället (Carrington, 2014). 
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Figur 2: Egen bearbetning. Traditioner, teorier och perspektiv på revision Carrington, 2014, sidan 13. 

I figuren ovan visas tre teorier och två perspektiv om revision. Teorierna är; revision som 

försäkran, förbättring och försäkring. Dessa är baserade i den nationalekonomiska traditionen. 

De två andra perspektiven som nämns är komfort och legitimering som bygger på den 

sociologiska traditionen (Carrington, 2014). 

3.3.1 Revision som försäkran 

Teorin som försäkran grundar sig i agentteorin som har sin grund i informationsekonomin 

(Eisenhardt, 1989; Carrington, 2014). Det har varit ett viktigt teoretisk synsätt inom redovisning 

och revision de senaste tjugo åren (Lambert, 2001). Teorin grundar sig i önskan att ha revision 

eftersom det finns svårigheter för företagsledaren (agenten) och ägaren (principalen) att sluta 

avtal som gynnar båda parterna (Carrington, 2014). Principalen är uppdragsgivaren som vill få 

ett arbete utfört som sedan agenten tar sig an (Nygaard, 2002). Denna relation förklaras med 

hjälp av metaforen kontrakt (Eisenhardt, 1989). 

I agentrelationer kan det alltså uppstå två problem vilka är agentproblem och riskproblem, det 

är det som agentteorin handlar om (Nygaard, 2002). Agentproblem uppstår när (1) principalen 

och agenten har olika mål och önskemål som krockar och (2) principalen inte kan hålla koll på 

vad agenten egentligen gör eftersom det är svårt och dyrt för dem. Riskproblem handlar om att 

det är svårt för principalen att hela tiden verifiera om agenten har uppfört sig på ett kompetent 

sätt (Eisenhardt, 1989; Carrington, 2014). 

Principalen kan aldrig vara säker på om agenten kommer att handla i eget intresse eller om 

agenten kommer att sköta bolaget på ett effektivt sätt (Nygaard, 2002). För att försäkra sig om 

att agenten inte misskött sig, kan principalen dra av en del av ersättningen som är avsedd till 

agenten. Problemet här är att även om agenten har skött sig bra kan den ändå riskera att förlora 

en del av det den gjort sig berättigad till. Problemen som kan uppstå enligt teorin som försäkran 

kan lösas genom revision. Genom att agenten anställer en tredje part, alltså en revisor, som kan 

försäkra att redovisning är korrekt upprättad och även förebygga möjlig informationsasymmetri 

som kan uppkomma mellan principalen och agenten, finns det ingen risk att full ersättning för 

arbetet inte fås och därmed även förebygga problem (Carrington, 2014). 
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Den klassiska relationen i teorin är mellan agenter och principaler är att agenter är 

företagsledningen och principaler är aktieägaren. Men i ett aktiebolag finns även andra 

relationer eftersom informationen som agenten har inte bara är menad för principalen, vilket i 

detta fall är aktieägaren. Informationen kan även vara viktig för intressenter som kreditgivare, 

leverantörer, kunder och Skatteverket. Detta betyder att revisionen inte bara har som ändamål 

att verka som ägarnas kontrollant av företagsledningen eller se till att intressekonflikten mellan 

dem blir mindre (Svanström, 2008). En viktigt anledningen till varför agentteorin används flitigt 

är för att den möjliggör att uttryckligen uppmärksamma intressekonflikter (Lambert, 2001). 

3.3.2 Revision som förbättring 

I denna teori har revisorn en mer aktiv roll och kan påverka bolaget direkt, genom att påverka 

revisionen. Till skillnad från den agent-teoretiska förklaringen där påverkan av revision är 

indirekt och det som står i centrum för teorin är vikten av informationens trovärdighet 

(Carrington, 2014).  

Revisorns uppgift här är att styrka företagslednings uttalanden och förbättra revisionen genom 

att ta hänsyn till de krav som bolagets intressenter har och därmed vara en 

informationsförmedlare mellan olika intressenter som har ett behov av redovisningen, bland 

annat bokföring, och bolagets finansiella information. Alltså är vikten av informationens 

kvalitet viktigt enligt teorin som förbättring (Carrington, 2014). 

Utomstående parter och intressenter kan begära att få granska ett bolags årsredovisning och 

eftersom informationen för ett bolag är tillgänglig för allmänheten måste den vara korrekt, det 

är revisorns uppgift att se till att den informationen blir riktig. Genom att revisionsberättelsen 

undertecknas påvisas att bolaget har goda förutsättningar för framtiden, vilket är något positivt 

som gör att bolaget drar till sig investerare (Dye, 1993).  

Genom att ha revision som är av kvalitet, kan revisorn bidra till bolaget genom att identifiera 

och lösa problem med informationsasymmetri. Detta är en fördel för bolaget i sig och för 

bolagets intressenter, investerare och andra finansiärer då det blir lättare för dem att fatta 

relevanta och riktiga beslut (Wallace, 2004). 

3.3.3 Revision som försäkring 

Revisionen i denna teori anses vara en marknadslösning. Genom att revisorn granskar ett bolags 

redovisning, flyttas risken från företagsledningen till själva revisorn. Detta ger en säkerhet till 

bolagets intressenter då det innebär att det nu finns en ytterligare aktör som ser till att bolagets 

finansiella rapporter är korrekt upprättade och inte vilseledande. Eftersom revisorn har ansvaret, 

har revisorn ett intresse i att bolagets redovisning är upprättad enligt lagar och regler 

(Carrington, 2014).  

Revision är också en typ av försäkring eftersom investerare kan begära ersättning för 

felaktigheter som kan uppkomma i revisionen. Därför är den värdefull för intressenter eftersom 

de kan återfå en del av sina investeringar om felaktigheter i revisionen uppstår. Revision är 

således en trygghet och säkerhet mot möjliga förluster som kan framkomma av olika 

investeringar (Menon & Williams, 1994). 
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Eftersom revisionen är värdefull för investerare och andra intressenter, kan investerare som 

upplever förluster ta initiativet att kontrollera revisionens kvalitet i ett bolag. Detta för att 

försäkra sig om att en ersättning för investeringsförlusten kan erhållas, då revisorn antas ha 

tillräckligt med pengar som kan kompensera för dessa förluster (Dye, 1993). 

3.3.4 Revision som komfort 

Begreppet komfort används för att beskriva revisionen från både revisorns och intressenternas 

perspektiv. Ur intressenternas perspektiv ska komfort handla om att vara trygg med 

redovisningen i ett bolag. Investerare vill vara säkra på redovisningen för att våga satsa och 

investera i bolaget. Intressenterna vill försäkra sig om att bolagen har en revisor och att 

redovisningen är korrekt upprättad för att kunna känna säkerhet och trygghet angående bolagets 

finansiella rapporter. Enligt teorin är revisors närvarande en trygghetsfaktor och inte en person 

som i första hand kritiserar och anmärker på fel och problem som finns i redovisningen. 

Upptäcks fel i redovisningen ska revisorns anmärkning av felet ske bakom stängda dörrar 

eftersom komforten bland intressenterna minskar om felet kritiseras öppet. Då har alltså 

revisorn misslyckats med att rapportera en ren revisionsberättelse. Rapporteras en oren 

revisionsberättelse kommer förtroende och tillit för bolaget att minska och det i sin tur leder till 

att bolaget får många frågor från intressenterna angående redovisningens kvalitet. Detta 

indikerar på att komforten hos intressenterna blir mindre (Carrington, 2014).   

