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Sammanfattning	  

Den 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten för bolag under förutsättning att 

minst två av följande kriterier är uppfyllda två räkenskapsår i rad:  

• En omsättning som inte överstiger 3 miljoner kronor  

• Tillgångar som inte överstiger 1,5 miljoner kronor   

• Max tre anställda i medeltal 

Anledningen till revisionspliktens avskaffande var bland annat att små bolag ska ha 

möjlighet att lägga pengar på verksamhetens ändamål och intresse istället för att lägga 

denna summa på revision. Trots detta väljer ändå en del små bolag att använda sig av 

en revisor. 

Denna uppsats syftar till att ge en förklaring till varför små bolag väljer att använda 

sig av en revisor trots att detta inte är något de behöver ha. Skillnader mellan bolag 

startade före revisionspliktens avskaffande den 1 november 2010 och bolag startade 

efter detta datum kommer också att belysas. Eftersom en revisors roll kan se olika ut i 

olika bolag kommer även detta att undersökas och därmed försöka urskilja om en 

revisor i ett litet bolag är mer samhällsorienterad eller internt ägarorienterad, det vill 

säga om revisorn huvudsakligen agerar i ett bolags interna ägares intressen eller i 

externa intressenters intressen. 

Undersökningen visar att de tre främsta motiven till varför små bolag väljer att 

använda en revisor är trygghet, konsultation och intressenters anspråk. Den enda 

skillnaden vi kan se mellan bolag startade innan respektive efter revisionspliktens 

avskaffande är att yngre bolag bryr sig mer om intressenten det allmänna och att göra 

rätt för sig i samhället. Revisorns roll i små aktiebolag är främst internt ägarorienterad 

där revisorn anlitas i ägarens eget intresse och bidrar till trygghet. 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Revisionsplikt, intressentmodellen, revision, revisor, små bolag, 

ägarorienterad roll, samhällsorienterad roll, intressent.  



 2 

Begreppsdefinitioner	  

Små bolag  

Aktiebolag som inte innefattas av revisionsplikten 

Yngre bolag  

Aktiebolag startade efter revisionsplikten avskaffades den 1 november 2010 

Äldre bolag   

Aktiebolag startade innan revisionsplikten avskaffades 
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1.	  Inledning	  

1.1.	  Bakgrund	  

Revisionsreformen som kom att göra alla svenska aktiebolag revisionspliktiga ägde 

rum 1983. Att ett bolag har revisionsplikt innebär att ett bolags årsbokslut granskas 

och skrivs under av en oberoende revisor. Det Brottsförebyggande rådet var den 

drivande kraften bakom införandet av revisionsplikten och syftet var att förebygga 

ekonomisk brottslighet och andra oegentligheter samt att tillgodose ägarnas och 

borgenärernas intressen (Justitiedepartementet, 2010). Enligt EG:s fjärde 

bolagsdirektiv, från år 1978, som gäller aktiebolag och handelsbolag, ska bolag 

revidera sina bokslut. Medlemsländerna kan dock välja att exkludera små bolag och år 

2008 hade så gott som alla medlemsländer, utom Sverige och Malta, utnyttjat denna 

rättighet (Broberg, 2008). 

Revisorn har sedan 1999 plikt att granska styrelsens och VD:s förvaltning och ska se 

till att revisionsklienten fullgör sin skyldighet att betala skatt. I förekommande fall ska 

revisorn även anmärka missförhållanden (SOU, 2008:32). Innan anmälningsplikten 

infördes var revisorns roll mer ägarorienterad men i och med lagändringen skiftade 

revisorns roll mot att bli mer samhällsorienterad, där revisorn nu agerar i externa 

intressenters intressen istället för de interna ägarnas. För att kvalitetssäkra ekonomisk 

information är revisorn, ur intressenters synpunkt, en viktig aktör men samtidigt är 

revisionen förknippad med höga kostnader för bolagen. För att motverka fusk och fel 

och för att säkerställa att ett bolag fullgör sina uppgiftsskyldigheter antyder 

Skatteverket i sin verksamhetsplan för 2011 att det kan bli aktuellt med hårdare 

granskning av revisorslösa bolag, dock inte i sådan omfattning att det motverkar den 

nya lagens syfte (Thorell & Norberg, 2005). Allmänt kan tyckas att det är bättre att ha 

revisionsplikt än att inte ha någon sådan, men som Thorell P. och Norberg C. (2005) 

skriver så är det flera intressenter, utöver bolaget och dess ägare, som har nytta av 

revisionen medan det är bolaget och dess ägare som får stå för hela kostnaden för 

revisionen.   

År 2006 beslutade regeringen att låta granska reglerna vad gäller revision i svenska 

småbolag. En fråga som utredningen hade att ta ställning till enligt direktiven var om 

revisionsplikten skulle avskaffas för vissa bolag. Denna granskning ledde fram till 
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Avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag (SOU 2008:32). Den 1 november 

2010 avskaffades revisionsplikten för aktiebolag med minst två av följande tre 

kriterier uppfyllda två räkenskapsår i följd (proposition 2009/10:204; Björkman, 

2010):  

• En omsättning som inte överstiger 3 miljoner kronor  

• Tillgångar som inte överstiger 1,5 miljoner kronor   

• Max tre anställda i medeltal 

70 procent, eller cirka 250 000, av Sveriges aktiebolag har numera ingen 

revisionsplikt och 140 000 (56 procent) av dessa aktiebolag har valt bort revisorn 

(Björkman, 2010; Brännström, 2013). Idag väljer endast ett av fyra nystartade 

aktiebolag att faktiskt använda sig av revisor. I de aktiebolag som uppfyllde de 

tidigare kriterierna för revisionsplikt (små aktiebolag), lades innan revisionsplikten 

avskaffades, ungefär 3 miljarder årligen på revisionskostnader. Det är en betydande 

del av småbolagens administrativa kostnader. Detta var ytterligare en av 

anledningarna till att revisionsplikten för småbolag så småningom kom att avskaffas. 

Syftet var att ge bolagen större valfrihet kring de tjänster bolagen ska ta del av och 

låta verksamhetens intresse styra kostnaderna (Justitiedepartementet, 2010).  

Sedan revisionsplikten avskaffades för snart tre år sedan har det forskats en del kring 

vad som ligger bakom valet att ha eller inte ha en revisor. De vanligaste 

tillvägagångssätten är att ställa för- och nackdelar med att ha en revisor mot varandra 

eller att ensidigt undersöka varför små bolag väljer att slopa revisorn. Få har 

undersökt skillnader mellan bolag startade före 1 november 2010 och efter detta 

datum medan revisorns roll i små bolag är något som inte tidigare studerats.  

1.2	  Problemformulering	  

Efter revisionspliktens avskaffande har små bolag möjligheten att själva välja om de 

vill använda sig av en revisor eller inte. Revision kostar bolagen stora summor pengar 

varje år och det krävs tid och ansträngning för att hitta en bra revisor. Det är därför 

intressant att studera vilka motiv det finns till att små bolag, som inte behöver ha en 

revisor, ändå har det eftersom det vid första påseende tycks finnas fler nackdelar än 

fördelar för ägare i små bolag att använda sig av en revisor. Små bolag som väljer att 

använda sig av en revisor har gjort ett aktivt val och det betyder att de till skillnad mot 

större bolag, som är revisionspliktiga, faktiskt måste ställa för- och nackdelarna med 
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revisionen mot varandra. I små bolag måste nyttan av revision överstiga kostnaden, 

medan större bolag inte behöver göra denna avvägning eftersom revisionen är 

obligatorisk.  

En annan fråga som är intressant att studera är om det finns några skillnader mellan 

bolag startade före och efter denna tidpunkt vid vilken revisionsplikten avskaffades. I 

och med att bolag startade före den 1 november 2010 omfattades av revisionsplikten 

måste de nu, efter revisionspliktens avskaffandes göra ett aktivt val om de vill välja 

bort revisorn medan yngre bolag står inför valet att använda sig av revisor eller inte.  

Det tredje och sista ämnet vi har studerat är revisorns roll i små bolag. I och med att 

revisorn i små bolag är frivilligt anlitad kan dennes roll komma att se annorlunda ut i 

förhållande till den roll som en revisor normalt har, enligt teorin. Det kan finnas ett 

annat bakomliggande syfte till varför revision används i mindre bolag, varför det är 

intressant att undersöka hur revisorns roll ser ut i dessa bolag. 

1.3	  Frågeställningar	  

Huvudfråga: Vad finns det för motiv för små bolag att använda sig av en revisor trots 

att de inte omfattas av revisionsplikten och i vilken utsträckning påverkas de av 

intressenterna? 

• Finns det några skillnader i dessa motiv bland bolag startade innan och 

efter revisionspliktens avskaffande den 1 november 2010? 

• Hur ser revisorns roll ut i små bolag i jämförelse med allmänna teorier 

om revisorns roll?  

1.4	  Syfte	  

Syftet med uppsatsen är att besvara vilka motiv små bolag har till att använda sig av 

en revisor trots att de inte behöver det. Syftet är att bidra med kunskap om hur 

intressentmodellen och revisionsteori fungerar i praktiken och påverkar valet att 

använda sig av en revisor i små bolag. Av intresse är även att undersöka om det finns 

några skillnader mellan bolag startade före och efter revisionsplikten avskaffades. 

Syftet med att undersöka revisorns roll är att se huruvida revisorn har en mer internt 

ägarorienterad roll eller en mer samhällsorienterad roll i små bolag.    
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2.	  Teori	  

I teoridelen presenteras först revisionens historia för att skapa en förståelse för 

införandet av revisionsplikten i Sverige men även varför revisionsplikten så 

småningom kom att avskaffas för små bolag. Efter detta presenteras syftet med 

revision för att ge en överblick i revisorns roll. Teoridelen avslutas med att presentera 

intressentmodellen och dess koppling till revision, men även kritik mot denna 

framställs. 

