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Sammanfattning 

 

Den första november 2010 har mer än 70% av svenska små aktiebolag valt att avskaffa 

revisionen, trots det upplever många små aktiebolag en nytta av att använda revisionen, även 

om dem inte behöver det. Syftet med uppsatsen är att belysa och förklara bakomliggande 

orsaker till att ägarna av små aktiebolag väljer att behålla revisionen. En kvalitativ metod har 

valts i form av semi-strukturerad intervjuer. Uppsatsen grundar sig i en deduktiv 

forskningsansats. Dessutom har mycket sekundärdata använts till exempel böcker, 

vetenskapliga artiklar och många elektroniska källor. Totalt har 13 intervjuer genomförts 

varav två personligaintervjuer(ansikte mot ansikte) samt 11 telefonintervjuer. Uppsatsen visar 

ett antal orsaker till valet av revision för små aktiebolag framför allt för sin egen skull, 

seriositet, informationsasymmetri, Skatteverket, trovärdighet mot olika intressenter, behov av 

rådgivning, tidsbrist, okunskap inom ekonomi, utbildnings nivå gällande ekonomi och 

omsättning. 

 

 

Nyckelord: Frivillig revision, avskaffandet av revisionsplikten, små aktiebolag, revisorns roll, 

intressenter och revisor.  

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract  

 

On the 1st of November 2010 more than 70% of small companies on the stock market, in 

Sweden, have chosen to abolish the audit system; however despite this elimination some 

companies advocated the importance of using the audit system. The aim of the paper is to 

highlight and explain the underlying reasons to that the owners of small limited company 

chooses to retain the audit. A qualitative method was adopted which uses semi-structured 

interviews, a total of 13 interviews were conducted, two of them were face to face and eleven 

were phone interviews. The empirical results showed that there are a number of reasons 

behind the small companies choice of audit, serving its own cause, seriousness of the audit 

system, information asymmetry, the Swedish Tax Agency, the credibility of the various 

stakeholders, the need of advice, lack of time, lack of knowledge in economics, educational 

level concerning finance and sales, to name a few. 

  

  

Keywords: Voluntary audit, the abolition of the audit requirement, small companies, role of 

the auditor, stakeholders and auditors
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1. Inledning  

Kapitel ett börjar med en genomgång av bakgrunden till studien, efter vilket 

problemställningen förklaras som lägger grunden till studiens forskningsfrågor och syfte. 

 

         1.1 Bakgrund  

Revision betyder att bolagets bokföring, bokslut, årsredovisning samt bolagslednings 

administration kontrolleras av en revisor. En god redovisningssed kräver att bolagets revision 

ska vara omfattande och grundlig. Med god redovisningssed menas att redovisningslagar och 

praxis ska följas och ge en korreket bild (Skatteverket, 2010). 

I Sverige och alla andra nordiska länder ska revisorn agera för både samhället och 

aktieägarna. Vidare ska revisorn se till om att bolaget betalar rätt kostnader och skatter 

(Öhman & Wallerstedt, 2012).  Ett av de viktigaste syftena med revisionen är att tillgodose 

dem externa intressenterna exempelvis: ägare, långivare, leverantörer, kunder och 

Skatteverket som har ett stort intresse av att bolaget drivs på ett riktigt sätt. Det andra 

revisionssyftet är att bolagets redovisning ska redovisas på ett korrekt sätt (Regeringen, 2010).  

 

Den första januari 1983 infördes revisionsplikten som berörde alla aktiebolag i Sverige 

(Thorell & Norberg, 2005). Lagen krävde att aktiebolags årsredovisning skulle kontrolleras av 

en behörig revisor som är auktoriserad eller godkänd (10 kap. 11§ ABL). 

 

Sedan 1999 verkställdes ett komplement rörande förhindrandet av ekonomisk brottslighet i 

Sverige, vilket betyder att revisorer är skyldig att uttala och meddela misstanke om brott till 

åklagare (SOU 2008:32).  

 

I en utredning från svensk företagsamhet av Per Thorell och Claes Norberg beskrivs för- och 

nackdelar med att använda revisionen för svenska små aktiebolag, vilket i sin tur lade grunden 

för den följande regeringsutredningen (Revisionsplikten i små aktiebolag, 2005).
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För att avskaffa revisionsplikten för små aktiebolag tillsatte regeringen år 2006 en 

undersökning som handlade om att föreslå ändringar i regelverket. Utredningen resulterade i 

att revisionsplikten avskaffades den första november 2010 för en del små aktiebolag, vilket 

ledde till att mer än 70 % av Sveriges små bolag avskaffade revisionen (Frivision, 2011).  

 

Enligt Skatteverket (2010) undantas små aktiebolag från revisionsplikten som uppfyller minst 

två av följande kriterier:  

 Högst tre anställda. 

 max 1,5 miljoner kronor i balansomslutning                                                             

 max 3 miljoner kronor i nettoomsättning.   

 

Om bolag som uppfyller kraven väljer att inte använda revisionen måste dem aktivt ta beslutet 

och sedan anmäla det till Bolagsverket (Skatteverket, 2010). 

 

        1.2  Problemdiskussion   

Efter att revisionsplikten avskaffades den första november 2010 i Sverige blev det frivilligt 

för små aktiebolag att välja om dem ville ha kvar revisionen eller inte, vilket ledde till att 

250 000 aktiebolag och handelsbolag påverkades av lagändringen (Skatteverket, 2010). 

Lagändringen beräknades leda till ett ökat utbud för redovisnings och revisionstjänster på 

marknaden, medan priset för tjänsterna skulle bli lägre, vilket i sin tur skulle leda till att 

svenska små aktiebolag fick bättre villkor att konkurrera med andra bolag som har mindre 

kostnader för revisionen eller inte har någon revisionsplikt (SOU 2008:32). 

 

Revisionen innebär relativt höga kostnader för små aktiebolag varje år i relation till nyttan av 

tjänsten (SOU 2008:32). Men bolag efterfrågar däremot revisionen när dess nytta väger tyngre 

än kostnaderna (Collis, 2003). Enligt regeringens proposition (2009) är revisions arvoden 

vanligtvis på 15 000 kronor för mindre bolag. Små aktiebolag skulle kunna få 

kostnadsbesparing på cirka 2,9 miljarder kronor genom att avskaffa revisionen (proposition, 

2009). Kostnadsbesparingen var en viktig orsak till att små aktiebolag avskaffa revisionen. 

Däremot har Svanström (2008) kommit fram till i sin studie att kostnadsbesparingen från 

avskaffandet av revisionsplikten är svår att uppskatta på grund av behovet av andra tjänster 

som 
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exempelvis redovisnings och rådgivningshjälp kan öka för bolag som väljer bort revisionen. 

För att undvika att använda olika externa källor för olika anspråk som bolagen kan tänka ha 

skulle små aktiebolag behöver använda en revisor, vilket i sin tur leder till att bolaget gynnas 

av besparingen. (Svanström, 2008).  

 

Ägarna i små aktiebolag är ofta bolagsledarna, vilket gör att revisionen för dessa bolag inte 

har stor betydelse (Norberg, 2005). Med detta menas att revisionen i små aktiebolag inte 

behövs i stor grad och således påverkar ägarna i mindre grad (SOU 2008:32). Men ibland 

saknar de interna ägarna kunskap om hur den finansiella informationen ska tolkas samt att det 

kan uppstå konflikter när det finns utomstående ägare, vilket i sin tur leder till att efterfrågan 

på revisionen ökar relativt (Collis, 2004). Ett bristande förtroende skapas när 

informationsasymmetri uppstår mellan olika intressenter. Med informationsasymmetri menas 

att bolagsledaren har informationsövertag gentemot ägaren.  Därmed resulterade en finsk 

studie till att outsourcing av redovisningen för små aktiebolag skulle leda till vad som kallas 

informationsasymmetri (Niemi, 2012).  Problemet kan lösas genom att använda en tredje part 

som granskar bolagets finansiella poster på ett korrekt sätt (Carrington, 2010). 

 

Enligt (SOU 2008:32) skulle långivarna inte påverkas till stor grad av slopandet av 

revisionsplikten eftersom långivarna ofta lägger stor vikt på egna analyser vid 

kreditbedömning av småbolags kreditsökning, det vill säga hur bolaget har vårdad sina 

tidigare lån. Men det kan uppstå problem i relationen med långivare om små aktiebolag väljer 

att avskaffa revisionen då riskerar långivarna själva att drabbas av en förlust om ett oreviderat 

bolag beviljas ett lån som inte kan återbetala (LR Revision och Redovisning). Därför riskerar 

oreviderade bolag att få sämre lånevillkor som högre ränta i jämförelse med reviderade bolag. 

Det kan noteras att författarna från den finska artikeln har kommit fram till att aktiebolag som 

upplever ekonomiska svårigheter är mer villiga att ha kvar revisorn. Det beror på relationen 

mellan aktiebolag och banker. Den professionella revisorns råd är värdefulla för aktiebolagen 

(Niemi, 2012). Collis har även skrivit om avskaffandet av revisionsplikten i Storbritannien 

(UK) år 2004.  Hon har kommit fram till i sin studie ”The demand for the audit in small 

companies in the UK” att små aktiebolagsägare väljer att använda en revisor för att öka 

tillförlitligheten gentemot banken.
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Hon menar att långivarna använder ekonomisk information som underlag vid 

kreditbedömning, vilket betyder att långivarna har väldigt stor påverkan på bolagens beslut 

gällande revision.  

 

Enligt propositionen gjorde regeringen en beräkning som visade att lagändringen om 

revisionsplikten skulle resultera i en minskning av skatteintäkter på 1, 3 miljarder kronor.  