En kvalificerad revisionsberättelse ger förtroende till bolaget och i och med det känner bolagets 

intressenter en säkerhet om att revisionen är tillförlitlig och konsekvent. Revisorn är som en 

trygghet för bolaget och för bolagets intressenter. Om revisorn inte ger den önskade graden av 

säkerhet genom att bland annat göra klart revisionsberättelsen i tid, uppfyller den inte sin roll 

som revisor (Bazerman, Morgan & Loewenstein, 1997). 

3.3.5 Revision som legitimering 

Legitimeringsperspektivet innebär att ett bolag alltid strävar efter de normer, lagar och regler 

som samhället ställer. Revisorn enligt teorin ses som en person som skapar legitimering för 

bolaget. Revisorns närvaro finns således för att bekräfta att redovisningen är godtagbar. 

Godkänns redovisningen av revisorn visar det att bolagets finansiella rapporter är trovärdiga 

och legitimerade. Detta gör att intressenter accepterar redovisningen som bolaget uppvisar 

(Carrington, 2014). 

Ett bolags intressenter får mer förtroende för bolagets finansiella information, om bolaget har 

en revisor och Power (2003) hävdar att den finansiella informationen som ett bolag har är mer 

trovärdig och seriös när en revisor har granskat den. Alltså bidrar revisorn med att legitimiteten 

ökar (Power, 2003). 

Enligt Suchman är legitimitet generaliserade tolkningar och förutsättningar av olika åtgärder 

som ett bolag gör, och som är korrekta och önskvärda inom vissa samhällsnormer och 

värderingar.  Legitimitet ger ett bolag en bättre stabilitet och leder även till att bolaget blir mer 

uthålligt, då intressenterna vill tillhandahålla resurser till ett bolag som verkar vara trovärdigt 

med korrekt finansiell information (Suchman, 1995). 
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4. Empiri  
I följande avsnitt presenteras den information som samlats in från de intervjuer som gjorts i 

samband med studien. Först kommer en redovisning av intervjuerna innan de tydligaste 

anledningarna för att ha en revisor tas upp i en sammanställning. 

4.1 Intervjuerna 
Intervjuerna genomfördes mellan den 18 april och den 6 maj och varade mellan 5 och 20 

minuter. Respondenterna fick välja om de ville vara anonyma och om intervjun skulle vara 

personlig eller via telefon. 

4.1.1 Respondent A - Mentens AB - 2003 

Ulla Fogelrö som är verkställande direktör på Mentens AB är respondent A, respondenten äger 

bolaget tillsammans med hennes två döttrar som även jobbar i bolaget. Bolaget startades år 

2003. Respondentens arbete som konsult handlar om att sälja in uppdrag och utföra uppdrag. A 

sköter också till viss del administrationen. I bolaget jobbar respondenten och döttrarna även 

med utredningar och analyser inom kompetensförsörjning, det kan vara projekt som att till 

exempel göra en förstudie hos ett bolag, landsting eller statlig myndighet om hur det ser ut i 

verksamheten idag, vilka mål det sätts och hur det nås. De sköter interna utbildningar för olika 

bolag också.  

Bolaget har en bokföringsbyrå som redovisar resultatet varje månad och som dessutom gör 

bokslutet. Anledningen till att de använder sig av en revisor är för att de tycker det är tryggt att 

ha en och för att de vill säkra upp att de har gjort rätt. Genom en revisor får de även ett par extra 

ögon i bolaget. Dessutom känner bloaget att de har en fördel gentemot banken. Om bolaget 

någon gång skulle vilja ta ett lån tror de att bankerna tycker det är bra att de har en revisor, detta 

är en anledning till varför de har en. Bolaget har aldrig funderat på att ta bort revisorn. 

Respondenten känner inte att bolaget får ut något extra av att ha en revisor om de inte skulle 

vara intresserade av att köpa något bolag eller annan egendom, utan revisorn används inte som 

något annat än extra kontroll i bolaget. Som ett litet bolag används inte revisorn ofta, utan det 

är framförallt vid bokslutet som revisorn används och då genom att godkänna att allt har gjorts 

rätt.  

Respondenten tror inte att kunderna bryr sig om en revisor används eller inte då kunderna inte 

kollar noga i bolaget, och inte heller leverantörer. Möjligtvis skulle statliga bolag göra det när 

det sker offentliga upphandlingar men de brukar fråga om andra saker och inte om revisorn 

menar A. Respondenten berättar att bolaget ser seriösare ut när de har en revisor och vidare 

anser den att de inte heller har blivit påverkade av deras intressenter till att ha en revisor. 

Vid frågan om respondenten visste om att Skatteverket gjorde extra kontroll av bolag utan 

revision, svarade respondenten att de var omedvetna om det. Respondent A berättade att det 

hade påverkat valet av att ha kvar revisorn om A hade vetat det. Respondenten var positiv till 

att Skatteverket gör extra kontroller eftersom ansvaret som revisorn har för bolaget försvinner 

när de väljer bort revisorn. 

Slutligen tyckte A att det är bra att det är frivilligt att ha revisor. Det kostar en del att ha revisor 

men för bolaget är inte kostnaden särskilt stor, det handlar om dryga 1 000 kronor i månaden, 
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men respondenten tror att om det hade varit dyrare kanske de skulle tänka annorlunda om att 

ha revisor. 

4.1.2 Respondent B - Djörg AB - 2011 

Thomas Tärnblom äger tillsammans med sin fru Djörg AB som är ett konsultföretag som jobbar 

med industrier inom produktion och produktionsstyrning. Frun är inte aktiv i bolaget som 

startades år 2011. Bolaget sköter bokföring externt med hjälp av en redovisningsekonom som 

har ansvaret för bolagets finansiella information på en bokföringsbyrå. Annan ekonomisk 

rådgivning fås av en kontaktperson på banken, till exempel om respondenten skulle behöva 

kredit eller hjälp att placera vinster. En anledning för att bolaget har en revisor är för att när 

bolaget startades togs det upp om det skulle vara nödvändigt och då menade banken att det 

skulle vara bra om de hade det. 

När bolaget startades år 2011 var kravet på att ha revisor redan borta. Respondent B kontaktade 

då en revisor som kunde granska bolaget. B tycker att det är bra att ha en revisor då det finns 

möjlighet att ställa frågor om till exempel vad som får göras men även frågor om placeringar, 

skatteplanering och allt som rör skattelagstiftningen kan ställas. B menar att eftersom bolaget 

har flera olika frågor som rör banken, är det säkrare för bolaget att ha en revisor. 

Respondenten brukar kontakta revisorn mer än bara vid bokslutet om det behövs, om B till 

exempel behöver veta vilka för- och nackdelar som finns med olika beslut. Om revisorn inte 

kan svara på vissa frågor, tar B hjälp av en skattejurist som kan ge svar på respondentens frågor. 

Respondenten vänder sig dock alltid till revisorn när denne behöver hjälp med 

företagsutvecklingsfrågor.  

Bolagets intressenter bryr sig inte om det finns en revisor som granskar bolagets finansiella 

rapporter eller inte. Det är respondenten själv som har valt att använda sig av en då revisorn 

medför nytta i bolaget. 