2.1	  Revisionens	  historia	  

En viktig anledning till revisionspliktens uppkomst i Sverige är Kreugerkraschen år 

1932 då både småsparare, mindre bolag och investerare drabbades hårt och antalet 

konkurser var betydande. Oskar Sillén, professor i företagsekonomi på 

Handelshögskolan i Stockholm, hävdar att bolagets största svaghet var att ett “alltför 

stort ansvar vilade på trustens ledande person, ingenjör Ivar Kreuger” och att 

”trustens aktieinnehav var bokfört hos de olika bolagen som fordringar samt att vissa 

tillgångar som trusten förfogade över, inte alls, kom till uttryck i balansräkningen” 

(Wallerstedt, 2009). Flesher och Flesher (1986) liknar bolaget med ett gigantiskt 

pyramidspel som gömdes undan allmänheten och där Kreuger själv var den enda som 

hade full insyn i bolagets transaktioner. Ivar Kreuger vägrade revisorerna full insyn i 

de finansiella transaktionerna och Anton Wendler, som valts till bolagets revisor år 

1930, hade signerat revisionsberättelsen utan att faktiskt ha utfört en revision. Något 

som också framkom var Wendlers beroendeställning då han hade avlönad tjänst hos 

Ivar Kreuger. Efter Kreugerkraschen riktades allvarlig kritik mot 

revisionsinstitutionen i Sverige och auktorisationsförfarandet kom att ifrågasättas. 

Fokus lades även på revisorernas oberoende ställning och detta ledde fram till att 

revisorerna fick ett lagstadgat skydd för sin titel år 1944 (Wallerstedt, 2009). Målet 

med detta var att skydda revisorernas legitimitet. Revisorerna blev härmed skyldiga 

att gå igenom alla räkenskaper med påföljande underskrift i revisionsberättelsen och 

större bolag blev nu även tvungna att anlita en revisor (Wallerstedt, 2009).  

Det var inte förrän år 1983, efter påtryckningar från Brottsförebyggande rådet, som 

alla aktiebolag i Sverige kom att vara bindande av revisionsplikten 

(Justitiedepartementet, 2010). Redan i EG:s fjärde bolagsdirektiv från 1978 finns 

direktiv om att aktiebolag och handelsbolag ska revidera sina bokslut. 
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Medlemsländerna får dock exkludera små bolag och år 2008 hade alla EU-länder 

utom Sverige och Malta utnyttjat denna rättighet (Broberg, 2008). I Danmark 

avskaffades revisionsplikten år 2006 och detta låg till grund för de svenska 

regleringarna. Danmark använder sig dock av högre gränsvärden än Sverige.  

I Sverige är gränsvärdena följande (proposition 2009/10:204): 

• En omsättning som inte överstiger 3 miljoner kronor  

• Tillgångar som inte överstiger 1,5 miljoner kronor   

• Max tre anställda i medeltal  

I jämförelse med övriga Europa kan det konstateras att Sverige har de lägsta 

gränsvärdena. Endast Finland och Danmark ligger i närheten (SOU 2008:32). I 

Sverige finns det 250 000 aktiebolag som inte omfattas av revisionsplikten och 140 

000, eller 56 procent, av dessa har valt bort revisorn och endast ett av fyra nystartade 

aktiebolag gör ett aktivt val att anlita en revisor (Brännström, 2013). I Danmark har 

bara 22,8 procent av de aktiebolag som ligger under gränsvärdena valt bort revisionen 

(proposition 2009/10:204). En anledning till denna skillnad är att Danmark har högre 

gränsvärden än Sverige och det finns en tendens till att små bolag med högre 

omsättning behåller revisorn (Fälldin, 2013).  

2.2	  Syfte	  med	  revision	  

Revision grundar sig i den informationsasymmetri som uppstår på olika marknader 

mellan olika intressenter i ett bolag, det vill säga för att intressenterna inte har tillgång 

till all relevant finansiell information i ett bolag (Carrington, 2010). De 

grundläggande bestämmelserna kring revision för aktiebolag återfinns i 9 kap. 

aktiebolagslagen (2005:551). Fram till den 1 november 2010 stadgades där att 

samtliga aktiebolag med säte i Sverige var skyldiga att ha minst en revisor, antingen 

en godkänd revisor med avlagd revisorsexamen eller en auktoriserad revisor 

(proposition 2009/10:204: SOU 2008:32). En revisor måste enligt lagen uppfylla vissa 

krav. En revisor måste bland annat ha den erfarenhet av redovisning som med 

hänseende till omfattningen av ett bolags verksamhet krävs för att fullfölja sitt 

uppdrag. Revisorn i ett aktiebolag väljs av bolagsstämman och i bolagsordningen ska 

det anges antalet revisorer eller högsta/lägsta antalet revisorer. Om en revisor inte är 

utsedd eller om nämnda kompetenskrav inte uppfylls ska länsstyrelsen utse en revisor 

för bolaget i fråga (SOU 2008:32). 
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Det finns flera teorier om revision i revisionsforskningen men oavsett om man utgår 

från ett nationalekonomiskt forskningsperspektiv eller ett sociologiskt 

forskningsperspektiv innefattar revisionsprocessen följande element (Carrington, 

2010): 

• Kontroll av bolagets påståenden 

• Granskning, metoder och åtgärder för att styrka bolagets påståenden 

• Dokumentation 

• Rapportering  

Syftet med revisionen är således att tillgodose olika intressenters behov och intressen 

och grundar sig i tidigare nämnda informationsasymmetri. Enligt Moore och Ronen 

(1990) bidrar revisionen till att minska asymmetrin som uppstår mellan ägare och 

investerare samt att underlätta beslutsfattandet i ett bolag. Detta genom att kontrollera 

att ett bolags affärer sköts på ett korrekt och lagligt sätt, att allt redovisas rätt och 

genom kvalitetssäkring av finansiell information så att en rättvisande bild av bolaget 

ges (Larsson, nr 1, 2005; Talbot, 1986; Collis et al, 2004).  

Revisorns arbetsuppgifter innefattar även en oberoende granskning av bolagets 

årsredovisning, bokföring och förvaltning, allt för att skydda bolagets intressenter 

(Larson, 1977).  Granskningen ska vara så pass omfattande som god revisionssed 

kräver (proposition 2009/10:204). Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en 

revisionsberättelse till aktiebolagets bolagstämma. Revisionsberättelsen ska bland 

annat innehålla uppgifter om normsystem, revisionens omfattning, om någon av 

styrelseledamöterna eller VD varit försumlig och om bolaget fullgjort sina 

skyldigheter enligt skattelagstiftningen. Omständigheter som tredje man bör känna till 

ska också tas upp i revisionsberättelsen (SOU 2008:32; Larsson, nr 2, 2005; Tabone 

& Baldacchino, 2003). Vidare ska revisionsberättelsen innehålla uppgifter om 

revisorn upplever att någon av styrelseledamöterna eller VD handlat i strid med 

aktiebolagslagen eller annan tillämplig lag samt ett uttalande från revisorn om någon 

av dessa inte bör beviljas ansvarsfrihet emot bolaget. Vid brottsmisstanke inom ramen 

för ett aktiebolags verksamhet ska revisorn anmäla detta till Bolagsverket (Widhagen 

& Damberg, 1985). Vid anmärkning ska även en kopia av revisionsberättelsen skickas 

till Skatteverket. Nämnda anmälningsplikt för revisorer i aktiebolag infördes år 1999 

(Larsson, nr 2, 2005). I små aktiebolag är ledning och ägare ofta samma person 

(Tabone & Baldacchino, 2003; Thorell & Norberg, 2005). Vid brottsmisstanke mot 
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ledningen i små bolag kan revisorn därför inte anses agera i ägarens intresse då dessa 

båda parter utgörs av samma person. Så var dock inte fallet tidigare på grund av att 

revisorn då hade tystnadsplikt (SOU 1995:44).  

Revisorns roll har i och med anmälningsplikten ändrats från en mer internt 

ägarorienterad roll mot en mer samhällsorienterad roll där externa intressenter är av 

större betydelse. Enligt Wallerstedt och Öhman (2012) gick revisionen från att vara en 

granskning av siffrorna till att bli en mer intern kontroll. I samma artikel står det även 

att det inte längre handlar om att undersöka var tionde post i balans- och 

resultaträkningen, likt ett stickprov, utan att sätta upp revisionsplaner utifrån en viss 

nivå av betydelse (Wallerstedt & Öhman, 2012). 

I och med revisionen får intressenten garanti om att informationen som bolaget 

lämnar ut är tillförlitlig (Larsson, nr 1, 2005; Carrington, 2010). I proposition 

2009/10:204 går det att läsa att en inskränkt revisionsplikt skulle ge bolagen en större 

valfrihet om vilka kostnader man vill utsätta sig för i relation till verksamhetens syfte, 

dock måste intressenternas behov av kvalitetssäkrad finansiell information tas i 

beaktning. Även Thorell och Norberg (2005) menar att frivillig revision är bra då det 

minskar bolagens kostnader och ger dem själva möjligheten att bestämma vilka 

tjänster de ska ha. 

Revision är i små bolag en valfri tjänst och en anledning till varför små bolag 

använder en revisor kan vara för att försöka kontrollera asymmetrin mellan de olika 

intressenternas anspråk (Carrington, 2010). Något som ytterligare ökar sannolikheten 

för att ett bolag frivilligt använder en revisor är enligt Chow (1982) bolagsstorlek och 

redovisningsbaserade skuldöverenskommelser med kreditgivare. Det förhållandet att 

chefspersoner också är ägare av aktier verkar dock ha motsatt effekt och gör att 

bolaget inte har samma behov av revision. Revison i ett bolag kan utgöra ett kvitto för 

olika intressenter att bolaget i fråga inte tar onödiga risker. Revisionen har därmed 

även ett informativt syfte (Melumad & Thoman, 1990). Eftersom revision grundar sig 

i nämnda informationsasymmetri känns det naturligt att nu gå vidare in på 

intressentmodellen som beskriver hur ett bolag agerar utifrån vad dess intressenter 

ställer för krav på dem. 
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2.3	  Intressentmodellen	  

Intressentmodellen utformades av Freeman 1984. Den utgår från att bolag uppnår 

vinstmaximering genom att ha en god relation med sin omgivning, det vill säga med 

bolagets intressenter (Freeman, 2010; Owen et al, 2002). Bruzelius och Skärvad 

(2011) beskriver intressenter som ett sätt att förstå hur organisationer fungerar. 