Detta beror på medvetna och omedvetna fel vid aktiebolags skatteberäkningar utan hjälp av 

revisor (Proposition, 2009). Därför skulle det kunna bli aktuellt att bolag utan revisor skulle 

granskas hårdare av skatteverket för att lösa problemet gällande medvetna och omedvetna fel 

(Skatteverket, 2010). Revisorns granskning kan skydda samhället från ökade kostnader på 

grund av minskade skatte intäkten (Andersson, 2005). Nyttan av revisionen kan uppkomma 

vid korrekta betalningar av skatter och alla andra avgifter, vilket i sin tur leder till att bolaget 

slipper straffavgifter (Svanström, 2008).  

 

 Enligt staten offentliga utredningen (2008:32) kommer avskaffandet av revisionsplikten inte 

påverka leverantörerna eftersom dem inte är intresserade av huruvida bolaget har en revisor 

eller inte. Med det menas att leverantörerna fort skulle anpassa sig till nya omständigheter där 

bolagen inte längre har revision (SOU 2008:32). Men kan avskaffandet av revisionsplikten 

påverka leverantörer på ett negativt sätt eftersom små aktiebolagsägare har begränsad 

förståelse av sina ekonomiska situationer vilket gör att risken för konkurser ökar relativt, 

vilket vidare kan leda till att leverantörer förlorar inkomst (FAR, 2005).  För att minska risken 

ska små aktiebolagen använda en revisor som granskar finansiella rapporter på ett korrekt sätt 

(Jensen, 2001 ), vilket i sin tur leder till en ökad grad av trovärdighet för leverantörer 

(Svanström, 2008).   

 

Dessutom skulle avskaffandet av revisionsplikten inte påverka kunder på att påtagligt sätt 

eftersom kunderna endast vill bli säkra på att det bolag som dem handlar från ska kvarstå på 

marknaden, det vill säga att de vill kunna vända sig till bolagen vid till exempel reklamationer 

(SOU, 2008:32). Däremot är kunderna för många bolag en av dem viktigaste intressenterna 

eftersom dem vill ha tillförlitlig information och korrekta leverantör (Bruzelius & Skärvad, 

2011). Informationen fås genom att en revisor försäkrar och granskar trovärdigheten av 

rapporterna vilket i sin tur leder till fortsatta leveranser (FAR, 2005). 
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Soew (2001) kom fram till att kvalitetssäkringen från revisionen för finansiella rapporter 

påverkar små aktiebolag i mindre utsträckning på grund av kombinerade ägarstrukturer. Men 

Collis (2004) visade i sin studie att 40 % av små aktiebolag anser att revisorns information 

bidrar med nyttan för deras verksamhet och att revisionen förbättrar och ökar kvaliteten på 

den finansiella informationen. 

 

Graden av trygghet skulle minska om en revision misslyckats, där inte lagar och regler följts 

(Menon & Williams, 1994; Carrington, 2010). Det gör att bolag kommer att använda 

revisionen för att skapa trygghet för alla bolags intressenter (Hayes, 2005). Svanström (2008) 

och Collis (2004) har kommit fram till i deras studie att revisionen ökar graden av 

trovärdigheten för bolags redovisning, vilket i sin tur leder till att förbättra kvaliteten av 

redovisningen. Vidare kan tilläggas att viktiga skäl till att bolag vill ha kvar revisorn är att 

bolags finansiella rapporter skulle säkerställas genom revisors kontroll vilket i sin tur skapar 

tillförlitlighet, som slutligen gör att revisionen fungerar som en försäkran för dem externa 

intressenterna (Rogers & Stocken, 2005). 

Slutligen har Collis (2004)  kommit fram till i sin studie att det finns ett positiv samband 

mellan tre variabler (omsättning, balansomslutning och antal anställda) och valet att använda 

en revisor. Om en av variablerna ökar i samband med omsättningen ökar behovet att använda 

revisionen. Det vill säga att ju större omsättning bolaget har desto mer sannolikt är det att dem 

anlitar revisorer. 

 

     1.3 Forskningsfråga   

Varför väljer små aktiebolagsägare att använda revisionen, trots att dem har möjlighet att 

avskaffa den? 

 

      1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att belysa och förklara bakomliggande orsaker till att ägarna av små 

aktiebolag väljer att behålla revisionen. Vidare bidrar uppsatsen till att presentera nyttan av 

revision för dessa aktiebolag. 
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2. Teoretisk referensram  

 

I detta kapitel kommer relevanta teorier att presenteras som består av revisionsteorier, 

intressent modellen och revisorns roll. 

 

 

 2.1 Revisionsteorier  

I nedanstående figur nämns tre teorier ”revision som försäkran, förbättring och försäkring” 

som är grundade i den nationalekonomiska traditionen.  Förutom detta nämns även två andra 

syner på revision, vilket är komfort och legitimering som är sammanbindande i den 

sociologiska traditionen. Revisionsteorier användes i denna studie för att kunna analysera och 

utreda forskningsfrågan.   

Figur 1: Traditioner, teorier och perspektiv på revision (Carrington, 2010, sida 13). 

 2.1.1  Revision som försäkran 

Den här teorin har sitt utgångsläge i agentteorin och förklarar att det finns en principal 

(ägaren) och en agent(bolagsledare) (Wallace, 1980). För att leda bolaget framåt skulle 

Teorier om revision 

 

Nationalekonomi  Sociologi 

Försäkran  Komfort  Försäkring  Förbättring  Legitimering  
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ägaren anställa en ledare. Eftersom bolagsledaren styr arbetet anses han/hon ha ett 

informationsövertag mot ägaren, det kallas informationsasymmetri. Det kan uppstå problem 

som ligger på bolagsledarens ansvar när han/hon inte sköter verksamheten korrekt, vilket 

resulterar i att ledarens ersättning ska minskas av ägaren. Man kan lösa det här problemet 

genom att använda en tredje part (revisorn) som försäkrar att bolags finansiella poster 

upprättas på ett korrekt sätt men även förhindrar potentiell informationsasymmetri som 

uppstår mellan bolagsledningen och ägaren. Det medför att ägaren i det här fallet skulle kunna 

försäkra sig om att företagsledningen är i linje med ägarens intressen och sköter bolaget väl 

(Carrington, 2010). Vidare förklarar Carrington att nyttan av revisionen kan vara för både 

bolaget och de övriga externa intressenterna som inte kan driva verksamheten direkt till 

exempel utomstående ägarna.  

 Slutligen har Collis,(2004) kommit fram till i sin studie att informationsasymmetri även kan 

finnas i mindre bolag. Anledningen till detta är att de interna ägarna ibland saknar kunskap 

om hur den finansiella informationen ska tolkas. Vidare anser hon att det kan uppstå tvister 

när det finns andra delägare som inte är verksamma i bolaget, vilket kan leda till en ökad 

efterfrågan på revision.   

 

      2.1.2 Revision som förbättring 

Revisorn har en mer effektiv roll i denna teori och kan påverka själva bolaget genom att 

påverka revisionen. Revisorns uppgift i teorin är att förmedla säkerheten mellan olika 

intressenter som har intresse av den viktiga informationen samt att påverka informationens 

kvalitet (Wallace, 1980). Revisionen kommer att höja kvalitén och tillförlitligheten på den 

finansiella informationen (Hayes, 2005), vilket slutligen leder till en ökad grad av trygghet. 

För att skapa en effektivare kapitalmarknad skulle intressenternas krav och behov uppfyllas 

av en revisor, detta genom att ge lämplig information (Carrington, 2010). Slutligen visade 

Collis (2004) studie att 40 % av små bolag anser att revisorns information bidrar med nyttan 

för deras verksamhet. Dessutom kräver småbolag att kvalitén på den finansiella informationen 

ska förbättras genom att använda en revisor.     
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2.1.3  Revision som försäkring 

Enligt Carrington (2010) skulle revision som försäkring anses som en marknadslösning. 

Revisorns uppgift i revision som försäkring är att revidera bolagets redovisning. Det minskar 

försäkringsrisken och ger även en säkerhet till intressenterna, vilket betyder att risken 

förflyttas från bolagsledningen till själva revisorn. För externa intressenter tolkas det som att 

det skulle finnas ytterligare en deltagare som uppmärksamt garanterar korrekta och riktiga 

finansiella rapporter. Om det uppstår några felaktigheter i små aktiebolags redovisning, skulle 

externa intressenter kunna drabbas av förluster. Intressenterna kommer därför att kräva 

ersättning från revisorn. Med detta menas att risken förflyttas från bolags ledning till själva 

revisorn, det vill säga att revisorn tar på sig ansvaret. Däremot nämner Carrington (2010) att 

revision som förbättring och försäkran är ett resultat av revision som försäkring. 

 

 

        2.1.4 Revision som komfort  

Carrington menar med komfort perspektivet att den grundläggande tryggheten skulle 

förmedlas av en revisor. I denna teori anser Carrington (2010) och Pentland (1993) att 

intressenterna känner sig trygga med revision. Genom att revisorn omvandlar rådata till en 

kulturellt godkänd form. Revisorn agerar i detta perspektiv som en säkerhet för att intressenter 

ska kunna våga investera i ett bolag. Investeraren vill veta att revisionen finns, vilket i sin tur 

leder till att dem slipper ställa frågor angående redovisningens kvalitet eller pålitlighet. Om 

investeraren blir medveten om några felaktigheter så kommer komforten att påverkas. För att 

skapa trygghet för bolagets intressenter skulle bolaget rekommenderas att anställa en revisor 

(Hayes, 2005).  Revisorn bör kritisera felaktigheter som uppstår i bolagets finansiella 

information. Misslyckande av revisorn innebär att graden av trygghet skulle minskas (Menon 

& Williams, 1994).       