Respondenten var medveten om att aktiebolag som inte har revisor kontrolleras extra av 

Skatteverket och därför valde respondenten att använda sig av en. Kostnaden för revisorn är 

enligt B liten, det är mellan 8 000 till 10 000 kronor om året. Andra betalningar till revisorn 

betalas löpande vid behov. Enligt B är det en fördel att ha en revisor och ser inga nackdelar med 

det. Däremot har respondenten startat upp ett annat bolag för några år sedan vilket gör att det 

inte kommer vara någon verksamhet i Djörg AB under år 2016 och därför tas revisorn bort från 

bolaget. 

4.1.3 Respondent C - Anonym - 2002 

Respondent C som valde att vara anonym är ensam ägare i ett konsultföretag som hyr ut 

konsulter inom IT-branschen. Aktiebolaget startades år 2002 och respondenten jobbar i bolaget 

som konsult med inriktning på programmering och systemutveckling.  

Konsultföretagets bokföring sköts externt av en revision- och redovisningsbyrå. Respondenten 

har valt att använda sig av en revisor för att denne inte har samma kunskaper som en revisor. 

Respondent C tycker även att det är bekvämt att använda sig av en revisor för att få hjälp och 

koll på redovisningen. Gällande kostnaden av revisionen bedömde C att nyttan av revisionen är 

större än vad det kostar. 
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Med hjälp av revisorn känner respondenten att redovisningen sköts på ett rätt sätt genom att 

revisorn bekräftar det när revisionsberättelsen skrivs. Revisorn används oftast bara vid 

bokslutet men det har hänt att den har använts vid andra tillfällen också. Respondent C har 

aldrig funderat på att ta bort revisorn. Respondenten tror inte att bolagets kunder eller 

leverantörer skulle ha brytt sig om revisorn hade tagits bort. C menar att intressenterna inte har 

påverkat valet att ha kvar revisorn.  

Att Skatteverket gör extra kontroller på bolag utan revisor kände respondenten inte till, men om 

respondenten hade funderat på att ta bort revisorn hade det påverkat beslutet att ha kvar den.  

4.1.4 Respondent D - Team-Met Sweden AB - 1999 

Bengt Lindgren är respondent D och äger Team-Met Sweden AB som startades år 1999 och är 

ett konsultbolag inom metallurgisk industri där det framförallt utförs uppdrag åt gamla 

kontakter som respondenten har skapat i sitt yrkesliv. All löpande bokföring sköts av 

respondenten själv och revisionsbyrån används bland annat för att få råd. 

Att bolaget har valt att ha kvar revisorn är för att respondenten är van med det. Samtidigt 

berättar D att det är betryggande att ha en auktoriserad revisor som gör revisionsberättelsen 

korrekt.  

Dessutom har respondenten erfarenheter från tidigare jobb där det kan göras skatterevisioner 

av Skatteverkets revisorer. Genom att ha en auktoriserad revisor som år för år följer upp och 

skriver revisionsberättelse hos ett bolag, tror respondenten att Skatteverket istället väljer att 

kontrollera ett bolag som inte har en revisor. Att Skatteverket gör extra kontroller kunde 

respondenten tänka sig. 

I och med att en revision genomförs känns det som att allt står rätt till i bolaget och det känns 

tryggt att det finns möjlighet att rådfråga om olika frågor som rör bolaget, anser respondenten. 

Det kan hända att det tas hjälp av revisorn vid andra tillfällen än vid bokslutet men 

verksamheten är inte särskilt stor och har bara några verifikationer under året. I slutet av året 

brukar det komma upp frågor som gör att revisorn kontaktas för att få råd. Framförallt tog 

respondenten hjälp av revisorn för några år sedan när att spanskt bolag var intresserade av att 

köpa respondentens bolag. I och med det gjordes en due diligence, som innebär att information 

samlas in och analyseras inför ett företagsförvärv, då var det bra att ha en revisor som kunde 

hjälpa till och svara på frågor som uppstod. 

Respondent D har inte funderat på ta bort revisorn och tror inte att kunderna eller leverantörerna 

hade brytt sig om de hade gjort det. Respondenten har inte blivit påverkad av intressenterna att 

ha en revisor men vidare berättar D att om intressenter skulle vilja granska bolaget är det säkert 

positiv att ha en auktoriserad revisor.  

D tycker det är bra att revisionen är frivillig, speciellt för nystartade bolag och bolag med 

personer som har ekonomiska kunskaper. Vidare berättar respondenten att det kan vara dåligt 

för bolag som saknar ekonomiska kunskaper och ändå väljer bort revisor. 

4.1.5 Respondent E - Anonym - 2009 

Respondent E som valde att vara anonym, är en ensam ägare i bolaget som startades år 2009. 

Bolaget mäter in fastigheter och förvaltar ritningar i förvaltningsarkiv. Till exempel om det 
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saknas ritningar för bland annat olika byggnader gör respondenten ritningarna själv, därefter 

läggs ritningarna upp i ett digitalt system. Dessutom arbetar bolaget ofta med offentliga 

upphandlingar och med arkitektur. 

Respondenten konterar, betalar räkningar och fakturerar själv. Andra uppgifter som kvitton, 

leverantörsfakturor och fakturor läggs i en pärm som sedan lämnas över till en person som för 

in uppgifterna i ett system. Respondenten tar även hjälp av bolagets styrelse när det gäller 

rådgivning. 

Genom revisorn får respondenten veta att redovisningen görs enligt lag. För E är det viktigt att 

bolaget är välskött och styrelsemötet dokumenterat. Vidare berättar E att redovisningen får mer 

värde i bolaget om den dokumenteras av en revisor. Revisorn försäkrar även att de finansiella 

rapporterna har god kvalitet. Samtidig anser respondenten att det är viktigt att använda sig av 

en revisor om bolaget vill växa.  

Respondenten får av revisorn veta vad som är rätt och fel när det gäller frågor som rör bolaget. 

Revisorn används bland annat när det gäller statliga bidrag, forskningsprogram och 

tillväxtverket. Respondent E har inte funderat på att ta bort revisorn eftersom det ger en typ av 

försäkring att ha kvar den och dessutom är revisorn en trygghet för dem då den visar att allt ser 

bra ut i bolaget.  

Att skatteverket kontrollerar aktiebolag som inte har revisor extra visste inte respondenten om, 

men när E fick reda på det kändes det ännu bättre att bolaget hade en revisor. Respondent E 

berättar att det blir mycket jobb på slutet om det inte finns någon som kan sköta redovisningen 

noggrant och att kostnaden som uppstår blir inte särskilt hög om redovisningen är rätt under 

hela året. Den enda nackdelen med att använda sig av en revisor skulle vara kostnaden, men 

respondenten anser att om inte en revisor användas skulle det ändå bli dyrare i slutändan om fel 

uppstår. 

4.1.6 Respondent F - Örjan Bolin Engineering Solutions AB - 2008 

Örjan Bolin Engineering Solutions AB ägs av Örjan Bolin som är den enda ägaren i bolaget 

som startade år 2008. Bolaget är en konsultverksamt som är riktad mot industriföretag, där F 

arbetar med programutveckling. 