Intressenter avser de individer, grupper och organisationer som har någon sorts 

utbytesrelation med, och beroendeställning till, organisationen. För att få sina behov 

tillfredsställda är intressenterna beroende av organisationen och organisationen är i sin 

tur beroende av intressenterna i den mån de är villiga att medverka i organisationens 

verksamhet (Bruzelius & Skärvad, 2011; SOU 2008:32). I följande uppsats utgår vi 

från Freemans intressentmodell men beskriver endast de intressenter som vi anser är 

viktiga i förhållande till små aktiebolag. En intressent vi valt att utesluta är de 

anställda. Många små aktiebolag har ingen anställd, i andra är max ett fåtal anställda 

och revisorn har i dessa fall mycket begränsad funktion till att ge ytterligare insyn för 

de anställda i bolaget. I större bolag fyller revisorn en större funktion (SOU 2008:32). 

Nedanstående modell visar olika intressenter som små bolag har och hjälper oss 

identifiera efterfrågan av revision i mindre bolag. Revisionens påverkan på ett bolags 

förhållande med de olika intressenterna är även beskrivet.  

2.3.1	  Externa	  ägare	  (Moderbolag/investerare)	  

I denna uppsats kommer intressenten ”ägare” att behandlas som någon som inte har 

en beslutsfattande roll i bolaget. Det vill säga att moderbolag, externa investerare och 

liknande kommer att behandlas som en intressent. Med begreppet respondent avser vi 

de interna ägarna som behandlas som ”små aktiebolag” i intressentmodellen. Detta 

eftersom respondenterna i studien och ägarna i de små bolagen ofta varit samma 

person och har en beslutsfattande roll med full insikt i bolaget, något som är vanligt 

förekommande i små aktiebolag (Tabone & Baldacchino, 2003; Thorell & Norberg, 

2005).  

Intressenten ägaren är ytterst intresserad av bolagets finansiella information och 

bolagets förmåga att i framtiden ge avkastning på det investerade kapitalet för att 

kunna göra rimliga investeringsbedömningar och framtidsplaner. Ägarna är de som 

står för kapitalet i ett bolag och är därför de som riskerar att göra förluster vid 

felbedömningar och motgångar. En rimlig vinst och avkastning är något ägarna 
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förväntar sig på det investerade kapitalet och de ställer därför krav på bolaget att 

förvalta och utveckla verksamheten väl (Bruzelius & Skärvad, 2011; Hamberg, 2004). 

Om en kvalificerad revisor har granskat den ekonomiska informationen anses den mer 

tillförlitlig (Seow, 2001). Av denna anledning är revisionen av stort intresse för 

sådana ägare som inte är personlig insatta i bolaget (SOU 2008:32). Något som 

påverkar valet av revisor är hur många ägare som står utanför bolagets ledning och 

desto fler dessa är, desto större blir behovet av en revisor (Seow, 2001). Om ägare och 

ledning är samma person har ägaren fullständig insyn i bolagets finansiella 

information och övervakning i form av revision är då mindre betydelsefull (Keasy, 

1988).  

2.3.2	  Kreditgivare	  

Kreditgivare är de som hjälper den interna ägaren att få in det kapital som krävs för att 

bedriva verksamheten. I utbyte betalas till kreditgivaren ränta och amorteringar på 

bestämd tid (Bruzelius & Skärvad, 2011). För en kreditgivare ger den ekonomiska 

informationen stöd för en bedömning av bolagets framtida förmåga att återbetala lån 

och räntor. Informationen kan ges direkt från bolaget men anses mer tillförlitlig om 

den granskats av en revisor (Seow, 2001). Kreditgivare kan kräva att en extern 

granskning av årsbokslutet gjorts av en revisor eller annat externt bistånd för att lån 

ska beviljas. I SOU 2008:32 står det att avskaffandet av revisionsplikten normalt inte 

bör försvåra ett bolags chanser att ta upp nya lån hos kreditgivare, men om så skulle 

vara fallet kan bolaget själv välja att ha revisor och hamna i samma läge som innan 

revisionsplikten avskaffades. Studier visar att låntagare kan få lägre räntor med 

reviderad finansiell information jämfört med utan denna granskning (Blackwell et al., 

1998).  

2.3.3	  Leverantörer	  

Leverantörer behöver den ekonomiska informationen av samma anledning som 

kreditgivare, det vill säga för att säkerställa att bolaget kan betala sina kortfristiga 

skulder (Jensen, 2001). Leverantören står i en beroendeställning med bolaget via sitt 

tillhandahållande av varor och tjänster och som utbyte vill leverantören ha en stabil 

och säker kund som betalar för dess produkter (Bruzelius & Skärvad, 2011). 

Leverantörer vill ha en så låg risk och hög avkastning som möjligt (Jensen, 2001) och 

bolag utan revisor kan tyckas utgöra en högre risk än de med. Detta kan bolaget 



 14 

komma att få betala för genom kortare kredittider, högre räntor och krav på säkerhet 

för betalning (SOU 2008:32). 

2.3.4	  Kunder	  

För många bolag kan kunder anses vara den viktigaste intressentgruppen. Kunder 

efterfrågar varor och/eller tjänster till låga priser och bra kvalitet (Jensen, 2001) och 

de är en förutsättning för att verksamheten ska gå runt. Även hänsyn till miljö och 

corporate social responsibility (CSR) är idag något många kunder efterfrågar och det 

utgör följaktligen något bolag måste kunna anpassa sin produktion efter (Bruzelius & 

Skärvad, 2011). Kunder kan efterfråga information om ett bolags förmåga att leverera 

beställda varor och information gällande garantiåtgärder. En revisor gör denna 

information mer tillförlitlig. Revisorns betydelse är naturligtvis beroende av vilken 

typ av vara kunden köper, sällanköpsvaror respektive dagligvaror (SOU 2008:32). För 

större kunder där beroendeförhållandet är ännu tydligare är revisionen ännu viktigare 

(Ernst & Young, 2013) och ju större beroendeförhållandet är desto större makt har 

intressenten (Bruzelius & Skärvad, 2011).  

2.3.5	  Det	  allmänna	  

Det allmänna, som syftar till stat, kommun, skatteverket med mera, bidrar till ett 

bolags verksamhet genom samhällsservice i form av bostäder, utbildning, 

infrastruktur etcetera. Staten kan också bidra till ett bolags finansiering i form av 

bidrag, lån och subventioner. I utbyte eftersträvar staten ansvariga bolag som betalar 

skatt och bidrar med sysselsättningen i samhället (Bruzelius & Skärvad, 2011). 

Intressentmodellen används bland annat av staten för att argumentera om 

begränsningar och restriktioner för bolag på den finansiella marknaden (Jensen, 

2001). Skatteverket behöver den ekonomiska informationen för att kunna fastställa 

beskattningsunderlag och revisionen ger skatteverket och andra myndigheter en mer 

tillförlitlig information om bolaget (Bruzelius & Skärvad, 2011; SOU 2008:32). Även 

om många små bolag väljer bort revisionen så antas femtio procent av dessa anlita en 

redovisningskonsult istället som ett substitut till revisorn (proposition 2009/10:204).  

2.3.6	  Kritik	  mot	  intressentmodellen	  

Som framgår av ovanstående beskrivningar av de olika intressenterna är det inte 

ovanligt att intressenternas krav konkurrerar med varandra. Det kan uppstå konflikter 
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mellan intressenter i respektive kategori, bland annat mellan olika ägare, men 

dessutom mellan olika kund- och leverantörsgrupper. Situationen försvåras ytterligare 

då en aktör kan vara både kund, leverantör och partner samtidigt (Jensen, 2001; 

Bruzelius & Skärvad, 2011; Owen et al, 2002). 

För att lösa problem av denna art måste någon uttolka de olika intressenternas krav 

och försöka hitta en balans dem emellan. Eftersom alla intressenter är viktiga för 

bolagen så kan en missnöjd intressent hota hela verksamheten (Bruzelius & Skärvad, 

2011) men om ett bolag använder sig av en revisor får samtliga intressenter bättre 

inblick i bolaget och information om bolaget blir mer tillförlitlig (SOU 2008:32; Ernst 

& Young, 2013). Intressenterna kan därför komma att ställa rimligare krav om ett 

bolag använder sig av en revisor eftersom de med revisionen ser vilka resurser bolaget 

faktiskt har att röra sig med (Jensen, 2001). Detta kan innebära att ett bolag inte 

förbrukar mer resurser än det förmår skapa och att balansen mellan de olika 

intressenternas krav balanseras. Många intressenter har intresse och nytta av revision, 

vilket indirekt kan innebära skäl att behålla revisorn eftersom bolaget är beroende av 

intressenterna. Revisionen är dock förknippad med höga kostnader och det är bolagen 

själva som står för dessa utgifter varför det även gör att revision ligger i ägarnas eget 

intresse (Thorell P. & Norberg C., 2005).  

Ytterligare kritik har riktats mot modellen då den kan ge en felaktig bild av ett bolags 

samspel med dess intressenter och att verkligheten är långt mer komplex än Freemans 

intressentmodell beskriver. Ett annat exempel på kritik mot denna modell är 

heterogeniteten som kan tyckas finnas i grupperna. Intressegrupper och subgrupper 

kan mer än väl ha olika intressen och olika beroenderoller. De kan även vara samlade 

i en grupp med likartade intressen men med olika mål. Det råder därmed också en 

skillnad mellan intressenters framträdande och tyngd i förhållande till bolaget (Fassin, 

2008). Bransch, geografisk lokalisering och bolagsstorlek är faktorer som kan påverka 

detta förhållande och i exempelvis Europa så har staten större inflytande än i USA och 

Storbritannien (Bruzelius & Skärvad, 2011).  