2.1.5 Revision som legitimering 

legitimeringsperspektivet innebära att bolaget alltid agerar och strävar efter de normer och 

regler som ställs av samhället (Carrington, 2010). Enligt FAR (2006) skulle bolaget kunna 

vinna på att handla legitimt vilket slutligen leder till att dem får lojala intressenter.  
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Bolag med revision uppnår högre förtroende kring den finansiella informationen jämfört med 

bolag som inte har revisor (Power, 1996). Genom att skydda anseendet och förtroendet kan 

företaget bevara verksamheten men även bevara efterfrågan på dess tjänster samt produkter. 

Det vill säga att bolaget behöver legitimitet för att kvarleva på lång sikt. 

 

För att uppnå legitimitet och framgång behöver bolaget anpassa sig efter dem 

 anspråk som intressenterna ställer på dem (Carrington, 2010). Om verksamheten inte 

uppfyller samhällets krav på legitimitet kommer deras överlevnad att hotas på den marknad de 

agerar på(Carrington, 2010). 

 

       2.2 Intressent modellen  

Ett bolag har många olika intressenter men denna studie har endast utgått från ägarna, 

långivarna, leverantörerna, kunderna och Skatteverket som intressenter.  Intressenterna och 

bolaget är beroende av varandra. Bolaget har behov av hjälp från intressenten för att överleva, 

medan intressenten har ett intresse av belöning i utbyte mot sin tjänst till bolaget (Thomasson, 

2009). Det är väldigt viktigt för intressenterna att uppfatta relationerna mellan bolaget och 

dess intressenter och vilka krav som ställs, för att tillfredsställa utbytet mellan dem (Bruzelius 

& Skärvad, 2011). Dessutom är det viktigt att bolagets intressenter har tilltro till 

informationen som bolaget lämnar (Svanström, 2008). Med detta menas att intressenterna kan 

ha olika behov av information. Om ett bolag anlitar en revisor som granskar redovisningen 

skulle informationen ses mer trovärdig och tillförlitlig (Svanström, 2008).  
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Figur 2: intressentmodellen egen bearbetning med inspiration från (Bruzelius & Skärvad 2011, s 

73). 

        2.2.1 Ägare 

Ägare som intressentgrupp har intresse av bolagets finansiella information. Ägaren bidrar 

med kapital och vill få avkastning på sitt investerade kapital, men ägarnas risk ökar när 

bolaget underpresterar (FAR, 2006). Korrekt ekonomisk information kan även hjälpa ägarna 

att lägga grunden för beslutfattande när det kommer till att köpa eller sälja aktier (SOU 

2008:32). Respondenterna i undersökningen och ägarna har ofta varit samma person som har 

beslutfattande position i bolaget. Men det kan finnas ett problem som kallas 

informationsasymmetri som uppstår när bolaget har flera delägare. Med detta problem kan 

efterfrågan på revisionen ökas relativt (Collis, 2004). Ett bristande förtroende skapas när 

Informationsasymmetri uppstår mellan olika intressenter. För att öka graden av förtroende 

från intressenter behöver små aktiebolag använda revisionen (Carrington, 2010). Valet att 
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anlita en revisor kan bero på hur många ägare som står utanför bolags ledning. Det vill säga 

att ju fler ägare bolaget har desto större blir behovet av revisionen (Seow, 2002).     

 

  2.2.2 Långivare 

Långivarna är den andra intressentgruppen som bidrar med kapital till bolaget för dess 

fortsatta drift och utveckling. Långivarna vill erhålla ränta och amorteringar på beviljade lån 

av bolagen (Bruzelius & Skärvad, 2011). 

 

För att kunna avgöra bolagets återbetalningsförmåga i form av amorteringar och räntor 

behöver banker och andra långivare ekonomiskinformation om bolaget. Om informationen 

har granskats av en behörig revisor kan den betraktas mer korrekt och trovärdigt. Det menar 

att långivarna är en viktig intressent för bolaget (SOU 2008:32). Utan en reviderad årsrapport 

bli det svårt för ägarna att få lån (Danielsson, 2010). 

  

Om revisorn bekräftar att årsredovisningen har granskats enligt normer och lagar blir det 

lättare för långivarna att fatta beslut gällande kreditbedömning, vilken i sin tur kan leda till att 

bolagen får en starkare uppskattning hos långivarna (Carrington, 2010). 

 

Collis (2003; 2004) har kommit fram till i sin studie att småbolagen vill öka tillförlitligheten 

gentemot banker, vilket menas att långivarna har stor påverkan i bolags beslut gällande 

revision. Vilket beror på att bolagen använder den finansiella informationen som underlag vid 

kreditbedömning. Seow (2001) hävdar i sin studie att 33% av småbolags ägare valde 

revisionen eftersom långivarna krävde det.  Från långivares perspektiv kan revision betraktas 

som komfort (Pentland, 1993; Carrington, 2010). Vilket beror på att revisorn tar fram en del 

av den ekonomiska informationen som används vid långivning. Revisionen kan bidra med 

trygghet för långivarna när redovisningen har granskats av en tredje part.  

 

     2.2.3 Leverantörer  

I likhet med långivarna har leverantörerna ett intresse av den ekonomiska informationen för 

att intyga bolagets återbetalningsförmåga gällande kortfristiga skulder (Jensen, 2001). 

Leverantörer behöver korrekt information om bolagets förmåga att betala för de beställda 

tjänsterna och varorna. Det är för att garantera betalningen för dessa tjänster och varor. Om 
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denna uppgift har granskats av en revisor skulle den anses vara mer trovärdig (Svanström, 

2008). Utav detta kan man uppfatta att leverantörerna strävar efter en låg risk men även en 

hög avkastning, vilket menas att bolag utan revisor kan ha en högre risk jämfört med bolag 

som använder en (Jensen, 2001). 

 

      2.2.4 Kunder.  

Kunder är en av dem viktigaste intressenterna för bolaget eftersom de tillför kapital till 

bolaget i genom inköp och betalning för de tjänsterna och varorna som bolaget säljer 

(Bruzelius & Skärvad 2011). Kunder kan kräva att få produkter till rätt pris och rätt kvalitet. 

Det kan även tillkomma krav på miljömässig hållbarhet (Bruzelius & Skärvad 2011).  

Det finns inget syfte med att driva verksamhet som inte har konsumenter som förbrukar deras 

varor och tjänster. Revisorns betydelse kan varieras beroende på vilka varor och tjänster 

kunderna vill köpa(SOU 2008:32). Vidare kan revisor försäkra och granska trovärdigheten 

vilket i sin tur leder till en fortsatt leverans. (FAR, 2005).  

   

      2.2.5 Det Allmänna   

Den här intressentgruppen består av stat, kommun och Skatteverket, som bidrar genom att 

tillhandahålla samhällsservice som till exempel utbildning, bostäder och infrastruktur med 

mera. Staten och kommunen kan ge vissa ekonomiska bidrag till bolag. Den typen av bidrag 

framhäver bolag som korrekt betalar skatter och avgifter (Bruzelius & Skärvad, 2011). 

 

Ett av det viktigaste och starkaste Skatteverkets intressen är att bolagets redovisning ska 

upprättas på ett så grundligt sätt som möjligt. Vidare vill Skatteverket att bolagets bokföring 

ska upprätthålla en hög grad av kvalitet, vilket i sin tur leder till att beskattningsunderlaget ska 

bli felfritt. (SOU 2008:32). Utifrån skatteverkets perspektiv kan revision betraktas som 

försäkran (Wallace, 1980) eftersom revisionen förebygger problem som kan uppstå mellan 

skatteverket och bolags ägare vid oriktiga betalningar av skatter. 

 

På grund av att statens inkomstkälla till stor del kommer från skatteintäkter, vill staten och 

kommunen att bolaget ska använda en revisor (Thorell & Norberg, 2005). Därför bör revisorn 

ge en grundlig granskning av bolagets skattebetalning samt ge en minskad risk för 

ekonomiska brott (Svanström, 2008).            
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 2.3  Revisorns roll  

En revisor kan ha olika roller, till exempel vara en rådgivare och/eller granskare. Granskarens 

roll utmärks av oberoendet, det vill säga att revisorn kan granska självständigt och sedan 

bedöma hur bolaget sköter sin bokföring och redovisning. I uppsatsens bakgrundstycke 

nämndes att revisionen innebär en oberoende granskning av bolagets bokföring, bokslut samt 

årsredovisning. Granskningen sker utan påverkan från revisorns intresse. Däremot skulle 

värdet av revisionen minska om det finns osäkerhet kring revisorns oberoende (FAR, 2006). 

För att garantera kvaliteten på revisionen krävs det att revisorn ska vara en oberoende part 

(Svanström, 2008; Moberg, 2006).    

    

I anslutning till revisionen har revisorn skyldighet men även rättighet att lämna idéer och råd 

kring förbättringar gällande bolagets redovisning (Moberg, 2006).  Enligt regeringen finns det 

fördelar med dubbelrollen granskare/rådgivare för medelstora men även för mindre bolag, 

eftersom anlitandet av enbart en revisor kan ge dessa bolag kostnadsbesparingar. Ett exempel 

på att dubbelrollen granskare/rådgivaren kan vara positiv för en långivare är att revisorn kan 

ge ett råd vid finansiella beslut samt att ge större kunskap om bolaget. Det leder slutligen till 

att upprätthålla bolagets möjligheter att ha kvar sin betalningsförmåga.  