Bokföringen sköts externt och respondent F får hjälp med bland annat deklarationer. Den 

primära anledningen till att bolaget har en revisor är för att när respondenten registrerade 

bolaget var det fortfarande krav på att ha en revisor. En annan anledning är att det är praktiskt 

att ha en revisor eftersom F då kan lägga sin tid på att driva bolaget och på ordinarie 

arbetsuppgifter istället för att hålla på med ekonomi som respondenten inte heller riktigt 

begriper. Det som respondenten får ut av att ha en revisor är att redovisningen hanteras på ett 

korrekt och lagligt sätt och med hjälp av en revisor får respondenten tips på vad som ska göras 

i bolaget och även vilka avdrag som F har rätt till att utnyttja.  

Efter åtta år har respondenten funderat på att ta bort revisorn i framtiden, detta av två 

anledningar, det första är eftersom bolaget är litet och inte kräver mycket jobb och den andra 

anledningen är eftersom det kostar en del att ha en revisor. 
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Eftersom respondenten säljer sin tid som konsult tror den inte att bolagets kunder eller 

leverantörer kommer att bry sig om revisorn tas bort, F tror dessutom inte att intressenterna ens 

är medvetna om att bolaget har en revisor eller inte.  

Att bolag utan revisor kontrolleras extra av Skatteverket kände respondent F inte till men anser 

att det är något självklart eftersom det finns en risk för fel bland de som väljer att inte använda 

sig av en revisor. Respondenten tror dock inte att Skatteverkets extra kontroll hade påverkat 

valet att ha en revisor i bolaget.  

Respondenten säger att intressenterna inte har påverkat valet att ha revisor, utan tror att bolaget 

inte har den typen av kunder som har ett intresse av bolagets finansiella information. F gör 

varken affärer med landsting, stat och kommun och har inte heller tagit några lån, av den 

anledningen finns det ingen intressent som har en åsikt över vad som ska göras och hur det ska 

göra enligt F.  

För de bolag som anser att kostnaden för att ha en revisor är hög och samtidigt känner att de 

har den kunskap och kompetens som behövs för att sköta redovisningen själv, tycker 

respondenten att det är bra att det finns frivillig revision för. Vidare berättar respondenten att 

det är uppenbart att det finns bolag som egentligen behöver revisor men är för “snåla” för att 

betala för det.  

4.1.7 Respondent G - Anonym - 2014 

Respondent G som valde att vara anonym startade sitt bolag år 2014 och är en ensam ägare som 

jobbar med att hyra ut sig själv som HR-konsult inom personalområdet. Bland annat jobbar G 

med olika uppdrag som tillfällig chef, ledarskapsutveckling, rekrytering och hjälper små bolag 

med personfrågor.  

Respondenten sköter den dagliga bokföringen själv via ett system som är köpt av en 

redovisnings- och revisionsbyrå och därefter lämnas bokföringen in kvartalsvis till en 

administratör som gör kvartalbokslut. G har även en kontaktperson som är kundansvarig som 

hjälper med den ekonomiska rådgivningen och andra frågor rörande bolaget. 

För ett och ett halvt år sedan köpte respondenten ett lagerbolag som är en färdig verksamhet. 

Eftersom ingen på redovisning- och revisionsbyrån hade berättade för G att revision är frivillig 

använde respondenten en revisor. Vid det senaste bokslutet upptäckte respondenten att bolaget 

inte är revisionspliktigt. För tillfället tar respondenten hjälp från redovisning- och 

revisionsbyrån löpande under året och de gör även bokslutet åt bolaget. 

Respondenten tycker inte att revisorn tillför särskilt mycket eftersom G redan får hjälp med de 

dagliga uppgifterna och bokslutet genom en kontaktperson på redovisnings- och 

revisionsbyrån. Det revisorn gör är att granska bokslutet och skriva en revisionsberättelse och 

därför tycker respondent G inte att revisorn hjälpt särskilt mycket. Respondent G tycker dock 

att det skulle vara tryggt att ha en revisor om bolaget skulle bli kontrollerade extra av 

Skatteverket och om det skulle uppstå några ekonomiska problem är det bra att ha revisor.  

Efter det senaste bokslutet valde G att ta bort revisorn eftersom bolaget inte kommer att ha 

någon omsättning över 3 miljoner kronor. Redovisnings- och revisionsbyrån rekommenderade 

respondenten att göra det, eftersom de ansåg att det inte var nödvändigt. Bolagets kunder och 



21 

 

leverantörer bryr sig inte om bolaget har revisorn eller inte då de endast är intresserade av att 

veta om aktiebolaget är registrerat och har F-skattsedel menar G.  

Respondenten känner till att Skatteverket gör extra kontroller, men samtidigt känner G inte att 

bolaget har något att dölja. Respondent G tror att Skatteverket framförallt kontrollera branscher 

som restaurang och gym eftersom det inom dessa verksamheter är vanligare med svarta pengar.  

G tycker att det är bra att revisionen är frivillig och att små verksamheter inte tvingas att ha en 

revisor eftersom kostanden för att använda sig av en revisor kan vara hög för bolag som har en 

låg omsättning. 

4.1.8 Respondent H - Eskilstuna Guldsmedsverkstad Aktiebolag - 1994 

Eskilstuna Guldsmedsverkstad är en liten verkstad som registrerades år 1994 och vänder sig 

direkt mot kunden. Bolaget har en ägare vilket är respondentens sambo som jobbar som 

guldsmed och Inger Eriksson som intervjuades tar emot kunder och sköter bokföringen 

eftersom respondenten har sin utbildning inom ekonomi och kan göra det själv. Efter att 

bokföringen har gjorts lämnas uppgifterna över till revisionsbyrån som går igenom dem för att 

sedan göra bokslutet. H känner inte att de behöver någon ekonomisk rådgivning och använder 

inte heller revisorn mer än vid bokslutet. Men om det skulle dyka upp någon fråga kan 

respondenten kontakta revisorn för råd. 

Respondent H valde själv att använda sig av en revisor, anledningen var för att slippa sätta sig 

in i alla skatteregler som ändrar sig varje år och dessutom kändes det bättre att ha stabila 

uppgifter gentemot myndigheter. Det bolaget får ut av att ha en revisor är att de får ett korrekt 

bokslut där rätt avdrag finns med. H tror inte kunderna eller leverantörerna bryr sig om de har 

revisor men däremot tror respondenten att om bolaget skulle vilja ta ett lån tycker bankerna att 

det är bättre att ha revisor eftersom uppgifterna då är korrekt.  

Bolaget har inte funderat på att ta bort revisorn eftersom om respondenten själv skulle lägga tid 

på det skulle det inte finnas tid att göra andra arbetsuppgifter i bolaget som är viktigare. Bolaget 

skulle då bli lidande och därför tycker respondenten att det är bättre att revisorn som har goda 

kunskaper gör det istället. Respondenten tror att många som väljer att inte använda sig av en 

revisor tror att de klarar det själv, men kan missa avdrag som de har rätt till och om de missar 

det kan det i slutändan bli dyrare i all fall. 

4.1.9 Respondent I – Projgruppen Sverige AB - 2010 

Anders Olsson på Projgruppen Sverige AB är en ensam ägare i bolaget som startade år 2010 

och jobbar som byggkonsult. Respondenten hjälper stora bolag med delar av deras projekt som 

projekteringsledning där ritningar och handlingar tas fram för olika typer av projekt, till 

exempel husprojekt. Arbetet går ut på att leda grupper av konsulter, alltså konsultgrupper. Dessa 

konsulter kan bland annat vara arkitekter och konstruktörer. 