Annan kritik mot intressentmodellen är att bolagets och intressenternas relation över 

tid kan komma att ändras (Friedman, 2002). Intressenters intressen kan inte ses som 

permanenta utan ändras kontinuerligt och det är något bolagen måste ta hänsyn till 

(Johansson, 2008). 



 16 

Det kan också finnas andra anledningar än intressenter till varför små bolag behåller 

sin revisor, vilket gör att man kan ifrågasätta hur långt intressentmodellen kan 

användas för att analysera frågan om frivillig revision. Ett bolag kan exempelvis 

använda sig av en revisor för att få hjälp i andra tjänster än just revision. Ytterligare 

incitament för att behålla sin revisor kan vara att bolaget har byggt upp en lång 

relation med denne (Seow, 2001).  

SMÅ	  
AKTIEBOLAG/
INTERNA	  
ÄGARE	  

Kunder	  

Leverantörer	  

Det	  allmänna	  Externa	  
ägare	  

Kreditgivare	  

Figur 1. Intressentmodellen (Källa: Egenutformad figur baserad på Bruzelius & Skärvad, 2011)  
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3.	  Metod	  

Metoddelen syftar till att presentera hur den empiriska undersökningen gått till och 

hur sammanställningen av information skett. I detta avsnitt motiveras användningen 

av vald metod samt presenteras för- och nackdelar med denna. Hur urvalet av 

respondenter skett kommer sedan redogöras för och en diskussion kring validiteten 

och reliabiliteten i studien kommer att föras. Metodavsnittet avslutas med att 

presentera hur operationaliseringen i arbetet sett ut. 

3.1	  Förfarande	  

Syftet med denna uppsats är att besvara vilka motiv små bolag har till att använda sig 

av revisor, vilka skillnader det finns bland motiven mellan äldre och yngre bolag samt 

att undersöka revisorns roll i dessa bolag. De grundläggande frågeställningarna 

besvaras, dels med hjälp av den ovan utförda analysen byggd på intressentteori, dels 

med hjälp av 20 semistrukturerade intervjuer av kvalitativ karaktär. Skälet till att vi 

har valt att arbeta med kvalitativa intervjuer är att den teori som används är för 

komplex för att fånga i enkätfrågor. Intervjuerna syftar till att mäta värderingar och 

personliga motiv. Den kvalitativa intervjun resulterade i att respondenterna fick 

möjlighet att muntligt beskriva situationen i helhet och därmed minskade risken för 

svarsbortfall. Kvalitativa intervjuer behöver inte alltid vara bäst lämpade (Silverman, 

2010), men vårt ämne passar sig väl för denna metod. I denna uppsats studeras 

motiven till att små bolag gör ett aktivt val att faktiskt ta hjälp av en revisor och 

vilken roll revisorn har i dessa bolag. Intentionen är att, utifrån den kvalitativa 

datainsamlingen, skapa en djupare förståelse i detta ämne genom att få fram specifik 

information som relateras till teorin. Som Saunders et al. (2009) förespråkar har en 

förstudie genomförts för att uppnå relevant resultat.  

3.2	  Avgränsning	  

Undersökningen som redovisas i denna uppsats omfattar flera typer av branscher men 

den har begränsats till (1) sådana bolag som inte träffas av revisionsplikten och (2) 

bolag belägna i Uppland och i Mälardalen. Den geografiska avgränsningen har gjorts 

för att underlätta intervjuprocessen. Vi kan inte se någon anledning att tro att denna 

avgränsning kommer att påverka resultatet i någon särskild riktning, men med 
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beaktande av att företagsstrukturen kan se annorlunda ut i olika delar av Sverige bör 

man vara försiktig med att generalisera resultaten till att avse alla bolag i Sverige. 

3.3	  Ansats	  

De frågeställningar som denna uppsats fokuserar på, besvaras utifrån en deduktiv 

ansats, det vill säga att vi försöker att se hur revisionsteori och intressentmodellen 

överensstämmer med verkligheten. Detta för att den deduktiva ansatsen anses vara 

den vanligaste utgångspunkten inom samhällsvetenskapen för att hitta en relation 

mellan teori och empiri (Bryman & Bell, 2007: Saunders et al., 2009). Motsatsen till 

den deduktiva ansatsen är den induktiva ansatsen, som används för att utifrån empiri 

formulera teori (Bryman & Bell, 2007). Eftersom denna uppsats syftar till att 

undersöka huruvida teorin kan förklara verkligheten har vi således valt att arbeta 

utifrån en deduktiv ansats.   

3.4	  Val	  av	  metod	  

Undersökande studier med en deduktiv ansats och kvalitativ metod lämpar sig väl 

med semistrukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2007: Saunders et al., 2009). 

Följaktligen har vi valt detta tillvägagångssätt. Detta gav oss också en inblick i vad 

respondenterna ansåg vara viktigt och det öppnade upp för möjligheter att ställa 

följdfrågor. De kvalitativa studierna bygger på att vi analyserar och förstår den data 

som samlats in (Saunders et al., 2009). I denna uppsats används en kvalitativ metod 

som möjliggör ett studium av hur respondenterna upplever den sociala verkligheten 

(Bryman & Bell, 2007: Saunders et al., 2009). Den kvalitativa metoden innefattar 

således mer tolkande inslag än den kvantitativa metoden (Bryman & Bell, 2007). Ett 

problem med den kvalitativa studien är ”smalheten”, det vill säga att den rör ett visst 

område och att det kan vara svårt att generalisera resultaten. Detta har vi försökt att i 

någon utsträckning motverka genom att utföra ett större antal intervjuer. Ett annat 

verktyg vi tog till för att motverka detta problem var teoretisk generalisering, det vill 

säga att resultatet generaliserades i förhållande till den valda teorin (Bryman & Bell, 

2007) för att förklara varför små bolag gör ett aktivt val att använda sig av revisor.  

Vid intervjuerna har ett frågeformulär (se Bilaga 1) med förbestämda frågor använts i 

förhållande till samtliga respondenter, men allt eftersom intervjun fortlöpt har 

följdfrågor ställts baserade på de intervjuades svar och flytet i konversationen. En 
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nackdel med semistrukturerade intervjuer ligger i att det är svårt att replikera den 

enskilda studien. Det finns också en risk för att intervjuerna kan bli väldigt subjektiva 

om för stort fokus lagts på det som ämnats undersökas och på vald teori (Bryman & 

Bell, 2007: Saunders et al., 2009). En kvalitativ studie är dessutom beroende av en 

teoretisk ram (Silverman, 2010) som utvecklades utifrån intressentmodellen och 

revisionsteorin.  

3.5	  Multipel	  fallstudie	  

För att den kvalitativa undersökningen skall uppfylla sitt syfte och kunna hänföras till 

teorin, används en multipel fallstudie om 20 bolag. På så sätt går det att utläsa hur 

teorin förhåller sig till verkligheten. Grunden i en jämförande studie är att urskilja 

specifika drag i olika fall och därmed kunna göra teoretiska reflektioner (Bryman & 

Bell, 2007). Studien omfattar små bolags motiv till att använda sig av en revisor, 

skillnaden mellan äldre och yngre bolag samt revisorns roll i små bolag. Detta 

åskådliggörs i en redogörelse avseende de 20 bolag som intervjuades till denna 

uppsats.  

3.6	  Förstudie	  

Innan de 20 intervjuerna genomfördes gjordes en förstudie avseende två bolag. 

Förstudiens främsta syfte var att säkerställa att våra intervjufrågor var konkreta och 

tolkades på rätt sätt. Detta för att tillförsäkra validiteten i insamlingen av empiri så att 

relevanta svar kunde nås men även för att säkerställa så att frågorna gick att koppla 

till teorin. Efter dessa intervjuer justerades frågorna efter behov.  

Resultatet från fallstudien kommer inte att presenteras och båda dessa bolag har 

exkluderats från undersökningen. 

3.7	  Datainsamling	  

3.7.1	  Primärdata	  

Då uppsatsen omfattar bolag som inte är revisionspliktiga var detta första grunden för 

hur det strategiska urvalet skett. ”Retriever” och ”Affärsdata” har använts som 

sökforum där minst två av tidigare nämnda kriterier för icke revisionspliktiga bolag 

varit en utsorteringsgrund. Ett kriterium som är relevant för denna uppsats är även att 

bolagen som ingår i studien ska använda sig av en revisor. Alla branscher har 
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omfattats av urvalet men den geografiska omfattningen har begränsats till Uppland 

och Mälardalen. Den första kontakten med bolagen har skett genom mail eller telefon 

och innan intervjutillfällena har frågorna skickats ut till respondenterna så att de 

hunnit bilda sig en uppfattning av studien och förbereda sig inför intervjuerna. Vi har 

kontaktat ungefär 65 bolag varav 20 bolag har intervjuats (utöver de båda bolagen i 

förstudien). Tio av dessa bolag har vi träffat personligen men vi har även kompletterat 

med tio stycken telefonintervjuer. Av de bolag vi intervjuade på plats var fem startade 

innan revisionspliktens avskaffande och fem stycken efter detta datum, detta för att 

upptäcka eventuella skillnader i motiv bland bolagen. Av tidsskäl togs ingen hänsyn 

till när de resterande tio bolagen startade, men fördelningen blev trots detta relativt 

jämn. För att inte tappa viktig information från intervjuerna spelades alla samtal in 

samtidigt som anteckningar fördes. Informationen transkriberades efter detta och 

relevant information har sammanställts i empirin.  