 

Det primära syftet med revisionen är att revisionsberättelsen ska lämnas till bolagsstämman 

varje år. Revisorn ska uttala sig i revisionsberättelsen om hur bolagets ledning sköter 

verksamheten. Vidare ska revisionsberättelsen innehålla uppgifter om hur bolaget ska 

behandla vinsten eller förlusten, resultats- och balansräkningen bör fastställas samt om vd:n 

bör beviljas ansvarsfrihet mo bolaget. I revisionsberättelsen ska revisorn ta upp huruvida 

bolaget uppfyller sin skyldighet (FAR, 2006; Thorell & Norberg, 2005) 

 

I bolag kan revisorn även agera fristående rådgivare eftersom bolag vill bolla idéer vid 

ekonomiska beslut. Med det menas att revisorn även kan erbjuda rådgivningstjänster i form av 

skatterådgivning, redovisningstjänster, organisationsfrågor och skattedeklaration (Svanström, 

2008). Vidare anser han att många små aktiebolag vill anlita revisorer eftersom dem saknar 

kunskap och behörighet om redovisning. 
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3.  Metod 

 

I metod kapitlet kommer metodval och forskningsansatser att redogöras. Val av primär- och 

sekundärdata samt studiens urval redogörs. Vidare presenteras det insamlade empiriska 

materialet, studiens validitet och reliabilitet. Kapitlet avslutas med källkritik. 

 

         

3.1 Val av metod  

Syftet med uppsatsen är att belysa och förklara bakomliggande orsaker till att ägarna av små 

aktiebolag väljer att behålla revisionen. En kvalitativ metod i form av intervjuer bedömdes 

lämpligast för att studera frågan från små aktiebolags perspektiv. Sammanlagt genomfördes 

13 intervjuer med små aktiebolagsägare; två personliga intervjuer (ansikte mot ansikte) och 

11telefonintervjuer. Datainsamlingen från småföretagare bearbetades sedan och tolkades med 

hjälp av teorier om hur forskningsfrågan skall besvaras (Bryman & Bell, 2005).  

 

Den kvalitativa metoden valdes för att få en djupare sammanfattad uppfattning om hur ägarna 

resonerar och fattar beslut kring valet av revision. Metoden möjliggör även flexibilitet där 

insamlingsmetod och problemställning kan förändras, så att ny information framkommer 

(Jacobsen, 2002). 

 

       3.2 Forskningsansats   

 
För att uppfylla uppsatsens syfte som handlar om orsakerna till varför ägarna till små företag 

väljer att behålla revisionen användes en deduktiv forskningsansats. Med det menas en utgång 

från tidigare studier, teorier inom revision och intressent modell, där ytterligare information 

från det 13 intervjuerna användes för att bearbeta fram en ny empiri.  

 

Det empiriska materialet återkopplas till teorin och analyseras för att verifiera att dem är 

förenliga (Bryman & Bell, 2005). Om så är fallet kan uppsatsen anses förenlig med teorin, 

tidigare studier och empiri, vilket gör studien till ett komplement till vad som tidigare skapats.   
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Skälet till valet av den deduktiva ansatsen är att då ämnet tidigare undersökts av många, 

kunde rådande vetenskapliga artiklar och teorier användas för att få ut mer av undersökningen 

genom att bl.a. ha en teoretisk grund för intervjufrågorna som ökar chansen för dess relevans. 

(Jacobsen, 2002). 

 

       3.3 Datainsamlingsmetod  

Uppsatsernas primärdata består av de 13 intervjuerna genomförda i personliga (ansikte mot 

ansikte) och telefoninterjuver av aktiebolags ägare, vilket personligen inhämtats i syftet för 

studien (Andersen, 1998). Mer förklaring om uppsatsens primärdata kommer i genomförande 

av intervjuers snitt.  

 

I denna uppsats har olika sekundärdata använts i form av böcker, avhandling, vetenskapliga 

artiklar och många olika elektroniska källor. Vidare har information hämtats från 

skatteverkets och statens offentliga utrednings hemsida gällande revisionsplikten. De olika 

sekundära källorna har valts för att ge en bättre uppfattning och god grund för studiens ämne. 

Att samla in information från olika sekundär källor är även mindre tids- och kostnadskrävande 

samt har en god kvalitet (Bryman & Bell, 2005). 

 

Dessutom har insamling av sekundärdata skett via databasen ”Retriever Business”. Från den 

databasen hämtades information om de små aktiebolag som undersökts i studien. Det 

empiriska materialet rörande orsakerna kring små bolagens val av revision har hämtats från 

kända teorier, artiklar och tidigare studier. Allt detta ansågs vara väldigt relevant för 

uppsatsen vilken i sin tur ledde till att skapa bättre grund och uppfattning för uppsatsens 

ämne. Därefter hade sökning utökats till Google, då sökorden som har använts är avskaffande 

av revisionsplikten, auktoriserad/godkänd revisor, redovisning och bokföringskonsult.   

 

      3.4  Urval  

Studiens målgrupp är små aktiebolag i olika branscher i Sverige som har registrerats innan 

och/eller efter revisionsplikten avskaffades och som har valt att fortsätta behålla revisionen. 

Bolagen ska uppfylla minst två av följande tre kriterier: ha högst tre anställda, en 

balansomslutning på max 1,5 miljoner kronor samt ha en nettoomsättning på högst tre 
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miljoner kronor. Tanken var att genomföra både personliga och telefonintervjuer med 

småbolags ägare. För att underlätta utförandet av uppsatsens urval, har jag valt att använda ett 

klusterurval där tre kluster från omsättningen har valts: 500 tusen kronor, 1, 5 miljoner kronor 

och 2,5 miljoner kronor. 

  

     3.5 Tillvägagångssätt  

För att få ett omfattande intervjuobjekt har Retriever Business använts, det handlar om ett 

dataregister som innefattar relevant information om all typer av svenska aktiebolag.     

“Utökad sök” användes för att filtrera ut relevant data, vilket genom att begränsa sökningen 

till aktiebolag med omsättningen 500 000 -9,9 miljoner kronor och antalet anställda till 1-4 

stycken resulterade i 131 938 aktiebolag i hela Sverige. När sökningen genomfördes, erhölls 

följande bolagsinformation:  

 

 Namn för bolaget och organisationsnummer 

 Den senaste årsredovisning 

 Lång- och kortfristiga skulder 

 Likvidatorer 

 Revisorns namn  

 

Det slutliga urvalet erhölls genom att utesluta bolag med följande kriterier:  

 Saknade revisor eller revisors namn 

 Var overksam 

 Hade långa eller kortfristiga skulder 

 Trädde i likvidation  

 Konkurs inledd 

Det resulterade i att den slutliga populationen blev 15290 stycken aktiebolag. 

 

Initialt prioriterades telefonsamtal till små aktiebolagsägare i första klustret med omsättningen 

500 000kr, vilkets ändrades efter några telefonsamtal till företag med omsättningen 1 500 

000kr och slutligen utökades till klustren med 2 500 000kr. Urvalet utfördes för att ge bolagen 

lika möjlighet till att bli valda och resulterade i två intervjuer i person (ansikte mot ansikte) 

och 11 telefonintervjuer med små bolagsägare.   
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 3.6  Genomförande av intervjuer  

I denna uppsats skulle telefonintervjuer genomföras som ett komplement till de två personliga 

intervjuerna (ansikte mot ansikte) för att komma kring problemet. Genom telefonintervjuer 

upplevde jag många fördelar som var först och främst att spara både pengar och tid. Eftersom 

respondenter kunde nås oförhindrat av geografiska hinder behövdes inte intervjuerna 

avgränsas till Stockholmsområde utan omfattade hela Sverige (Denscombe, 2009). Dessutom 

lyckades jag involvera respondenter som först sa ”tyvärr jag har inte tillräcklig tid att träffa 

dig, men du få återkomma en annan dag och ställa frågorna genom telefon”. Enligt 

Denscombe (2009)  skulle inte telefonintervjuer ge sämre eller mindre tillförlitlig information 

eftersom människor är lika pålitliga via telefoner som ansikte mot ansikte.  

 

Antalet intervjuer var inte bestämt på förhand utan intervjuerna genomfördes tills mättnad i 

data uppnåddes. Efter 8 intervjuer började svaren från respondenterna repeteras, men ändå 

utfördes 13st i förhoppningen om att finna fler orsaker till val rörandes revision.  

 

De personliga (ansikte mot ansikte) och telefonintervjuerna var semi- strukturerad intervju 

som innebar att jag utgick från en intervjuguide och inte behövde gå efter en särskild ordning. 

Det möjliggjorde att respondenterna kunde själva utveckla svaren (Denscombe, 2009).  

Valet av den semi- strukturerade intervjun var att kunna anpassa intervjun efter 

respondenterna och inte bli låst vid specifika frågor, vilket i realiteten innebär att man 

försöker undvika ja eller nej svar och gör det mer öppet samt låter dem reflektera. Ett 

ytterligare skäl till valet av telefonintervjuer som komplement till ansiktet mot ansikte är att 

tidsramen hos småbolags ägare ofta är snäv eftersom de lever en stressad vardag (Seow, 

2001). 

 

Intervjuerna började alltid med att ställa kontrollfrågor för att säkerställa att respondenternas 

kunnande är tillräckligt omfattande för att fylla uppsatsens syfte (se fråga 1-5, bilaga 1). 

 Syftet är att säkerställa att de tillfråga kan skilja mellan en bokföringskonsults och en revisors 

arbete. Därefter utgick frågorna från intervjuguiden i bilaga 1 och ställde en kärnfråga samt 

följdfrågor för att få så väsentlig information som möjligt (se fråga 6 och 11, bilaga 1). 