Betalningen som reskontra och fakturering sköts internt av respondenten, medan bokföringen 

och bolagets deklaration sköts externt. Respondenten valde själv att använda sig av en revisor, 

utan att bli påverkad av bolagets intressenter. Den största anledningen till valet är för att 

respondenten gör affärer med stora bolag och enligt I är det en fördel att ha en auktoriserad 

revisor som har ordning på bolagets uppgifter. 
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Respondent I tycker att det finns många fördelar med att ha en revisor, en av dem är att revisorn 

är en kvalitetsstämpel för bolaget. En annan anledning som I nämner är att det är viktigt för 

bolaget att ha en revisor om bolaget framförallt vill göra affärer med stora rikstäckande bolag, 

detta eftersom de stora bolagen tycker att det en fördel att ha en revisor. Vidare berättar 

respondenten att den största fördelen med att ha en revisor är att det just finns möjlighet att 

rådfråga revisorn om saker som rör bolaget. Det kan till exempel vara frågor om 

pensionsersättningar. Respondenten menar att denne inte skulle klara av att göra det på egen 

hand, då det kan bli besvärligt. Därför anser I att det är fördelaktigt att ha en revisor då det finns 

någon att prata med. 

Respondenten funderar inte på att ta bort revisorn och tror inte heller på att kunder eller 

leverantörer skulle reagera på om bolaget inte hade haft en revisor. Möjligtvis om respondenten 

skulle börja göra affärer med en ny kund där frågan om revisorn kan dyka upp. Vidare säger I 

att det snarare skulle vara tvärtom och att det skulle komma frågor av leverantörer om varför 

revisorn tas bort efter att ha haft den i sex år. Respondenten tar hjälp av revisorn vid flera 

tillfällen än bara vid bokslutet, bland annat vid deklarationen.  

Respondenten känner inte till att Skatteverket gör en extra kontroll av bolag som inte har en 

revisor och menar att detta inte är någon anledning till varför bolaget har valt att ha en revisor, 

men I vet att Skatteverket är hårda och vill därför betala alla avgifter och göra rätt för sig. 

Respondent I är positiv till den frivilliga revisionen även fast denne tycker att revision kan vara 

dyr. Bolaget betalar 15 000 kronor varje år för revisionen. 

4.1.10 Respondent J - Mälardalen Industrial Technology Center AB – 2012 

Mälardalens Industrial Technology Center är ett bolag som jobbar för att säkerställa 

konkurrenskraft och kompetens för industrin i Mälardalens region i samarbete med Mälardalens 

Högskola. Bolaget arbetar juridiskt uppdelat i två enheter där den ena delen är industriled och 

ägd av en förening som heter Mälardalen Industrial Technology Center föreningen. Bolaget ägs 

till 100 % av föreningen som består utav flera av de större industriföretagen främst i Eskilstuna, 

Köping och flera kommuner som betalar in medlemsavgifter till föreningen, de har partnerskap 

i föreningen. Bolaget har också flera finansiärer, både statliga och privata. Respondenten är 

Michael Rydell som är verksamhetsledare för bolaget som registrerades år 2012. 

Bolaget drivs genom ett avtal tillsammans med Mälardalens Högskola och de har en gemensam 

organisation med vissa som jobbar i bolaget och vissa på högskolan. De som jobbar på 

högskolan är framförallt forskare och liknande personer som driver samproduktionsprocesser. 

I hela organisationen finns det fyra fokusområden, vilka är innovation, effektivare 

produktutveckling, effektivisering av produktion och energi och miljö inom 

produktionssystemen. Bolaget har en anställd på högskolan som är chef för processen där. 

Bolaget har hyrt in en konsult som tar hand om bolagets redovisning, personen har alltså i 

uppdrag att utföra uppdraget åt dem. Främsta anledningen till att bolaget har en revisor är att 

det finns flera ägare i bolaget och att de har många intressenter. Bolaget är publikt och eftersom 

de har många intressenter tycker de att det är lämpligt att ha en revisor för att de då med gott 

samvete vet att det blir rätt i bolaget och att de har någon som kontrollerar utifrån. Detta är 

viktigt eftersom det är många som är delägare och många som investerar i bolaget. 



23 

 

Respondenten säger att det är viktigt att visa att bolaget använder de finansiella medel de får på 

det sätt som är bestämt. 

Genom att ha en revisor får bolaget en person med kompetens att bolla frågor med. Bolaget 

använder ofta revisorn för momsfrågor då det uppstår en speciell situation gällande deras 

projekt då vissa är momspliktiga och vissa inte är det. Revisorn hjälper till att bedöma om ett 

projekt är momspliktigt eller inte, det är viktigt att göra rätt annars skapas en risk i 

verksamheten. Eftersom att det är bedömningsfrågor är det viktigt att bolaget står för det och 

därför är det ett bra exempel på när bolaget behöver ta hjälp av revisorn. 

Det kostar en del att ha revisor och egentligen kan bolag köpa samma typ av hjälp från någon 

annan. Det går att köpa hjälp och få rådgivningen av någon som har de rätta kunskaperna, men 

eftersom bolaget har många intressenter och är publika är det viktigt att de är transparenta och 

helt öppna med hur det går för bolaget. Respondenten menar att de även vill tala om för 

intressenterna och även för de själva att bolaget gör det som är planerat och att redovisningen 

blir rätt. Det är därför de har revisor även fast de inte skulle behöva det. 

Bolaget har aldrig funderat på att ta bort revisorn och respondenten berättar att styrelsen aldrig 

skulle gå med på det eftersom bolaget ser ut som det gör. Respondenten visste inte om att 

Skatteverket gjorde extra kontroller men kunde tänka sig att det och var inte förvånad. 

4.2 Sammanställning från intervjuerna  
Nedan presenteras en sammanställning av empirin där punkterna angående anledningar till 

revisor och intressenter tas upp.  

Tabell 2: Sammanställning - intervjuerna 

Respondent

/ 

Bolag 

Ort 

Register-

ingsår 

Intervju-

form 

Anledning till att ha 

revisor 

Intressenter: och 

deras påverkan att 

bolagen har revisor 

A Västerås 

2003 

Telefon - En trygghet 

- Säkra upp att de 

gjort rätt 

- Extra ögon i 

bolaget 

- En fördel 

gentemot banker 

- Extra kontroll i 

bolaget 

- Ser seriösare ut att 

ha revisor 

- Intressenterna har 

inte påverkat 

beslutet 

- Vid eventuellt 

banklån tror de 

bankerna skulle 

tycka det var bra 

med revisor. 

B Västerås 

2011 

Personlig - Saknar 

kunskaperna 

- Ställa frågor och 

få hjälp med 

skattelagstiftning, 

skatteplanering, 

sparande och 

investeringar. 

- Intressenterna har 

inte sagt något om 

revisor. 

- Revisor är fördel 

när banken frågar 

och även säkrare 

för bolaget 
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- Säkerhet 

- Få hjälp med 

företagsutveckling 

 

C Västerås 

2002 

Telefon - Bekvämt 

- Saknar 

kunskaperna 

- Blir säker på att 

redovisningen är 

korrekt 

- Intressenterna har 

inte påverkat. 