Anledningen till att vi valt att komplettera de personliga intervjuerna med tio 

telefonintervjuer var för att öka validiteten i undersökningen. Telefonintervjuer 

genomfördes därför att det var tidseffektivt i jämförelse med att göra personliga 

intervjuer. Syftet med intervjuerna gick heller inte förlorat genom att de genomfördes 

via telefon, varför telefonintervjuerna används som komplement i studien. För att nå 

relevant information varade intervjuerna i 20-25 minuter. Efter 20 intervjuer gjorde vi 

bedömningen att vi hade tillräckligt med material och att ett fåtal fler intervjuer inte 

hade tillfört något ytterligare.  

3.7.1.2	  Respondenter	  	  

Bland de respondenter som deltog i studien har flera krävt anonymitet. Av detta skäl 

kommer vi i uppsatsen inte att benämna några bolag vid namn. Detta minimerar 

risken för bortfall av betydelsefull information som respondenten vill skydda på grund 

av egna och bolagets intressen. En övervägande del av respondenterna har varit ägare 

i bolaget och därför haft bra kunskap om bolaget och dess beslutsprocesser, men detta 

var inte något krav vid intervjuerna.  

3.7.2	  Sekundärdata	  	  

Som komplement till de 20 intervjuerna har en insamling av information från diverse 

sekundära källor skett. Detta för att styrka och lägga tyngd vid den empiriska 

undersökningen. Bland dessa källor hittar vi bland annat SOU 2008:32 och 
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proposition 2009/10:204. Utöver dessa källor har information om revisionspliktens 

historia hämtats från ett flertal håll. Detta för att förstå bakgrunden till revision som 

företeelse och dess inverkan på samhället och för att säkerställa trovärdigheten i 

källorna. I denna del har information hämtats från artiklar samt officiella 

branschorganisationers hemsidor. 

3.8	  Validitet/Reliabilitet	  

Validitet av data är ett av de viktigaste kriterierna för forskning och handlar om att 

säkerställa en metod. Validitet berör fullständigheten i slutsatserna framställda från en 

del av forskningen. Med detta menas att man mäter det som ämnas mätas (Bryman & 

Bell, 2007). I denna uppsats ligger validiteten i mätningen av anledningarna till varför 

små bolag använder sig av revision. Intervjufrågorna (se Bilaga 1) har därför 

utformats i medvetenhet om att en felformulerad fråga kan bidra till bristande 

validitet. För att undvika detta har en förstudie om två bolag genomförts i syfte att 

undersöka frågornas uppfattning och användbarhet. Efter dessa intervjuer kunde vi se 

till att frågorna i så stor utsträckning som möjligt blev anpassade efter uppsatsens 

syfte och användningsområde. För att undvika missförstånd i kommunikationen med 

respondenterna har fackspråk undvikits i största möjliga mån och vi har hela tiden 

varit uppmärksamma på de uttryckssätten vi använt. Begrepp som ansågs diffusa 

förklarades så att missförstånd kunde undvikas. Telefonintervjuerna kan antas ha 

mindre validitet än de fysiska intervjuerna då telefonintervjuerna lämnar mindre 

utrymme för tolkning av kroppsspråk (Saunders et. al, 2009). Vi ansåg dock att 

validiteten i dessa intervjuer höll tillräckligt hög nivå och valde därför att tillföra 

uppsatsen tio stycken telefonintervjuer för att styrka undersökningen. 

Ett annat viktigt kriterium för att öka trovärdigheten i denna uppsats är reliabilitet. 

Reliabilitet definieras som hur pass tillförlitliga använda mätmetoder och 

mätinstrumentet är (Bryman & Bell, 2007). Detta betyder att oavsett vem som utför 

mätningen ska resultatet bli detsamma. För att öka reliabiliteten i denna uppsats 

tydliggjordes intervjufrågorna så att de inte kunde misstolkas. Frågorna hölls även så 

öppna som möjligt för att minimera risken att leda respondenten till ett visst svar. 

Anonymiteten i studien ökar reliabiliteten då respondentens svar inte påverkas av att 

eventuella parter förväntar sig att respondenten ska svara på visst sätt. Efter 

intervjuerna kunde det fastställas att respondenternas svar var snarlika och ett mönster 
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kunde utläsas, trots öppna frågor. Detta tyder på att vi skulle fått någorlunda liknande 

svar oavsett vem som mätt resultaten och reliabiliteten bedöms därför vara tillräckligt 

hög. 

3.9	  Val	  av	  frågor/Operationalisering	  

För att uppnå validitet och reliabilitet i denna uppsats har en noggrann 

operationalisering gjorts. Detta genom att identifiera centrala begrepp som 

återkommer i denna uppsats och koppla dessa till den empiriska undersökningen. 

Begreppen som anses relevanta för uppsatsen är intressenter, motiv, ägarorienterad 

roll och samhällsorienterad roll. Samtliga begrepp ligger till grund för 

undersökningen av de motiv små bolag har för att använda sig av en revisor trots att 

det inte finns någon plikt till det. För att besvara denna fråga har revisionsteori samt 

intressentmodellen använts. Frågorna har därefter kopplats till teorin samt till de 

centrala begreppen för att försöka urskilja huruvida intressenterna och syftet med 

revisionen påverkar ett bolags val av att använda sig av en revisor. Analysen grundas i 

den empiri som sammanställts via transkribering av intervjuerna och denna 

relaterades till den teoretiska referensramen. Genom att undersöka motiven bakom 

varför små bolag har en revisor och basera detta på ovanstående begrepp erhålls 

empiriskt stöd som kan bidra med att skapa en bättre förståelse för revisionens syfte 

och revisorns roll i små bolag.  

3.10	  Empiriuppställning	  

Eftersom motiven bakom valet att använda sig av revisor är så specifika för varje 

enskilt bolag har vi valt att presentera varje bolag var för sig. Detta för att kunna visa 

vilka faktorer som har haft betydelse vid valet om revision, så som olika intressenter, 

omsättning, storlek, startår, bransch och så vidare. En sammanställning av samtliga 

respondenters enskilda svar finns att läsa i Bilaga 2. Vi har valt att dela upp empirin 

mellan bolag startade innan revisionsplikten avskaffades och bolag startade efter 

denna tidpunkt, för att lättare kunna se eventuella mönster och åtskillnader bland 

dessa bolag. I redogörelsen för empirin kommer inte någon åtskillnad göras mellan 

intervjuerna som gjordes fysiskt och intervjuer som gjordes över telefon. Skälet till 

detta är att vi inte anser att denna skillnad påverkar uppsatsens resultat.  



 23 

Vi är medvetna om att vi skulle kunnat presentera empirin annorlunda, exempelvis 

genom att slå samman alla bolag med likartade motiv, men detta hade gjort det 

svårare att utläsa eventuella mönster och svårare att se samband mellan olika bolag på 

grund av dess karaktäristika. 

4.	  Empiri	  

Alla bolag i empirin kommer vara av sådan art att de inte är revisionspliktiga men 

ändå använder sig av en revisor. Detta innebär att bolagen uppfyller två av följande 

tre kriterier två räkenskapsår i följd: max tre anställda i medeltal, en omsättning på 

högst tre miljoner kronor och en balansomslutning på högst 1,5 miljoner. De första 

tolv bolagen listade nedan startades innan revisionsplikten avskaffades den 1 

november 2010 och resterande åtta är startade efter detta datum. 

4.1	  Redovisning	  av	  intervjusvaren	  

4.1.1	  Bolag	  startade	  före	  revisionspliktens	  avskaffande	  

Bolag 1 är ett bolag som startade 2010 och är aktivt inom området 

fastighetsförvaltning. Bolaget har de senaste två åren inte haft några anställda eller 

någon omsättning, utan endast tillgångar på fyra miljoner kronor. Att bolaget ändå 

använder sig av revisor säger respondenten främst beror på att moderbolaget och 

externa ägare kräver detta. Vidare berättade respondenten att ingen av intressenterna 

någonsin krävt revision eller anmärkt på densamma förutom ägarna. Revisorn i 

bolaget stod endast för granskning av årsredovisning och upprättande av 

revisionsberättelsen och var i övrigt under året ingen som agerade som 

bollplank/konsult i förhållande till bolaget. Respondenten ansåg att revisionen var en 

trygghet i det arbetet respondenten själv gjort. Han ansåg också att granskningen 

utgör en extra säkerhet vid årsbokslut. Respondenten såg inga nackdelar med revision 

och kostnaden var inget som uppgavs påverka beslutet att ta in en extern revisor.  

Bolag 2 är ett bolag som startade i februari 2010 och som är verksamt inom spel- och 

leksakshandeln. Bolaget har under de senaste två åren haft en anställd, en omsättning 

runt 300 tkr och tillgångar på 400 tkr. Beslutet att anlita en revisor var ett beslut som 

bolaget precis hade tagit efter krav från en av bolagets investerare. Revisorn i bolaget 

har endast till uppgift att granska bolagets räkenskaper och arbetar ej med rådgivning 
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och konsultande i övriga frågor. Respondenten upplever att revisionen är en trygghet 

för bolaget i och med den okunnighet som finns hos bolagets bokföringsansvariga. 

Kostnaden för revisorn utgör en stor del av bolagets administrativa kostnader och 

bolaget försöker att hålla denna kostnad så låg som möjligt. Respondenten anser att de 

främsta fördelarna med revision är att det är en stämpel på att bokföringen skett på ett 

korrekt sätt samt att informationen till främst investerare, men även andra intressenter 

som kunder, blir mer tillförlitlig. 

Bolag 3 är ett bolag som startades i augusti 2010. Bolaget har under de senaste två 

åren haft tre anställda, en omsättning på 1,9 miljoner kronor och tillgångar strax under 

1,5 miljoner kronor. Respondenten, som är den enda ägaren i bolaget, berättade att 

han valt att använda sig av revisor endast för sin egen skull. Han har aldrig tänkt i 

banor om de olika intressenterna och har aldrig upplevt några påtryckningar från 

dessa. Han berättade att han hade en väldigt nära relation med sin revisor och att 

revisorn under året fungerade som en rådgivare. Revisorn bidrog till att respondenten 

kunde koncentrera på sådant han själv ansåg var viktigt i bolaget. I genomsnitt 

uppgavs revisionstjänsterna kosta 40 000 kr per år men personen vi intervjuade sade 

att detta var väl spenderade pengar då han aldrig skulle klara av att bedriva sin 

verksamhet utan sin revisors hjälp. 