 

Vid de personliga- och telefonintervjuerna började jag presentera mig själv och tala om vad 

uppsatsen handlar om för att respondenterna skulle ha uppfattning om själva ämnet. De flesta 
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intervjuerna spelades in för att undvika missuppfattningar men även för att inte förlora viktig 

information. Efter varje intervju antecknade jag respondenternas svar för att intervjun skulle 

kommas ihåg korrekt (Dalen, 2011). 

 

 

        3.7 Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet och validitet är ett mått som visar hur hög kvaliteten är vid undersökningar 

(Bryman & Bell, 2005). Reliabilitet är väldigt viktig för noggrannheten och tillförlitligheten i 

källor där information insamlats. Man kan prova nivån av reliabilitet genom att göra om 

undersökningen. Om resultatet stämmer överens med de föregående studierna betyder det att 

undersökningen har en hög reliabilitet. 

 

Inom teori och empirins faktabas har jag valt att använda de material som inte är flyktiga som 

till exempel vetenskapliga artiklar och böcker för att uppnå en hög reliabilitet. Därmed har 

lagtexter och kända författare ökat informations värde och studiens reliabilitet. 

 

Inom semi- strukturerad intervju lät jag respondenterna berätta fritt, vilket i sin tur ledde till 

att dem gav sina åsikter utan förbehåll. För att undvika misstolkningar av frågor vid 

intervjuerna, ställdes samma frågor med samma utformning, vilket i sin tur ledde till att 

studiens tillförlitlighet blev tillräcklig hög. Eftersom intervjuerna i ansikte mot ansikte 

kompletterades med telefonintervjuer tills resultatet började bli detsamma, anser jag att om 

undersökning görs på nytt kommer svaren bli lika, vilket betyder att uppsatsen har en hög 

grad av reliabilitet.  

 

Enligt Bryman och Bell (2005) räcker det inte att endast ha hög reliabilitet utan det krävs 

också en hög validitet. Data insamlingen skall vara relevant för problem utformningen för att 

uppnå en hög validitet(Bryman & Bell, 2005).  Därför försökte jag att skapa intervjufrågor 

utifrån de teorier som jag har använt för att erhålla relevant informationen. 

 

Jag anser att intervjuerna ger en hög grad av trovärdighet till själva undersökningen eftersom 

jag har valt att intervjua små bolagsägare som har en beslutsfattande roll samt en högre 

position i bolaget. Vid varje intervjutillfälle har kontrollfrågor ställs för att säkerställa att jag 

talar med rätt person som har goda kunskaper inom revisionen. Vid genomförandet av 
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intervjuerna utfördes inspelningar, vilket i sin tur ledde till att graden av validitet hade ökat i 

undersökningen (Dalen, 2011). 

 

        3.8 källkritik  

Som redan nämnts har undersökningen utgått från olika sekundära källor som böcker, 

vetenskapliga artiklar, avhandling, statens offentliga utredning och många olika elektroniska 

källor. De sekundära källorna var ett stort hjälpmedel vid utformningen av uppsatsens 

problemformulering, teoretisk referensram och metod. Enligt Olsson & Sörensen (2011) har 

den insamlade informationen haft ett annat syfte än vad forskarna haft. På grund av det är det 

viktigt att vara källkritisk. 

 

Jag upplevde svårigheter vid undersökningstillfället gällande att genomföra personliga 

intervjuer (ansikte mot ansikte) med små aktiebolagsägare. Nästan alla vägrade delta i ansikte 

mot ansikte intervjuer förutom två ägare, det problemet har lösts genom att komplettera 

ansikten mot ansikte intervjuerna med telefonintervjuer. Som redan nämnts skulle inte 

telefonintervjuer ge sämre eller mindre tillförlitlig information eftersom människorna är lika 

pålitliga via telefon som ansikte mot ansikte (Denscombe, 2009). Därefter gjordes skriftligt 

sammanfattningar av respondenternas svar.  Intervjuernas sammanfattningar kan ha orsakat 

lite feltolkningar samt minnesfel.   

 

Som redan nämnts kan flexibilitet leda till att insamlingsmetod och problemställning 

förändras, vilket gör att ny information framkommer (Jacobsen, 2002). Men flexibilitet kan 

även orsaka svårighet eftersom man får en känsla av att inte bli klar på grund av all 

tillkommen information.  

 

Valet av den kvalitativa metoden kräver mycket resurser, det vill säga att insamlingen av data 

vid intervjuer tar längre tid att utföra, det kan leda till att antalet respondenter oftast blir 

mindre. Det problemet kan resultera i att uppsatsen resultat blir svår att generalisera 

(Jacobsen, 2002). 
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4. Empiri och analys 

 Empirisk data har samlats in genom intervjuer genomförda ansikte mot ansikte och via 

telefon, dessa presenteras i tabellform. Små aktiebolag i empirin har registrerats innan och/ 

eller efter avskaffandet av revisionsplikten. Bolagen valde att fortsätta använda revisor. 

Utifrån den teoretiska referensramen kommer empirin att analyseras i det härkapitlet 

4.1 sammanställning av empiri 

För att tydliggöra och kortfatta orsakerna som påverkar valet av revision för små aktiebolags 

ägare, har respondenternas svar på intervjufrågorna presenteras i följande tabell. Tabellen 

består av bolagens startdatum, vilket område bolagen befinner sig, hur bolagens redovisning 

sköts (intern eller externa), orsakerna för valet av revision, bolagens avsikt för revisionen i 

framtiden och hur ägarna upplever revisionskostnaderna. 

 

Bolag  Start  Område  Redovisni

ngen sköts   

Ägarnas orsaker för valet av revision  Framtida 

situationer 

Kostnader 

för 

revision  

 

    1 

 

 

2009 

 

 

Stockholm 

 

 

 

Extern  

–  Behov av rådgivning. 

–  Seriositet. 

–  Har inte tillräcklig tid att 

fokusera på ekonomi.   

– Trygghet 

 

 

Fortsätta med 

revisionen.  

 

Rimlig.  

 

   2 

 

2009  

 

Stockholm  

 

Extern  

– För att säkerställa att bolaget 

sköts korrekt.  
– Trovärdighet gentemot kunder 

– Seriositet.   

 

 

Fortsätta med 

revisionen.  

 

Rimlig 

   

    

   3 

 

 

 

2006 

 

 

 

Stockholm  

 

 

 

Extern  

– För sin egen skull  

– Känsla av trygghet 

– Respondenten saknar kunskap 

inom ekonomi. 

– Trovärdighet gentemot 

skatteverket.  

 

 

 

Fortsätta med 

revisionen. 

 

Rimlig  

    4 

 

 

2005 Linköping  Intern  – Extra säkerhet och trygghet. 

– För sin egen bekvämlighet.  

– Extra kvalitetsstämpel mot 

allmänt.  

 

 

Fortsätta med 

revisionen.  

 

Dyr 

 

   5 

 

2009 

 

Stockholm  

 

Extern  

– Garantera god kvalitet för 

finansiell information.  
– Trygghet. 
– Seriositet.  

 

Fortsätta med 

revisionen 

 

Rimlig  
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     6 

 

 

2007 

 

 

Stockholm  

 

 

Intern  

– Extra kvalitetsstämpel mot 

intressenter som leverantörer.  
– Trovärdighet gentemot 

skatteverket för att undvika 

Skatteverkets kontroll.  
–  Ekonomisk utbildning.  

 

 

 

Fortsätta med 

revisionen 

 

 

Rimlig   

 

    

    

  7 

 

 

 

 

1991 

 

 

 

 

Uppsala  

 

 

 

 

Intern  

– Trovärdighet gentemot 

Skatteverket för att undvika 

skattekontroll. 
– Seriositet. 
– Revisorn är kunnig.  
– Saknar kunskap inom ekonomi. 
– Trovärdighet gentemot 

leverantörer och långivare. 

 

 

Fortsätta med 

revisionen 

 

 

Rimlig 

    8 1992 Dalarna  Extern  

 

– Rådgivning 

– Seriositet. 

 

Fortsätta med 

revisionen  

Rimlig 

    

    9 

 

2004 

 

Åre  

 

Extern   

– Extra säkerhet. 

– Allting stämmer bra  

– Skydd mot skatteverket 

– För sin egen skull. 

 

  

Fortsätta med 

revisionen   

 

Rimlig  

    

10 

 

 

2009 

 

 

Västmanland  

 

 

Extern 

 

– Bli säkrare med siffror och att 

allting är korrekt och följer 

regler.  

– Trovärdighet mot banker och 

skatteverket (krav från banken).  

– Planera att öka omsättning i 

framtiden. 

 

Fortsätta med 

revisionen 

 

Dyr 

 

11 

    

 2012 

 

Stockholm  

 

Extern 

 

– Seriositet. 

– Generell trovärdighet, speciellt 

gentemot Skatteverket.  
– Andra delägaren vill känna sig 

trygga 

(informationsasymmetri). 
  

 

Fortsätta med 

revisionen  

 

Billig  

 

12  

 

1972 

 

Stockholm  

 

Extern  

– Seriositet. 

– För sin egenskull.  

– Andra delägare vill att företaget 

skall framstå mer seriöst och vill 

känna sig säkra och trygga 

(informationsasymmetrin) 

 

 

Fortsätta med 

revisionen  

 

Rimlig  

  

13 

 

 2007 

 

Stockholm  

 

Extern  

– Trovärdighet mot banker. 

– Trygghet. 

– Öka kvaliteten på den 

ekonomiska informationen. 