D Västerås 

1999 

Personlig - En vana 

- Betryggande att 

revisorn skriver 

revisionsberättelse 

- Trygghet 

- Intressenterna har 

ej påverkat 

- Tror de tycker det 

är bra om bolaget 

har en revisor, det 

skulle han själv 

tycka 

E Västerås 

2009 

Personlig - Revisorn rättar fel 

- Försäkrar att de 

finansiella 

rapporterna har 

god kvalitet 

- För att bolaget ska 

växa  

- Trygghet 

- Tror att 

intressenterna ser 

det som något 

positivt  

F Västerås 

2008 

Telefon - Var krav på 

revisor när 

bolaget 

registrerades 

- Det är praktiskt 

- Tidsbesparing 

- Begriper sig inte 

ekonomi 

ordentligt 

- Intressenterna har 

inte påverkat. 

G Västerås 

2014 

Telefon - Trygghet 

- Om något 

ekonomiskt skulle 

hända är det bra 

- Tänker ta bort 

revisorn och tror 

inte intressenterna 

kommer bry sig 

H Eskilstuna 

1994 

Telefon - Slipper sätta sig in 

i alla skatteregler 

som ändras 

- Kvalitetssäkrad 

ekonomi 

- Har alla 

kunskaper om 

avdrag, skatter 

och avskrivningar 

- Intressenterna har 

inte påverkat 
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I Eskilstuna 

2010 

Telefon - Mycket affärer 

med stora bolag 

- Kvalitetsstämpel 

för bolaget 

- Fråga om råd 

- Valde själv att ha 

revisor, 

intressenterna har 

inte sagt något. 

 

J Eskilstuna 

2012 

Telefon - Flera ägare 

- Bli rätt i revisionen 

- Rådfråga 

- Transparanta mot 

intressenter 

- Skulle reagera om 

revisorn togs bort 
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5. Analys 
I detta kapitel kommer den framtagna empirin analyseras med hjälp av det som har tagits fram 

i referensramen. Avslutningsvis nämns andra orsaker som inte grundar sig på teorier om 

revision eller intressentmodellen. 

5.1 Revision som försäkran  
Respondent B har en ägare som inte är insatt i bolaget men genom att de använder sig av en 

revisor kan den utomstående ägaren lita på att bolaget sköts på rätt sätt. Detta kan jämföras med 

teorin om revision som försäkran som grundar sig i att det finns svårigheter för företagsledaren 

och ägaren att sluta avtal som både parterna tycker är bra. Genom att bolaget använder sig av 

en revisor minskas risken för fel. Revisorns arbete kan försäkra att redovisningen är korrekt 

upprättad vilket även förhindrar eventuell informationsasymmetri som kan uppkomma mellan 

företagsledaren och ägaren (Carrington, 2014). Vidare är bolag J det enda bolaget som uttalat 

använder revisor för att bolaget har flera ägare. Detta hänger också ihop med vad Carrington 

(2014) säger om att en revisor förhindrar eventuell informationsasymmetri som kan uppstå. 

Bolag A har tre ägare och eventuella meningsskiljaktigheter förminskas genom att de använder 

sig av en revisor. 

I en agentrelation kan det uppstå problem som har med att agenten och principalen har olika 

mål och önskemål och dessutom kan de inte hålla koll på vad den andra gör, detta problem 

kallas agentproblem och förminskas när bolaget har en revisor (Eisenhardt, 1989; Carrington, 

(2014). Det här kan kopplas till bolag J som har många ägare där det kan uppstå konflikter 

rörande olika beslut i bolaget. 

5.2 Revision som förbättring 
Viktigaste delen inom revision som förbättring är kvalitet på ett bolags finansiella rapporter 

(Carrington, 2014). Carrington (2014) menar att företagsledningens uttalanden styrks av 

revisorn, som även har i uppgift att ta hänsyn till de krav som bolagets intressenter har. Revisorn 

är således en informationsförmedlare mellan olika intressenter som har behov av redovisningen 

(Carrington, 2014). Detta hänger ihop med vad bolag E, H och I sa om kvaliteten i 

redovisningen. Bolag H ansåg att bolagets ekonomi kvalitetssäkrades genom att använda sig av 

en revisor, även respondent I sa det eftersom I tycker att revisorn var en kvalitetsstämpel i 

bolaget. För E ser revisorn till att bolagets finansiella rapporter har god kvalitet. Det bekräftas 

av Wallace (2004) eftersom att om bolagen har hög kvalitet i revisionen bidrar det till att 

revisorn kan identifiera och lösa problem med informationsasymmetri. Detta gör att det blir 

lättare att fatta relevanta och riktiga beslut för bolaget och dess intressenter, investerare och 

finansiärer (Wallace, 2004). 

Bolag A, B, C och F använder sig av revision- och redovisningsbyråer, genom detta säkerställer 

de att deras redovisning blir korrekt upprättad och dessutom ökar kvalitén på bolagens 

finansiella rapporter. Dye (1993) tar upp att utomstående parter och intressenter för ett bolag 

kan vara intresserade av årsredovisningen för bolaget och därför vilja granska den. Eftersom 

den informationen är tillgänglig för allmänheten är det viktigt att den är korrekt, vilket är något 

som revisorn kan se till att den blir (Dye, 1993). 
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5.3 Revision som försäkring 
När lagen om frivillig revision trädde i kraft fick även Skatteverket ökade kontrollmöjligheter 

eftersom införandet bland annat kunde leda till omedvetna och medvetna fel vid skatteräkning 

(Skatteverket, 2010). Att Skatteverket fick ökade kontrollmöjligheter i och med införandet av 

lagen, var respondent A, C, D, E, F, I och J inte medvetna om. Respondent A och C var de enda 

som skulle behålla revisorn istället för att möjligtvis få ökade kontroller av Skatteverket, detta 

kan kopplas till det Svanström (2008) hävdade redan år 2008, vilket var att bolagen skulle välja 

frivillig revision istället för att avsäga sig revisorn och möjligtvis bli granskade av Skatteverket. 

F och I skulle inte påverkas av de ökade kontrollmöjligheterna om de skulle ta bort sin revisor. 

För E kändes det tryggt att respondenten valt att behålla revisorn istället för att Skatteverket 

skulle kontrollera bolaget extra. Respondent D berättade att då bolaget har en auktoriserad 

revisor som år efter år följer upp och skriver revisionsberättelser tror respondenten att 

Skatteverket istället väljer att kontrollera någon som inte har en revisor. J var inte förvånad över 

att extra kontroller gjordes. De enda respondenterna som var medvetna om 

kontrollmöjligheterna var B, G och H. 

Carrington (2014) menar att när revisorn granskar ett bolags redovisning flyttas risken från 

ägaren till själva revisorn. Detta ger en säkerhet till bolagets intressenter då det innebär att det 

nu finns ytterligare en aktör som ser till att bolagets finansiella rapporter är korrekt upprättade 

och inte vilseledande (Carrington, 2014). Eftersom Skatteverket kan dyka upp och göra 

kontroller valde respondent B att ha en revisor, vilket gör att risken flyttades över till revisorn. 