Bolag 4 startade sin verksamhet år 2010 men har valt att fortsätta att ha en revisor, 

främst för att revisorn besitter sådan kunskap och granskar alla räkenskaper men 

också för att revisorn kan ge indikationer på möjliga scenarion, både bra och dåliga. 

Bolaget har en omsättning på 2 miljoner kronor och tillgångar motsvarande 700 tkr. 

Bolaget har två anställda varav personen vi intervjuat är enda ägare. Bolagets löpande 

bokföring sköts av personen i fråga. Bolaget, som är verksamt inom byggbranschen 

har en revisor från PwC. Skälet till det uppger respondenten är för att det känns bra att 

ha ett stort bolag som PwC i ryggen med experter inom flera områden. Revisorn 

uppges ha en granskande roll i bolaget och respondenten ser inte revisionen som 

någon betydande kostnad då han svart på vitt kan se hur bolaget mår. Dessutom har 

revisorn ett visst ansvar för att räkenskaperna är i sin ordning, vilket respondenten 

tycker känns tryggt. Årsbokslutet kostar bolaget 12 tkr per år inklusive moms men 

respondenten jämställer detta med en bolagsbesiktning och det är pengar han mer än 

gärna lägger på en sådan tjänst. Respondenten medger att han inte skulle behöva en 

revisor eftersom han har en god vän som besitter dessa kunskaper men han anser att 
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det ger ett seriöst intryck inför andra, att kunna visa upp att han använder sig av en 

extern revisor. 

Bolag 5 startade 1998 och är verksamt inom utbildningsväsendet. Bolaget har det 

senaste året haft en omsättning på 220 tkr, tillgångar på 500 tkr och ingen anställd 

under denna tid. Detta bolag har både en revisor och en redovisningskonsult inhyrt i 

bolaget. Revisorn sköter därför endast granskningen av årsrapporten och bokslutet 

medan redovisningskonsulten sköter den löpande bokföringen och ger råd i bolaget. 

Skälet till att bolaget har valt att använda sig av en revisor är att det velat säkerställa 

att bolaget har en betryggande ekonomisk förvaltning. Vidare berättar respondenten 

att intressenterna aldrig har anmärkt något om revision eller försökt att påverkat 

honom i dessa frågor. 

Bolag 6 startade 2001 och är aktivt inom teknisk forskning och utveckling. Bolaget 

har det senaste året haft en omsättning på 530 tkr, tillgångar på 350 tkr och saknat 

anställda. Respondenten berättar att anledningen till att bolaget behållit sin revisor 

efter revisionspliktens avskaffande är att det när bolaget startades var revisionsplikt 

och nu när den är borttagen är det inget de orkar ändra på. Samtidigt är det möjligt att 

de inom några år kommer att öka omsättningen till över 3 miljoner och de väljer 

därför att behålla revisorn i förebyggande syfte. Revisorn i bolaget fungerar bara som 

en granskningsman som ger extra trygghet. För bokföring och rådgivning har bolaget 

en redovisningskonsult inhyrd. Ingen intressent har påpekat att bolaget bör ha en 

revisor. 

Bolag 7 startade 2007 och sysslar med konsultverksamhet. Bolaget har under det året 

haft en anställd, en omsättning på runt 600 tkr och tillgångar runt 350 tkr. Revision 

utförs i bolaget för att säkerställa räkenskaperna som en trygghet för ägaren, berättar 

respondenten. En bokföringsfirma utför den löpande bokföringen och det revisorn i 

sin tur gör, är endast granskning av ekonomin. Respondenten berättar att ingen 

intressent någonsin haft krav om att bolaget ska ha en revisor och respondenten har 

tänkt sluta använda sin revisor inom kort och bara använda sig av en 

redovisningskonsult.  

Bolag 8 startade 1997 och är verksamt inom livsmedelsbranschen. Bolaget har under 

det senaste året haft en heltidsanställd, en omsättning på runt 4 miljoner kronor och 

tillgångar på ca 650 tkr. Detta bolag har en revisor främst på grund av att det ligger 



 26 

kvar sedan kravet på revisor i alla aktiebolag fanns. Respondenten berättar att bolaget 

anlitar en bokföringsbyrå för att sköta den löpande bokföringen och allt arbete kring 

detta medan revisorn endast granskar räkenskaperna. Respondenten anser att nyttan 

med revisionen inte överstiger kostnaderna och fick en tankeställare när vi ställde 

frågan om varför bolaget egentligen har det när det inte är nödvändigt. Revisionen 

utgör samtidigt en trygghet, förmedlar respondenten, och det är en fördel 

respondenten ser med att ha en revisor. Ytterligare fördelar med revision anser 

respondenten är för att det anses vara legitimt och att det ger en trygghet i att veta att 

allt går till på rätt sätt i bolaget. Ingen intressent har någonsin anmärkt på revision 

berättar respondenten.  

Bolag 9 är ett aktiebolag som sedan starten 2009 säljer skärverktyg och tillhörande 

komponenter. Bolaget har fyra aktieägare varav den intervjuade personen har 

majoritet. År 2012 hade bolaget tre anställda i medeltal, en omsättning på fem 

miljoner och tillgångar motsvarande 100-200 tkr. Revisorns uppgift är uteslutande 

granskning av räkenskaperna och komplettering av dessa. Det avgörande skälet till att 

bolaget valde att behålla revisorn efter 2010 var för att banken krävde detta. Den 

externa revisorn påverkade bolagets finansiella rating positivt så att låneräntorna 

sänktes och revisorns granskning gjorde också att respondenten slapp pantsätta sitt 

hus för ytterligare lån. Att bokslutet granskades och godkändes av en revisor gjorde 

att bolaget kunde fördubbla sin checkkredit. Målet med verksamheten har alltid varit 

att växa varför respondenten tillsammans med de andra ägarna, redan innan banken 

ställde krav på revisor, funderade på att skaffa en. Revisionen ger respondenten svar, 

svart på vitt, hur bolagen går och han ser detta som ett stort plus och jämställer 

revisionen med en bolagsbesiktning. Revisionen har också gett bolaget längre 

kredittid hos leverantörerna. Den intervjuade personen betonade vikten av att veta 

vilka han gör affärer med och eftersom bolaget handlar med väldigt dyra maskiner gör 

respondenten alltid en kreditupplysning på nya kunder. Revisionen sades också bidra 

med denna effekt åt motsatt håll. Bolaget tar hjälp av flera olika konsulter. En 

redovisningskonsult sköter bokföringen åt bolaget och kostnaden för revisorn är 

minimal i förhållande till dessa. Respondenten uppgav att revisorn var den bland 

konsulterna som gjorde minst arbete för bolaget men samtidigt var den konsult som 

var av störst betydelse. 



 27 

Bolag 10 är ett konsultbolag som är inriktat mot gruv- och anläggningsbranschen. 

Bolaget startade 2006 och har en ägare, som också är bolagets enda anställda. Det 

senaste året omsatte bolaget 800 tkr och hade tillgångar motsvarande 600 tkr. 

Revisorns enda uppgifter i bolaget är, enligt respondenten, granskning av årsbokslut 

och hjälp med skatteplanering.  

Två av bolagen i studien (bolag 11 och bolag 12) var inte medvetna om att 

revisionsplikten avskaffats. De båda bolagen hade haft revisor sedan tidigare och 

eftersom de inte kände till att revisionsplikten avskaffats hade frågan om att ha eller 

inte ha revisor aldrig aktualiserats hos bolagen.  

4.1.2	  Bolag	  startade	  efter	  revisionspliktens	  avskaffande	  

Bolag 13 är ett bolag som startade i december 2012. Verksamhetens syfte är 

projektledning, verksamhets- och organisationsutveckling inom tillverkningsindustrin. 

Bolagets beräknade omsättning ligger på 800-900 tkr och bolaget har inga tillgångar. 

Respondenten, som är bolagets enda ägare, uppgav att han drev fyra stycken 

aktiebolag och att hans fru skötte den löpande bokföringen i samtliga. Revisorns 

främsta uppgift är att se till att deklarationen och bolagsredovisningen sköts på ett 

korrekt sätt samt att de fyra bolagen och respektives privatekonomier hanteras på ett 

skatteeffektivt sätt. Respondenten hade heller varken tid eller intresse att sätta sig in i 

alla regler och bestämmelser som rör bokslut och beskattning och då han redan var en 

drivande kraft i tre andra bolag där han använde sig av revisor tyckte han att det 

kändes naturligt att använda sig av samma revisor även här. Personen vi intervjuade 

uppgav att PwC var den revisionsbyrå han anlitade och en fördel med en stor firma 

som PwC ansåg han vara att de har specialister inom flera områden som deras revisor 

i sin tur kunde ta råd av i kniviga situationer där konsultation krävdes. Han var också 

intresserad av att bolaget sköttes på ett professionellt sätt och att göra rätt för sig mot 

samhället. Ingen intressent hade någonsin krävt en revisor men som seriös företagare 

tyckte respondenten att det är ett plus att visa upp att man har en extern, certifierad 

revisor från ett stort välrenommerat bolag då han tror detta ökar tillförlitligheten i 

bolaget. I förhållande till övriga administrativa kostnader uppgav respondenten att 

revisionen var den i särklass största kostnaden för bolaget och kostar 10-15 tkr per år. 

Han ansåg detta vara dyrt men samtidigt ansåg han revisionen vara en nödvändighet 

för att kunna fokusera på sin affärsidé och sina kunder.  
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Bolag 14 startade år 2011 och är verksamt inom dagligvaruhandeln. Bolaget hade det 

senaste året en anställd, en omsättning på 600 tkr samt tillgångar på 62 tkr. 