– Seriositet.  

 

 

Fortsätta med 

revisionen  

 

Rimlig  

Tabell 1: sammanställning av respondenternas svar 
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4.2 Sammanfattning av empirin 

I nedanstående text kommer en kort summering av ovanstående tabell att redogöras.  

 

 En del ägare uppgav skatteverket som ett skäl till valet av revision, genom att respondenterna 

nämnde följande. Att öka trovärdighet gentemot skatteverket för att undvika hårdare 

skattekontroll. Vidare anser respondenterna att revisionen ger extra säkerhet genom att allt i 

bolaget sköts bra. Säkerheten i bolaget skapar en känsla av trygghet och genomföras för sin 

egen bekvämlighet.  

 

En annan viktig orsak till valet av revision är att förebygga informationsasymmetrin som 

uppkommer mellan bolagsägare och dem utomstående ägarna genom att nyttja revisionen 

som ett verktyg. Vidare lyfter respondenterna vikten av revison och nämner följande som 

orsak: genom revisionen får man högre förtroende kring den finansiella informationen och en 

extra kvalitetsstämpel mot bolags intressenter. Avsikten med det är att visa kunder, 

leverantörer och långivare att bolaget är välvårdat.  Små aktiebolagsägare nämner även att 

långivarna påverkar valet av revision, där de vill fortsätta att använda revisionen på grund av 

att revisionen krävs av banken eftersom långivarna använder den ekonomiska informationen 

som underlag vid kreditbedömning. 

 

En del små aktiebolagsägare nämner att revisorn fungerar som en rådgivare för att bolla idéer 

med vid behov av ekonomiska och skattefrågor. Andra respondenter med ekonomisk 

utbildning ser oftare nyttan med revisionen. Medan små aktiebolagsägare använder revisionen 

på grund av brist på kunskap och behörighet gällande ekonomi.  

Slutligen har en del av små aktiebolagsägare valt revisionen eftersom dem inte anser sig ha tid 

att fokusera på ekonomi. Att aktiebolagsägare planerar att öka omsättningen framöver är även 

ett av skälen till att dem vill behålla revisionen. 
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4.3 Analys  

 

 Uppsatsens referensram är uppbyggd runt tre huvud teorier och två perspektiv som har varit 

relevant för studiens frågeställning och syfte. Första teori är revision som försäkran som 

innebär att revisorn förebygger eller minskar informationsasymmetrin som uppstår mellan 

ägaren och bolagsledare eller mellan bolags ägare och utomstående ägare. Andra teori är 

Revision som förbättring innebär att revisorn förmedlar och kvalitetssäkrar informationen 

mellan bolags ägare och deras intressenter. Revision som försäkring handlar om att bolag med 

revision kan förflyta risken från bolagetsledaren till revisorn. På så sätt bli revisorn ansvarig 

för felen som uppkommer i bolagets redovisning.  Revision som komfort handlar om att den 

huvudsakliga tryggheten förmedlas av en revisor för att driva bolaget korrekt. Revision som 

legitimering är det andra perspektivet som innebär att bolag med revision följer lagar och 

regler och ger pålitliga finansiella rapporter. Intressentmodellen anses en viktig modell för 

denna studie eftersom den förklarar vad en revisor har för relevans för bolags olika 

intressenter exempelvis: ägare, långivare, leverantörer, kunder, etc.  I bakgrunden till studien 

har revisorn roll omnämnts som både granskare och rådgivare.  

 

Seriositet, ökad trovärdighet, förhindra informationsasymmetri, en känsla av trygghet, 

undvika hårdare kontroll av Skatteverket och ökad kvalitetssäkring på den finansiella 

informationen var de huvudsakliga orsakerna till valet av revision för små aktiebolagsägare. 

De insamlade orsakerna från småbolagsägare kommer att återkopplas till den relevanta 

teoretiska referensramen samt tidigare studier och analyseras i följande avsnitt för att 

kontrollera överensstämmelse. 

 

4.3.1 Kostnader och nyttan   

Trots att revisionsplikten avskaffades för små aktiebolag upplever många små aktiebolag ändå 

nytta med revisionen (Carrington 2010; Chung 2001).  Dessutom visade Collis (2004) studie 

att 40 % av små bolag anser att revisorns information bidrar med nyttan för deras verksamhet 

genom att förbättra och öka kvaliteten på den ekonomiska informationen. Nästan alla 

respondenter i undersökning anser att revisionen medför nytta för små aktiebolag. De har valt 

att använda revisionen eftersom dem anser att förmånerna överstiger kostnaderna för 

revisionen, detta genom deras svar som var att revisorns kostnad är rimligt och de kommer att 
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fortsätta med revisionen i framtiden. Respondenternas påstående bekräftar Collis (2003) 

studie som förklarar att bolagen efterfrågar revision eftersom dess nytta väger tyngre än 

kostnader.   Vidare förklarar Carrington att nyttan kan vara för både bolaget och dem övriga 

externa intressenterna som inte kan driva verksamheten direkt till exempel utomstående 

ägarna. Genom korrekta skattebetalningen kan ägarna undvika straffavgift, vilket i sin tur 

leder till en kostnadsbesparing (Svanström, 2008). Det stämmer överens med respondenternas 

påståenden som anser att nyttan för revisionen överstiger kostnaderna.  

 

Två av undersöknings respondenterna i bolag 4 och 10 anser att kostnad för revisionen är dyr. 

Men trots det kommer respondenterna att fortsätta behålla revisionen i framtiden, vilket 

innebär att dem upplever nytta med revisionen.  Det vill säga att alla respondenter ändå ser 

nytta med revisionen. Detta resultat strider mot statens offentliga utredning som påpekar att 

revisionen innebär relativt höga kostnader för små aktiebolag varje år jämfört med nyttan av 

tjänsten. Det kan läggas till att respondenterna som intervjuades är både bolagsledning samt 

ägare och ändå ser nyttan med revisionen, vilket inte stämmer överens med vad Thorell & 

Norberg (2005) påpekade att ägarna i små bolag ofta är bolagsledarna, vilket gör att 

revisionen för dessa bolag inte har stor betydelse (Norberg, 2005). 

 

4.3.2 Revision som försäkran  

 

     

 

                                                   

 

 

 

 

                                                             

 Figur 3: Försäkran  

 

Intressent modellen påpekade att ägarna var en av de viktiga intressenterna som påverkar 

valet av revision för små aktiebolag.  Collis (2003) kom fram till i sin studie att bolag som 

     Försäkran 

      

 

Ägarna väljer att använda 

revisionen på grund av 

informationsasymmetri 

som uppstår mellan flera 

delägare 

 

Ägarna väljer att använda 

revisionen för att undvika 

den hårdare kontrollen av 

Skatteverket 
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hade flera delägare var bolag som valde att använda revisorer. Sammanfattningsvis anser 

Seow (2001) att behovet av revisionen bli större när bolaget har flera ägare. Två av 

respondenterna i min undersökning har valt att använda en revisor eftersom bolagen hade 

utomstående ägare som inte var verksamma i bolaget. Respondenten i bolag 11 har behållit 

sin revisor för att den utomstående aktieägaren vill känna sig trygg och säker på att allt är 

korrekt. Dessutom anser respondenten i bolag 12 att revisorn är viktig för att andra aktieägare 

ska kunna känna sig trygga och att bolaget ser mer seriöst ut. Vilket stämmer överens med 

Collis(2004) studie som har kommit fram till att det förekommer att ägare som är aktiva i 

företaget saknar kunskap om hur bolaget presterar. På grund av det väljer utomstående ägare 

att använda revisorer för att bli säkra på att bolagen drivs på rätt sätt och undvika konflikter 

som uppstår mellan ägarna och dem utomstående ägarna.  Respondenternas motivering 

styrker teorin revision som försäkran. Enligt teorin ska en revisor användas för att förhindra 

informationsasymmetrin som uppkommer mellan ägare och bolagsledning. Ett bristande 

förtroende skapas när informationsasymmetri uppstår mellan olika intressenter. För att öka 

graden av förtroende mellan intressenter behöver små aktiebolag använda revisionen 

(Carrington, 2010), vilket i sin tur leder till att ägarna skulle kunna försäkra sig om att 

bolagsledningen sköter bolaget väl (Carrington, 2010).  Men informationsasymmetri existeras 

här mellan ägaren och den utomstående ägaren.   

På grund av medvetna och omedvetna fel vid bolags skatteräkning, ska det bli aktuellt att bolag 

utan revision granskas hårdare av Skatteverket (Skatteverket, 2010). Enligt Svanström (2008) kan 

nyttan av revisionen även uppkomma vid korrekta skattebetalningar och andra avgifter, vilket i sin 

tur leder till att bolaget undviker straffavgift. Det stämmer överens med respondenternas 

påstående i bolag, 6, 7 och 9 som har valt att använda en revisor för att minska risken för den 

hårdare granskningen av Skatteverket. Det bekräftar teorin om revision som försäkran eftersom 

revisionen förebygger problem som kan uppstå mellan Skatteverket och bolagsägare vid oriktiga 

betalningar av skatter (Wallace, 1980). Vidare kan tilläggas att revisorns kontroll säkerställer 

bolagets finansiella rapporter, vilket i sin tur leder till att revisionen fungerar som försäkran 

(Rogers & Stocken, 2005). 
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4.3.3 Revision som förbättring 

 

 

 

  

                                           

 

 

 

 
 

Figur 4: Förbättring.   
 