5.4 Revision som komfort 
Enligt teorin om revision som komfort är det snarare en trygghetsfaktor att ha en revisor 

närvarande än att den är en person som främst kritiserar och anmärker på fel som kan 

framkomma i redovisningen (Carrington, 2014; Bazerman et al., 1997). Tryggheten som skapas 

av att ha en revisor var anledningen till valet att ha revisor för respondent A, D, E och G. För 

respondent A var det tryggt att ha en revisor för att det gjorde de säkra på att de gjort rätt och 

de fick ett par extra ögon i bolaget.  

Att intressenterna skulle påverka beslutet att ha revisor tycker varken respondent A, B, C, D, F, 

G eller H att de har gjort. Detta säger emot Collis (2003) som menar att bolagets intressenter är 

beroende av den finansiella informationen och att ägarna därför väljer att ha revisor, för att visa 

intressenterna att de uppfyller kraven. Respondent I:s intressenter har inte sagt något om 

revisorn, respondenten tror däremot att en ny kund skulle påpeka om bolaget inte har revisor. 

Respondent I tror också att leverantörerna skulle ställa sig frågande om bolaget efter sex år tar 

bort revisorn. Svanström (2008) menar att leverantörer blir säkrare gällande betalningar om 

revisor är närvarande i bolaget. Det enda bolaget som är säker på att intressenterna som kunder 

och leverantörer skulle bryr sig om revisorn togs bort är bolag J. Bolaget har många intressenter 

och det är viktigt för dem att vara publika och transparanta med hur det går för bolaget. 

Dessutom säger respondent J att bolagets styrelse aldrig skulle godkänna att revisorn tas bort. 

För att kunna bedriva en verksamhet behövs det oftast kapital, exempelvis lån, detta hjälper 

långivare bolaget med. Det är också långivare som avgör om bolag kan betala tillbaks ett lån 

eller inte (Broomé et al. 1998). För att ett bolag ska få ta ett lån krävs det att ekonomin är korrekt 

och ett bolagets finansiella rapporter ser bättre ut om en revisor har granskat och godkänt det 
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(Carrington, 2014). Detta kan kopplas till respondent E som säger att en revisor används i 

bolaget för att försäkra sig om att den finansiella informationen är av god kvalitet. Seow (2001) 

genomförde en studie som visade att 33 % av små bolag valde att ha revisor för att långivare 

krävde det. I en undersökning av Collis et al. (2004) bland 17 banker, menade 94 % att det var 

säkrare att låna ut pengar till små bolag som hade en revisor. Ingen av de intervjuade 

respondenterna menade att bankerna hade krävt att de skulle ha en revisor däremot trodde 

respondent A och B att bankerna tyckte att det var en fördel att bolaget hade en revisor. 

Respondent H menade att om bolaget skulle vilja ta ett lån skulle banken tycka att det var viktigt 

att bolaget hade en revisor eftersom det skulle visa att deras uppgifter var korrekt.  

Respondent D menade att det kändes betryggande att ha en auktoriserad revisor som gör 

revisionsberättelsen korrekt. Att det är viktigt att ha en korrekt revisionsberättelse kan kopplas 

ihop med det som Bazerman et al. (1997) säger om att bolagens intressenter får förtroende för 

bolaget om de har en kvalificerad revisionsberättelse. Detta för att det skapas en trygghet för 

dem (Bazerman et al., 1997). 

5.5 Revision som legitimering  
För respondent A känns det mer seriöst att ha en revisor. Detta kan kopplas ihop med Power 

(2003) som säger att legitimiteten ökar när den finansiella informationen som ett bolag har är 

trovärdig och seriös, vilket den blir efter att en revisor har granskat den.  

Suchman (1995) anser att om ett bolag är legitimt skapas det en bättre stabilitet för bolaget 

vilket också gör att bolaget blir mer uthålligt eftersom intressenterna vill leverera resurser till 

ett bolag som verkar trovärdigt och har en korrekt finansiell information. Att den finansiella 

informationen är viktig säger respondent E som tycker att genom att bolaget använder en revisor 

säkerställer de att den finansiella informationen är av god kvalitet. Carrington (2014) menar att 

legitimitet handlar om att bolag arbetar efter de normer, lagar och regler som ställs av samhället. 

Detta bekräftas genom kvalitetsstämpeln som respondent H och I anger som en av 

anledningarna till att de använder sig av en revisor. 

5.6 Andra orsaker  
I studien har det framkommit att det finns andra anledningar till att använda sig av en revisor 

än de som tas upp i teorier om revision och intressentmodellen. Dessa tas upp i detta avsnitt 

eftersom de är fundamentala vid beslutsfattande gällande att ha en revisor. 

5.6.1 Kunskaper 

Flera av respondenterna tog upp att de kände att de saknade tillräckliga kunskaper och därför 

valde de att ha en revisor. Respondent B och C tycker inte att de har tillräckligt med kunskap 

gällande ekonomin och respondent F begriper sig inte på ekonomi ordentligt. Respondent H har 

till viss del kunskaper eftersom respondenten är utbildad inom ekonomi men känner att den 

saknar kunskaper om vilka avdrag, skatter och avskrivningar som bolaget har rätt till. Det är en 

av flera anledningar till att respondent H använder sig av revisor. Respondent G tar upp att en 

anledning till att en revisor används är för att underlätta om något ekonomiskt problem skulle 

inträffa. Dessa olika anledningar kan kopplas samman med det Collis et al. (2004) hävdade 

angående att ägaren kan vända sig till revisorn om det uppstår problem eller svårigheter med 

den finansiella delen för att få hjälp att lösa det. Anledningen kan vara att det krävs kunskaper 
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som bara revisorn har (Collis et al., 2004). Rommel et al. (2007) säger att kunskaper som ägarna 

borde ha inte bara handlar om hur de ska redovisa utan också skatteregler. Det krävs även 

kunskaper om hur de olika reglerna ska tillämpas och därför väljer bolagen att köpa tjänsten 

(Rommel et al., 2007). Även detta kan kopplas till det respondent B, C och F berättade om att 

de inte har tillräckliga kunskaper. 

5.6.2 Mål att växa 

Collis (2004) genomförde en studie som kom fram till att det blir en trygghet för bolaget att ha 

revisor om omsättningen som bolaget har ökar, en ökning av omsättningen kan även leda till 

att bolaget i framtiden får revisionsplikt vilket betyder att de inte har något annat val än att 

använda sig av en revisor. Respondent E hoppas i framtiden att växa och det är en av 

anledningarna till varför respondenten vill ha en revisor. 

5.6.3 Rådgivning 

Rådgivning är något som revisionsbyråerna också kan hjälpa till med, däremot menar flera 

respondenter att de bara har kontakt med revisorn vid bokslutet. Svanström (2008) säger att 

bolagen kan söka hjälp som har med annat än revisionen att göra och där har revisorn en viktig 

roll som rådgivare. Revisorn kan kontaktas för att bolagen vill få hjälp med bland annat 

rådgivning som har med redovisningsfrågor, skattefrågor och olika typer av juridiska frågor att 

göra (Svanström, 2008). Respondent D säger att denne kontaktar revisionsbyrån om det behövs 

hjälp med ekonomiska frågor. 

5.6.4 Kostnaden 

Collis (2003) menar att ägarna anser att fördelarna med att ha revision är högre eftersom den 

gör att andra kostnader i bolaget blir mindre och därför är de villig att betala för revisionen. 

Respondent A anser inte att kostnaden för revisor är särskilt stor för dem. Det respondenten 

dock tror är att om kostnaden för revisorn, som för dem är ca 1 000 kronor i månaden, hade 

varit högre skulle A tänka om. Enligt respondent B är kostnaden för revisor liten för bolaget. 