Respondenten berättar att bolaget använde sig av revisor på grund av följande skäl: 

(1) bättre kontroll på hur bolaget går, (2) en säkerhet så att bolaget gör rätt 

ekonomiskt och lagmässigt, (3) att få tips och vägledning i ekonomiska frågor. 

Bolaget hade noggrant valt sin revisor och eftersom förhållandet var bra upplevde 

bolaget att det fanns nytta med att ha kvar revisorn, bland annat som en trygghet och 

för rådgivning. 

Bolag 15 startade år 2011 och bedriver advokatverksamhet. Bolaget hade det senaste 

året en anställd, en omsättning på 800 tkr och tillgångar på 1,9 miljoner 

kronor.  Respondenten berättar att bolaget använder sig av revisor endast på grund av 

att en intressent krävde det, nämligen Advokatsamfundet. Advokatsamfundet kräver 

nämligen att alla bolag som bedriver advokatverksamhet ska lämna in ett 

revisorsintyg varje år. Respondenten hade därför inte funderat över om revisionen var 

till någon nytta för bolaget i övrigt, men såg samtidigt att det var skönt med en 

granskning av räkenskaperna varje år som gav extra trygghet. 

Bolag 16 är också ett relativt nystartat bolag som startade sin verksamhet i början på 

2012. Bolaget är aktivt inom området för företagshälsovård, har två anställda i 

medeltal och omsatte 700 tkr år 2012. Tillgångarna i bolaget ligger på ungefär 200 

tkr. Skälen till att respondenten valde att ta hjälp av en revisor var först och främst för 

att spara tid och kunna koncentrera sig på bolagets tillväxt men även av skattemässiga 

skäl, då främst planering. Respondenten uppgav också att han, i viss mån, tog hjälp av 

revisorn för den löpande redovisningen då detta inte var något han själv var bekant 

med. Revisorn agerade här som en konsult han kunde tillfråga vid svårigheter. 

Respondenten visste inte om han skulle fortsätta med en revisor eller inte i framtiden 

men han tyckte att det var tryggt att kunna tillfråga någon nu i början som han kunde 

lära sig av. Att använda sig av revisor gav även en säkerhet då han kunde förlita sig på 

att räkenskaperna blev rätt. 

Bolag 17 är verksamt inom frisörbranschen, har en anställd, inga tillgångar och 

omsätter ungefär 850 tkr om året. Bolaget startade i början av 2011 och personen vi 

intervjuade gjorde då ett aktivt val att skaffa en revisor eftersom hon var osäker över 

hur ett bokslut gick till och hade inte tid att lära sig detta. Den löpande redovisningen 

skötte hon själv med hjälp av en vän. Respondenten ansåg att revisorn var 
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verksamhetens viktigaste kugghjul, utöver henne själv, för bolagets överlevnad. 

Granskningen av räkenskaperna var av stor betydelse och hon uppskattade hur hennes 

revisor tog sig tid att förklara hur hon själv kunde göra i fortsättningen och att hon på 

ett lättöverskådligt sätt såg hur det faktiskt gick för verksamheten. Den enda 

nackdelen hon såg var kostnaden som var en betydande del av de administrativa 

kostnaderna. Bolagets intressenter var inga som påverkat respondenten i hennes val av 

att använda sig av revisor, utan det gjorde hon endast för sin egen skull. 

Bolag 18 sysslar med datakonsultverksamhet. Bolaget startade 2011 och har sex 

stycken delägare, två anställda, en omsättning på cirka 2 miljoner kronor och inga 

tillgångar.  För den löpande redovisningen tar bolaget hjälp av en 

redovisningskonsult. Bolaget valde att använda sig av en revisor av granskningsskäl. 

Bolaget är relativt nystartat och bolaget vill försäkra sig om att årsbokslutet blir rätt så 

att de gör rätt för sig gentemot samhället. Valet hade ingenting med ägarstrukturen att 

göra utan respondenten uppgav att, eftersom det är ett så pass litet bolag så hade alla 

delägare en väldigt bra insyn ändå. Kostnaden för revisionen i bolaget var mindre än 

20 tkr per år, i jämförelse med kostnaden för den löpande redovisningen var detta en 

väldigt liten kostnad.  

Bolag 19 startade 2012 och verkar inom IT och Telekommunikation. Omsättningen är 

2-2,5 miljoner kronor, det finns inga tillgångar och bolaget har en anställd. Revisorn i 

bolaget sköter årsbokslutet och ger konsultation i bokföringsarbetet. Respondenten 

påpekar att revisionen är alldeles för dyr och att den tar upp en stor del av de 

administrativa kostnaderna. Den främsta anledningen till att bolaget ändå använder 

sig av revisor är för att säkerställa att räkenskaperna blir rätt utifrån alla regler. Ingen 

intressent har någonsin anmärkt på valet att använda sig av revisor och bolaget har 

inte bejakat andra intressenter än staten i sitt val att använda sig av revisor.  

Bolag 20 startade 2011 och bedriver film-, webb- och tv-grafikverksamhet. Bolaget 

har en anställd, omsättningen är omkring 1 miljon kronor per år och bolaget har 

omkring 800 tkr i tillgångar. Revisorn agerar bollplank i bokföringen och granskar 

årsbokslutet. Främsta anledningen till att bolaget använder sig av en revisor är att 

respondenten varken har kunskap, tid eller intresse att sätta sig djupare in i arbetet 

kring räkenskaperna. Valet är således inte intressentbaserat.   
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4.2	  Sammanställning	  av	  empiri	  

I nedanstående diagram presenteras en sammanställning, dels av vilka intressenter 

som påverkat respondenterna i valet att använda revisor, dels av respondenternas 

motiv till att använda sig av revisor. Att ett bolag kan påverkas av flera intressenter 

och ha flera motiv som påverkar dess beslut om revision tydliggörs i diagrammen 

nedan. Av de bolag som har gjort ett aktivt val att använda en revisor har alla uppgett 

att de har en revisor på grund av granskningsskäl.  

 	  

Diagram 1. Intressenter som påverkat beslut om revision (Källa: Egenutformade diagram baserade på 

Bilaga 2) 
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5.	  Analys	  	  

Det finns flera motiv till att små bolag väljer att använda sig av en revisor när de inte 

behöver. Nedan kommer vi att analysera den empiri som presenterats och dra 

paralleller till tidigare teori. Mönster som går att utläsa bland äldre och yngre bolag 

kommer att presenteras och revisorns roll i små bolag kommer att analyseras. 

5.1	  Intressenter	  

En intressent som påverkar ett bolag i dess beslut om revision är dess externa ägare. 

Som diskuterats i teorin skiljer vi i uppsatsen på det beslutsfattande organet ägaren 

och intressenten ägare, såsom moderbolag och externa investerare. Två av bolagen i 

studien, båda startade innan revisionspliktens avskaffande, ansåg att intressenten 

ägare påverkade deras beslut om revision. I dessa fall var det moderbolag och 

investerare som krävde revision innan investering. Detta kan jämföras med teorin som 

säger att ägarna uppfattar informationen från bolaget mer tillförlitlig efter att revision 

genomförts (Seow, 2001). Kanske är det så att moderbolaget och investerarna inte har 

lika stor insyn i bolaget som beslutsfattarna och revisionen kan då utgöra en brygga i 

informationsgapet. De externa ägarna verkar inte påverka beslutet om revision i så 

stor utsträckning, men om fler bolag hade haft moderbolag eller potentiella 

investerare, något som är vanligare bland större bolag, tror vi att utfallet kunnat sett 

annorlunda ut, med fler krav om revision.  

En annan intressent som påverkar beslutet om revisor är kreditgivarna. Ett av bolagen 

i studien, startat 2009, hade krav från sin kreditgivare att ha en revisor för att få ta 

ytterligare lån. Revisionen påverkade bolagets finansiella rating positivt med sänkta 

låneräntor som följd, vilket ledde till respondenten slapp pantsätta sitt hus för att ta 

ytterligare lån. Detta går att jämföra med teorin som säger att den externa revisorn 

bidrar till att göra underlaget för bankens bedömning av bolagets förmåga att 

återbetala lån och räntor i tid mer tillförlitligt (Blackwell et al., 1998). I och med att 

det endast är ett bolag som har en revisor på grund av sin kreditgivares intressen kan 

det knappast påstås att revision är nödvändigt för att ta lån, men förekomsten av 

revision kan fungera som en trygghet för banken. Vidare antas många bolag ha en bra 

kontakt med banken redan från start och bygger upp en relation med tiden. Banken 

antas därför ha en bra inblick i de flesta bolag de gör affärer med och de behöver 

därför inte en revisor för att stärka den finansiella informationen ytterligare.  
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Samma bolag som ovanstående har även krav från en ytterligare intressent, nämligen 

leverantören, som kräver revision för att ge bolaget längre kredittider. Detta var även 

det enda av våra bolag som hade krav från leverantören på sig att ta in en extern 

revisor. Som teorin säger står leverantören i en beroendeställning till bolaget via sitt 

tillhandahållande av varor och i utbyte vill leverantören ha en stabil kund som kan 

betala för dess produkter (Bruzelius & Skärvad, 2011). Om leverantören är ett större 

bolag är det möjligt att detta har väldigt många blickar vända mot sig som kräver att 

de gör rätt för sig mot samhället och miljön. För leverantören kan det då vara viktigt 

att göra affärer med bolag som den vet uppfyller sin plikt mot samhället. Revisionen 

säkerställer att ett bolags räkenskaper är korrekta och ger leverantören information, 

svart på vitt, hur bolaget mår och huruvida bolaget är kapabelt att betala sina 

kortfristiga skulder. Att inte fler bolag har krav på sig från sina leverantörer tycker vi 

är något märkligt. Eftersom bolaget som hade krav från sin leverantör handlar med 

väldigt dyra och exklusiva produkter kan det vara extra viktigt från leverantörens sida 

att säkerställa att bolaget har god soliditet. En annan anledning kan vara att det, 

liksom med kreditgivarna, ofta finns en uppbyggd relation mellan bolag och dess 

leverantörer. Relationen är nog ännu starkare i äldre bolag och även om det är svårt att 

dra några slutsatser kring detta så tror vi att äldre bolag har mindre krav från dess 

leverantörer än yngre bolag då det tar tid att bygga upp en relation. 