 

Collis (2004) har kommit fram till i sin studie att revisionen förbättrar och ökar kvaliteten på 

den finansiella informationen, vilket stämmer överens med vad respondenterna i bolag 4,5, 6 

och 13 svarade. Dom håller med om att revision säkrar kvaliteten på redovisningen.  

Respondenten i bolag 5 och13 hävdar att revisionen förbättrar och ökar kvalitén på den 

ekonomiska informationen. Medan respondenterna i bolag 4 och 6 anser att revisionen ger en 

extra kvalité stämpel mot intressenter. Att förbättra och öka kvaliteten på den ekonomiska 

informationen styrker teorin revision som förbättring som innebär att revisionen ökar kvalitet 

i den ekonomiska informationen. Det kan även leda till en ökad grad av trygghet (Carrington, 

2010; Hayes, 2005 ). Dessutom kräver små aktiebolagsägare enligt Collis (2004) att kvalitén 

på den finansiella informationen ska förbättras genom att använda en revisor, Carrington 

nämner däremot att revision som förbättring och försäkran är ett resultat av revision som 

försäkring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Förbättring 

Ägarna väljer att använda revisionen 

för att öka kvalitén på den ekonomiska 

informationen.     
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4.3.3 Revision som försäkring 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                           

  

Figur 5: Försäkring  

 

I undersökningen var respondenterna i bolag 3, 6, 7 och 11 överens om att revisionen ökar 

graden av trovärdigheten gentemot Skatteverket. Detta kan direkt kopplas till Collis 

(2004)och Svanströms(2008) studie som kommit fram till att revisionen ger en ökad grad av 

trovärdighet mot bolagets intressenter.  Som tidigare nämnts ska det bli aktuellt att bolag utan 

revision kommer granskas hårdare av Skatteverket (Skatteverket, 2010), på grund av den 

ökade risken för medvetna och omedvetna fel vid skatteräkningen. Enligt Svanström (2008) 

kan värdet av revisionen uppkomma vid korrekta skattabetalningar och andra avgifter, vilket i 

sin tur leder till att bolag undviker straffavgifter samt den hårdare granskningen av 

Skattemyndigheten. Det stämmer överens med respondenternas påståenden i bolag 3, 6, 7, 9 

och 11 som har valt att använda en revisor för att minska risken för den hårdare granskningen 

av Skatteverket. Utifrån den här diskussionen kan respondenternas påstående kopplas direkt 

till teorin revision som försäkring, eftersom revisionen skapar tillförlitligheten i den 

finansiella informationen men även förflyttar risken från bolags ägare till själva revisorn 

(Hayes, 2005; Carrington, 2010).  

 

 

 

Ägarna väljer att använda 

revisonen för att öka trovärdighet 

mot skatteverket. 

 

     Försäkring   

Ägarna väljer att använda 

revisionen för att undvika den 

hårdare kontrollen av Skatteverket. 
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4.3.5 Revision som komfort  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figur 6: Komfort  

 

Undersökningen visade att mer än hälften av respondenterna har valt att använda revision för 

sin egen skull samt för att få en känsla av trygghet. Respondenterna i bolag 9 och 10 vill se att 

allting är korrekt och följer lagar samt regler. Däremot vill respondenterna i bolag 1, 3, 4, 5, 9, 

10, 11, 12 och 13 få en känsla av trygghet.  Respondenten i bolag 2 vill säkerställa att bolaget 

sköts korrekt. I den här undersökningen behåller majoriteten revisionen för sin egen skull och 

för en känsla av trygghet. Det beskriver tydligt teorin revision som komfort, då små 

bolagsägare känner sig trygga med revisionen (Carrington, 2010; Pentland, 1993). Graden av 

trygghet skulle minska om en misslyckad revision uppstår som inte följer lagar och regler 

(Menon & Williams, 1994; Carrington, 2010). Komfort perspektivet kan anslutas till teorin 

revision som försäkring, vilket i sin tur leder till att risken för felaktigheter flyttas från 

bolagsledningen till revisorerna. För att skapa trygghet för bolagets intressenter skulle bolaget 

rekommenderas att anställa en revisor (Hayes, 2005). 

 

Långivarna är en viktig intressent som påverkar valet av revision för små aktiebolagsägare 

(SOU 2008:32; Niemi 2012). Collis (2003; 2004) har kommit fram till i sin studie att små 

aktiebolagsägare väljer att använda revisionen för att öka tillförlitligheten gentemot banker. 

Det stämmer överens med respondenternas påståenden i bolag 7, 10 och 13. Vidare berättar 

Ägarna väljer att 

använda revisionen för 

att skapa trovärdighet 

mot leverantörer. 

           

               Komfort  

Ägarna väljer att 

använda revisionen för 

att öka trovärdighet 

mot långivarna.   

 

Ägarna väljer att 

använda revisionen för 

sin egen skulle och för 

en känsla av trygghet.  
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respondenterna i bolag 7 och 13 att trovärdighet skapas om en revisor granskar 

årsredovisningen enligt lagar och regler, vilket kan anslutas till vad Carrington (2010) har 

förklarat i sin bok om att bolag får en starkare position för långivare när revisorer granskat 

årsredovisningen enligt lagar och regler.  

 

Enligt Danielsson (2010) kan det bli svårt för ägarna att få banklån om dem saknar en 

reviderad årsrapport. Därmed har respondenten i bolag 10 valt revisionen på grund av att 

banken krävde det. Att revisionen krävs av banken finns bekräftat i Collis (2004) studie som 

hävdar att långivarna använder ekonomisk information som underlag vid kreditbedömning. 

Vidare visade Seows (2001) studie att 33% av småbolags ägare valde revisionen eftersom 

långivarna krävde det. Utifrån långivares perspektiv kan revision betraktas som komfort 

(Carrington, 2010; Pentland, 1993) eftersom revisorn skapar en stor del av den finansiella 

information som fodras vid kreditbedömning, vilket i sin tur leder till en ökad grad av 

trygghet mot långivarna.  

 

En ytterligare intressent som påverkar bolagsägarens val av revision är leverantörer. 

Respondenten i bolag 7 har valt revisionen för skapa trovärdighet gentemot leverantörer. 

Vidare vill han visa dem stora leverantörerna att bolaget har en stor grad av tillförlitlighet. De 

stämmer överens med vad Svanström (2008) ansåg i sin studie om att information gällande 

bolagets betalningsförmåga som granskas av en revisor skulle anses mer trovärdig. 

Respondenten i bolag 6 har valt revision för att få en ytterligare kvalitetsstämpel gentemot 

bolagets leverantörer, vilket slutligen leder till en ökad trygghet. Teorin revision som komfort 

dikterar att revisorn förmedlar information och kunnande mellan olika intressenter, vilket i sin 

tur leder till en ökad grad av trygghet (Carrington, 2010).  
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4.3.6 Revision som legitimering 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Figur 7: Legitimering  

 

Enligt Bruzelius & Skärvad (2011) är kunder en av de viktigaste intressenterna för bolag eftersom 

dem genom inköp av varor och tjänster förser bolag med kapital. Kunder skall även förses med 

information som skall möjliggöra en korrekt uppfattning av företagets framtid genom en pålitlig 

rapport. Vilket kan uppnås genom att revisorer granskar trovärdigheten för rapporterna, vilket i 

sin tur leder till att kunna lägga grunden till fortsatt leveranser (FAR, 2005). Respondenten i bolag 

2 är det ända bolaget i undersökningen som har valt att använda revisionen för att öka 

trovärdigheten gentemot kunder. Han pekade på att genom revision ska bolaget få ett bra ryckte 

hos alla kunder och framstå som mer seriöst. Det kan kopplas direkt till teorin revision som 

legitimering eftersom det i enlighet med Carringtons bok är uppenbart att småbolags ägare vill 

visa intressenterna att deras bolag följer lagar och regler samt även är seriöst. 

 

Respondenterna i bolag 1, 2, 5, 7, 8, 11, 12 och 13 anser att revisionen gör bolaget mer seriöst, det 

menas att det är viktig att intressenterna litar på bolaget samt att revisionen stimulerar bolagets 

förtroende. Det stämmer överens med vad (Power, 1996) har kommit fram till i sin studie, där 

revisorn ger högre förtroende kring den finansiella informationen jämfört med bolag som saknar 

revisor.  

 

Därmed berättar respondenterna i bolag 4 och 6 att revisionen ger en extra kvalitetsstämpet mot 

alla intressenter. Kvalitetsstämpeln bekräftar teorin revision som legitimering, vilket innebär att 
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bolagen alltid agerar och strävar efter att följa normerna och reglerna som ställs av samhället 

(Carrington, 2010). 

  

4.3.7 Andra orsaker 

Det följande orsaker är återkommande och kan betraktas som fundamentala vid 

beslutsfattande rörande revisionsval. Orsakerna har bekräftats av många tidigare studier men 

gick inte att koppla till referensramens revisionsteorier för uppsatsen. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                           

                                     
 

 

 

 

 

 Figur 8: Andra orsaker 

                                                                          

 

4.3.7.1 Rådgivare  

En revisor kan ha olika roller, till exempel rådgivare och/eller granskare(FAR, 2006). Alla 

respondenter som var med i undersökningen pekade på att revisorn har en granskande roll i 

bolagen. Två av respondenterna har valt att använda revisorer som rådgivare vid ekonomiska 

och skatte- frågor. Respondenten i bolag 8 får idéer inför ekonomiska och skatte- frågor från 

en revisor. Respondenten i bolag 1 behöver någon att bolla idéer med när det kommer till 

ekonomisk redovisning och skattefrågor.  Det stämmer överens med Svanströms (2008) studie 

som har kommit fram till att revisorn i ett bolag kan agera även som en fristående rådgivare 
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eftersom bolaget vill använda revisorn för att bolla idéer med vid ekonomiska beslut, det 

innebär att revisorn även kan erbjuda rådgivningstjänster i form av skatterådgivning, 

redovisningstjänster, organisationsfrågor och skattedeklaration (Svanström, 2008).  