Det har även gjorts en undersökning som visade att 40 % av små bolag tycker att informationen 

som bolagets revisor granskar är både användbar och nyttig (Collis, 2003). 
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6. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras de delar av analysen som kan anses behöva en diskussion. 

Bolagen ser flera fördelar med att ha en revisor men det vi trodde inför studien var att 

intressenterna skulle påverka på valet att ha revisor. Intressentmodellen nämns inte mycket i 

analysen eftersom det framkom vid intervjuerna att nästan alla respondenter ansåg att 

intressenterna inte hade haft någon påverkan vid beslutet att ha en revisor. Intressenterna som 

Skatteverket och banken har påverkat vissa företag till viss del och det tror vi beror på att om 

dessa intressenter inte skulle godkänna något de gör eller ogilla något skulle det kunna få 

betydande konsekvenser i form av skulder eller att de inte får ta lån.  

Intressenterna i form av leverantörer och kunder har enligt nästan alla bolag som intervjuades 

inte påverkat bolagen att anställa en revisor. Detta säger emot vad referensramen menar om att 

kunder och leverantörer vill ha korrekt finansiell information för att veta att handel kan fortsätta 

och att bolagen kan betala (Bruzelius, 2011). Detta borde betyda att leverantörerna och 

kunderna skulle påverka bolagen att ha en revisor vilket bolagen dock menar att det inte har 

gjort. Vi tror att detta beror på att nästan alla bolag i denna studie är konsultbolag som inte 

driver någon fysisk handel. Eftersom bolagen inte gör det har de inga specifika leverantörer 

som ska leverera varor till dem som bolagen ska använda för att exempelvis sälja vidare till 

någon kund. Vi tror att om bolagen däremot skulle ha den typen av verksamhet skulle de kunna 

bli påverkade av leverantörerna eller kunderna.  

För bolag som har flera ägare är det enligt teorin som försäkran en säkerhet att ha en revisor 

eftersom det kan uppstå informationsasymmetri i sådana bolag då all information kanske inte 

redogörs för alla ägare (Carrington, 2014). Tre av bolagen hade flera ägare men det var bara en 

som menade att ägarstrukturen hade påverkat valet att ha en revisor. Även om de andra två 

bolagen inte hade en revisor för att de var flera ägare tror vi att revisorn är en säkerhet för dessa 

bolag om det skulle uppstå problem mellan ägarna. Anledningen till att bolagen inte hade en 

revisor var för att de var flera ägare och för att alla ägarna tillhörde familjen. Vi tolkade det som 

att genom att alla ägarna tillhörde familjen kände de sig säkra och kunde lita på varandra. Vi 

tror dock att även om det finns anledning att lita på familjen, är det svårt att förutse vad som 

kan hända i familjerelationer.  

Genom intervjuerna framkom det orsaker till att ha en revisor som inte kunde kopplas till teorin 

som revision och intressentmodellen. Dessa var bland annat kunskaper, rådgivning och 

kostnaden. Kunskaper handlar om att respondenterna inte kände att de hade tillräckligt med 

kunskap och därför valde att ha en revisor. Rådgivning handlar om att respondenterna nästan 

bara har kontakt med revisorn vid bokslutet även om Svanström (2008) menar att det kan vara 

viktigt för bolagen att söka rådgivningen från revisorn vid behov. Kostnaden handlar om att två 

bolag just nu inte tycker att kostnaden för att ha en revisor inte är stor, men en respondent menar 

att om kostanden skulle öka kan bolaget tänka om gällande revisorn. Dessa orsaker till att ha 

en revisor som angavs under intervjuerna tycker vi är logiska eftersom vi framförallt kan tänka 

oss att bolag vill ha en revisor för att de saknar kunskaper och är rädda för att göra fel, till 

exempel om de skulle få Skatteverket efter sig eller någon annan myndighet. Att bolagen bara 

använder sig av revisorn vid bokslutet tror vi främst beror på att de får rådgivning av någon 
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annan, exempelvis en redovisningskonsult. Vi tror att kostnaden kan ha en större betydelse än 

vad som framkommit vid intervjuerna, detta för att om kostnaden skulle vara högre tror vi inte 

att bolagen skulle tycka att arbetet som revisorn gör är lika nödvändigt eftersom bolagen inte 

är särskilt stora.  

Om vi tittar på dessa orsaker till varför bolagen har en revisor känns det framförallt som att 

kunskaper är något som borde tillhöra teorin som revision då det i denna studie framkom som 

en viktig anledning till att bolagen hade en revisor. 
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7. Slutsats 
Följande avsnitt behandlar de slutsatser som grundats på analysen samt besvarar arbetets 

frågeställningar. 

Varför väljer en del små aktiebolag i Västerås och Eskilstuna att använda sig av revisor 

trots avskaffandet av revisionsplikten? 

I studien har det framkommit flera anledningar till varför en del små aktiebolag i Västerås och 

Eskilstuna använder sig av en revisor även fast de har en frivillig revision. Den främsta 

anledningen är inte för att revisorn genomför en revision, utan respondenterna tar upp flera 

andra anledningar till varför bolaget använder sig av revisor.  

Anledningar som tas upp är att bolagen har fler ägare och eftersom det kan uppstå en 

informationsasymmetri förminskas den genom att en tredje part används, det vill säga en 

revisor. En annan anledning var för att bolagets ekonomi kvalitetssäkrades genom att bolagen 

använde sig av en revisor eftersom den sätter en stämpel på att bolagets finansiella information 

är av god kvalitet. Det mest uppenbara som framkom i studien var att nästan alla hade en revisor 

eftersom en trygghet då skapades i bolaget. Revisorn försäkrar bolagen om att de har gjort rätt. 

I referensramen framkom det att intressenterna var en viktig anledning till varför bolagen 

använde en revisor, däremot menade de flesta att intressenterna inte hade påverkat beslutet att 

använda sig av en revisor. De enda intressenterna som till viss del hade påverkat var 

Skatteverket och banken. 

Det har även framkommit andra anledningar som inte kunde kopplas till teorier om revision 

och intressentmodellen. Den första anledningen är att det saknas tillräckligt med kunskap inom 

ekonomi och därför valde en del att använda sig av en revisor. Några andra anledningar var att 

bolagen hade planer på att växa i framtiden och för att revisorn även bistod med rådgivning. 

Dessa anledningar är betydelsefulla tillägg för teorierna. 

Finns det någon skillnad vid valet att använda sig av revisor mellan aktiebolag som 

startades efter att den frivilliga revisionen infördes och de aktiebolag som redan fanns när 

lagen infördes i Västerås och Eskilstuna? 

I stora drag finns det inga skillnader på anledningarna till varför bolagen som startades efter 

revisionspliktens avskaffande ändå har revisor ihop med de anledningar som bolagen som redan 

fanns vid den frivilliga revisions införande berättade. 

Den enda tydliga skillnaden som framkom var att nästan alla av bolagen som redan fanns innan 

lagens införande var inte medvetna om att Skatteverket hade fått extra kontrollmöjligheter av 

aktiebolagen som inte har en revisor. Detta var däremot något som två av bolagen som startades 

efter den frivilliga revisionens införande däremot kände till.  
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