Respondenternas påståenden överensstämmer även med Niemi (2012) studie som pekar på att 

den professionella revisorns råd är värdefulla för små aktiebolag.  Vidare förklarar Moberg 

(2006) i sin bok att revisorn har skyldigheter men även rättigheter att lämna idéer och råd 

kring förbättringar inför bolagets redovisning vilket kan bekräftas i respondenternas svar.  

     

      4.3.7.2  Omsättning  

En av de viktiga orsakerna till varför småbolag har valt att använda revision är omsättning. 

Bolag 10 har valt att använda en revisor eftersom han förväntar sig att bolagets omsättning 

ska öka i framtiden.  Allt detta finns bekräftat i Collis (2004) studie som har kommit fram till 

att omsättningen ökar behovet av revision, med det menas att ju större omsättning bolaget har 

desto troligare är det att dem anlitar en revisor.  

 

         4.3.7.3  Okunskap inom ekonomi  

Svanström (2008) anser att många ägare lider brist på kunskap och behörighet gällande 

ekonomi och därför använder dem en revisor. Det stämmer överens med respondenternas svar 

i bolag 3 och 7, då de väljer att använda en revisor eftersom de själva lider brist på kunskapen 

inom redovisning.  

 

        4.3.7.4  Brist på tid  

Respondenten i bolag 1 har valt revisionen eftersom han inte har tillräcklig med tid för att 

fokusera på ekonomi utan han vill ta hand om sina patienter. Respondenternas påstående 

bekräftar Seow (2001) studie som förklarar att tidsbesparing är en av de viktigaste orsakerna 

som påverkar valet av revision för små aktiebolagsägare.  
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4.3.7.5 Utbildningsnivå  

I undersökningen har respondenten i bolag 6 valt revision trots att han har utbildning inom 

redovisning, det bekräftas av Collis (2004) studie som hävdar att personer med ekonomisk 

utbildning oftare ser nyttan med revision, med det menas att utbildningsnivå kan vara en 

viktig orsak till valet av revision. 
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5. Studiens resultat 

 

I detta kapitel kommer slutsatser att redovisas och diskuteras. Studiens resultat har utgått 

från empirin och resultatanalys. 

 

 

 

Syftet med uppsatsen är att belysa och förklara bakomliggande orsaker till att ägarna av små 

aktiebolag väljer att behålla revisionen. I undersökningen har flera olika orsaker angetts av 

olika småbolags ägare som har haft stor betydelse för deras val rörande revision.  

 

Undersökningen visade att nästan alla ägarna anser att revisionen medför nyttan för bolagen, 

denna nytta väger tyngre än revisions kostnader.  På grund av detta väljer små aktiebolags 

ägare att behålla revisionen  

 

En av de mest förekommande orsakerna kring valet av revision är ”För sin egen skull och för 

en känsla av trygghet”. Majoriteten av små aktiebolagsägare beskriver att säkerhet, ordning, 

korrekhet samt att följa lagar och regler är viktiga för att kunna känna sig trygga. En minoritet 

av företagarna vill slippa fokusera på ekonomin för att få en känsla av trygghet.  

 

Dessutom vill dem flesta små aktiebolagsägare ge ett seriöst och trovärdigt intryck, det är en 

bidragande orsak bakom valet av revision. dessutom skulle revisionen ge bolagen en extra 

kvalitetsstämpel mot olika intressenter, vilket i sin tur leder till att bolagen upplevs som mer 

seriösa.   

 

Långivare, leverantörer, kunder är bolagens viktigaste intressenter som tillför kapital till 

bolaget och får bolagen att expandera i framtiden. På grund av det vill små aktiebolagsägare 

öka graden av trovärdighet för att till exempel få bättre lånevillkor. Det vill säga att nästan 

hälften av ägarna har valt revisionen för att öka trovärdighet mot olika intressenter.  
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Skatteverket är en viktig orsak till varför små aktiebolagsägare använder revisorer eftersom  

ägarna strävar efter korrekta skattebetalningar och andra avgifter, vilket i sin tur leder till att 

bolagen undviker hårdare kontroll av Skatteverket. Det vill säga att ägarna med revision vill 

förebygga de felen som kan uppstå vid oriktiga betalningar av skatter. Mindre än hälften av 

ägarna har valt revisionen för att öka trovärdigheten mot Skatteverket.  

. 

Endast en av de intervjuade ägarna benämner omsättning som en påverkande orsak till valet 

av revision. Denna ägare är en enda som har planerat att expandera omsättningen i framtiden. 

 

 Okunskap inom ekonomi är en viktig orsak till valet av revision, det vill säga att det handlar 

om okunskap kring redovisning men även skattefrågor som ägarna oftast känner sig osäkra 

kring. På grund av det vill en del av intervjuade ägarna att få rådgivning i dessa frågor, vilket 

i sin tur leder till att dem får idéer kring dessa frågor. Vilket menas att en revisor fungerar som 

en granskare och/eller rådgivare.   

 

Informationsasymmetri kan uppstå mellan ägare och bolagsledare men i den här studien 

uppkommer informationsasymmetrin mellan bolagsägare och utomstående ägare som står 

utanför bolags ledning. Vid genomgången av intervjuaren visade det sig att endast två av små 

aktiebolagsägare valt att använda revisionen för att öka graden av förtroende mot dem andra 

ägarna som inte är verksamma i bolaget. Det vill säga att ägarna väljer att använda revision 

för att förhindra den informationsasymmetri som uppkommer mellan dem och utomstående 

ägare. 

 

En enda ägare i undersökningen har valt att använda revisionen för att han inte har tillräcklig 

med tid att fokusera på ekonomi. Vidare visade tidigare studier att ägarna med hög 

utbildningsnivå inom ekonomi oftare efterfrågar revisionen. Vid undersökningen visade det 

sig att två ägare har valt revisionen trots att dem har fullgod utbildning eftersom dem ser alltid 

nyttan med revisionen. Slutligen har en del av dem intervjuade ägarna valt revisionen för att 

öka kvalitén på den ekonomiska informationen. 
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5.1  Studiens slutsats  

 
I nedanstående figur illustreras orsaksamband som fastställts av tidigare studier och teorier 

rörande val av revision  

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figur 9: Forskning slutsats.  
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6.1 Studiens reflektion  

 

Framförallt tänkte jag på frågan ”om min uppsats skulle göras på nytt, skulle jag ha något 

olikt”? . Svaret på den här frågan är ja, om urvalet hade ändrats till ett slumpmässigt urval 

istället för kluster skulle jag fått ett annorlunda urval. Om jag hade genomfört en enkät 

undersökning istället för intervjuer skulle troligen annorlunda svar erhållits. Slutligen vill jag 

tillägga att om varje respondents svar hade använts i dem följande intervjuer, skulle en mättad 

nivå av teorin troligen uppnåtts.  

 

 

6.2 Förslag till vidare studier  

 

Nu vill jag ge några förslag till framtida forskning för att kunna utröna om orsakerna till att 

använda revisionen är relevant för små aktiebolag i Sverige och jag vill även visa att studiens 

resultat skulle kunna göras djupare i framtiden.      

 

 Hur utbildningsnivå hos små aktiebolagsägare påverkar valet av revision? 

 Varför efterfrågar små aktiebolagsägare som saknar ekonomisk kunskap 

revision?  
 
 Varför granskas bolag som saknar revisorer hårdare av Skatteverket än 

övriga?  

 Hur bolags omsättning påverkar valet av revision för små aktiebolag?  

 På vilket sätt kan seriositet påverka valet av revision för små aktiebolagsägare? 
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 Bilaga 1  

Intervjuguiden 

 

Figur 10: Intervjuguiden egenbearbetning.

 

1. Sköter bolaget redovisningen intern eller extern? 

2. Bolaget sköter redovisningen intern 7. Bolaget sköter redovisningen extern 

3.  Sköter du själv redovisningen eller 

någon annan i bolaget gör det? 

Någon annan i bolaget 

sköter redovisningen.    

( gå till ruta8)  

 Respondenten sköter 

redovisningen själv   

4. Upprättar du 

årsredovisning själv? 

       5. ja   Nej (gå till 

ruta8 ) 

6. På grund av vilka orsaker väljer ni att 

använda en revisor? 

 

– Vad kan revisionen ger för nytta till bolaget? 

– Är revisions kostnader är stort i relationen 

till era vinster?   

– Får ni hjälp med ekonomisk rådgivning?  

– Är ni medvetna om att bolaget idag inte 

behöver använda en revisor längre?  

 

 

 

 8. Hur tar ni hand om 

verifikationer och räkningar?  

 

9. Omedvetenhet 

om revision  
10. Medvetenhet  

Om revision  

11. På grund av vilka orsaker väljer ni att 

använda en revisor? 

 

– Vad kan revisionen ger för nytta till 

bolaget? 

– Är revisions kostnader är stort i 

relationen till era vinster?   

– Får ni hjälp med ekonomisk rådgivning?  

– Är ni medvetna om att bolaget idag inte 

behöver använda en revisor längre?  

– Brukar ni själva kontakta er revisor eller 

bolagets bokförare gör det ?  

– Fick ni krav från intressenter (externa 

ägare, långivare, leverantörer, Skatteverket 

och kunder) att ha en revisor?  

– Ska ni fortsätta använda en revisor i 

framtiden? 
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