Inget av bolagen i studien har uppgett att de haft påtryckningar om revision från 

intressenten kunder. Kunder är i många fall det viktigaste elementet i ett bolags 

verksamhet (Jensen, 2001) och kan därför tyckas vara en intressent som borde 

påverka bolaget i stor utsträckning vid beslutsfattande. Kunderna borde, med 

utgångspunkt i det nu sagda, påverka bolagen i deras beslut om revision, men någon 

sådan tendens har inte kunnat utläsas. Teorin säger även att revisorns betydelse är 

beroende av vilken typ av varor och tjänster ett bolag erbjuder, dagligvaror respektive 

mer sällanköpsvaror (Bruzelius & Skärvad, 2011). Respondenterna täcker in flera 

olika branscher och typen av produkt eller tjänst varierar mellan dagligvaror och mer 

sällanköp. Trots detta har studien inte visat på att kunderna haft någon påverkan på 

revisionsbeslutet i något av bolagen. Kunder kanske inte är en sådan viktig intressent 

vad gäller just beslutet om revision utan har kanske större påverkan i exempelvis 

produktbeslut.  
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Slutligen har fem av de intervjuade bolagen berättat att deras beslut om revision 

grundades i intresset att göra rätt för sig mot intressenten det allmänna, det vill säga 

samhället. Här handlar det bland annat om att respondenterna inte vill göra fel i 

skattefrågor men även få hjälp med deklarationsproblem. Respondenterna ansåg att 

revisorn hade hög kompetens som kunde säkerställa att inget gick fel och att 

tveksamheter kunde undvikas. Vi har uppfattningen att det i större bolag finns en mer 

heterogen kompetens än i mindre bolag, att det exempelvis finns anställda som enbart 

sysslar med granskning av räkenskaper. I mindre bolag är det möjligt att denna 

kompetens inte finns och en anledning till att många av de mindre bolagen väljer att 

använda sig av en revisor kan vara just för att få in denna kompetens i bolaget så att 

de kan göra rätt för sig mot stat och samhälle. Detta kan jämföras med det Seow 

(2001) säger om att det i ett bolag kan finns andra motiv, utöver intressenterna, till att 

använda sig av en revisor. Vissa bolag använde sig av revisor för att få konsultation 

och deklarationshjälp, alltså i andra tjänster än bara revision. Vi fick intrycket av att 

många av de intervjuade bolagen inte visste skillnaden mellan en revisor och en 

redovisningskonsult. Vi tror därför att en redovisningskonsult skulle kunnat agera 

substitut för några av de bolag som uppgett intressenten det allmänna som en 

påverkande faktor i beslutet om revision. Vi anser att en redovisningskonsult har 

tillräcklig kunskap för att fylla det kunskapsgap som finns i några av bolagen där 

konsultation och granskning av räkenskaper uppgetts som motiv till revision.  

En intressent som inte behandlades i teorin men som vi stötte på i datainsamlingen var 

Advokatsamfundet, som var en externt påverkande förening. Ett bolag verksamt inom 

juridikbranschen hade krav från denna förening att använda sig av revisor och detta 

visar på att det finns väldigt många olika intressenter och att dessa kan vara beroende 

av vilken bransch det handlar om. Detta visar också att intressenterna kan påverka ett 

bolag i olika utsträckning. 

5.2	  Jämförelse	  mellan	  yngre	  och	  äldre	  bolag	  

Vid jämförelsen av äldre och yngre bolag kan urskiljas att det bland de yngre bolagen 

endast uppgavs en intressent som påverkade deras beslut om revision, nämligen det 

allmänna. I de äldre bolagen uppgavs flera typer av intressenter. Med detta som 

bakgrund går det att se att yngre bolag i större utsträckning påverkas av det allmänna, 

det vill säga att det går att utläsa en tendens till att yngre bolag lägger större vikt vid 
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samhället som intressent. Kan det möjligen vara så att yngre bolag har andra 

värderingar än äldre bolag och i enlighet med företagsutvecklingen lägger större vikt 

vid frågor som rör CSR och miljö? Troligtvis lägger yngre bolag större vikt vid 

legitimitet och genom att göra rätt för sig i samhället kan bolagen via sin revisor 

indirekt skapa trovärdighet hos andra intressenter, även om detta beteende kan vara 

undermedvetet. Äldre bolag kan, som Seow (2001) säger, ha skapat en relation till sin 

revisor och är därför en anledning till att revisorn behålls i bolaget, vilket vi kunde 

utläsa i en av våra intervjuer. Bland övriga skäl att använda sig av revisor pekar 

studien inte på några skillnader bland äldre och yngre bolag. 

5.3	  Revisorns	  roll	  

Revisorn har en granskande roll i samtliga bolag i studien. De flesta respondenterna 

uppgav att revisionen gav en extra trygghet för de själva i arbetet kring 

räkenskaperna, där det annars kan finnas brister. Sju av bolagen använde även 

revisorn som konsult i bland annat skatte- och bokföringsfrågor. I övrigt använde sig 

några bolag av revisorn för att spara tid och kunna koncentrera sig på bolagets 

verksamhet och andra tidskrävande uppgifter. Att bolagen använder revisorn till andra 

uppgifter än vad revision syftar till sammanfaller med det Seow (2001) skriver om att 

det kan finnas andra incitament än bara intressenter till att anlita en revisor, som 

exempelvis konsultation och rådgivning. Två av bolagen visste inte om att 

revisionsplikten hade avskaffats och använde revisor av den anledningen och två av 

bolagen använde sig av revisor eftersom det var plikt när bolagen startade och de har 

efter detta inte brytt sig om att fatta beslut om ändringar. De två bolagen som inte var 

medvetna om revisionspliktens avskaffande kommer inte att tas med i den vidare 

diskussionen då dessa bolag inte gjort ett medvetet val att använda sig av en revisor 

och därför inte kan motivera varför de har en revisor, trots frånvaro av revisionsplikt. 

Dock är det intressant att två av de tolv äldre bolagen var omedvetna om att 

revisionsplikten avskaffats. Totalt har 16 av de 18 respondenterna (de två ovetandes 

bolagen borträknade) svarat att de använder sig av en revisor för sin egen skull, vilket 

kan jämföras med de nio som även påverkades av intressenterna. Majoriteten av 

bolagen använder sig således av revisor för sin egen skull och inte på grund av 

intressenterna. Detta tyder på att revisorn har en internt ägarorienterad roll i små 

bolag. Trygghet och konsultation är två av de främsta motiven till att bolagen i 

studien använder revisor för egen skull.  
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5.4	  Intressentmodellens	  användbarhet	  

Eftersom det med utgångspunkt i studien inte går att urskilja några konflikter 

intressenterna emellan uppstår inget problem där intressenternas krav måste 

balanseras och revisionen fyller ur denna synpunkt inget syfte. Kunder är enligt 

studien ointresserade av om ett bolag har en revisor eller inte. Det skulle dock kunna 

uppstå en konflikt såtillvida att leverantörerna vill ha god information och säkerhet, 

medan kunderna är ointresserade av detta och endast vill ha låga priser. Denna 

konflikt går dock inte att utläsa i studien. Endast ett av bolagen i studien hade två 

intressenter som sades påverka beslutet om att använda revisor, men båda dessa 

intressenter uppmanade bolaget att använda revisor av samma anledning, varför det 

inte uppstod någon konfliktsituation. Det går dock att se tendenser till att 

intressenterna är heterogena och kräver olika saker av bolaget och vissa intressenter 

har större påverkan på beslutet om revision än andra, precis som teorin beskriver 

(Fassin, 2008). Några intressenter krävde revision, andra var endast en påverkande 

faktor i beslutet och andra hade inga åsikter om revision över huvud taget.  

Som kritiken mot intressentmodellen säger kan intressenternas intressen ändras över 

tid och är inte permanenta (Friedman, 2002). Revisionspliktens avskaffande är också 

väldigt nytt för intressenterna och det är möjligt att de ännu inte insett revisionens 

betydelse för dem. Som vi förstått från empirin är majoriteten av revisorerna internt 

ägarorienterade men det kan alltså komma att ändras ifall intressenterna i framtiden 

inser revisionens fördelar och om intressenterna i framtiden ställer högre krav om 

revision. 

Ytterligare kritik mot intressentmodellen kan, som tidigare nämnt, vara att det finns 

andra motiv till revision än just intressenterna. Beträffande omsättningen i ett bolag 

tror vi den kan ha betydelse vid valet av att använda sig av revisor. Som Fälldin 

(2013) säger, desto högre omsättning ett bolag har desto vanligare är det att bolaget 

använder sig av revisor. Vi tror att detta stämmer eftersom några av respondenterna 

använde sig av revisor då de i framtiden trodde att de skulle överstiga gränsvärdet för 

omsättningen. I Danmark är det fler bolag som använder sig av en revisor än i Sverige 

och detta kan bero på att Danmark har högre gränsvärde för omsättningen. Högre 

omsättning tror vi kan ha ett samband med en mer komplex bokföring och därför kan 

revision utgöra en större trygghet i dessa bolag. 
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Slutligen kan vi konstatera att alla bolag som har krav från eller har uppmanats av en 

intressent att använda sig av en revisor faktiskt även gör så. Om det i framtiden ställs 

fler krav om revision från intressenterna kommer förmodligen fler revisorer krävas. I 

de fallen där respondenterna säger att intressenterna inte påverkat beslutet om revision 

har de istället gjort valet utifrån egna överväganden. Här tror vi dock att det kan 

finnas en underliggande påverkan som respondenterna inte begrundat och därför kan 

det finnas en utebliven svarsfrekvens i frågan. Som kritiken mot intressentmodellen 

säger kan nämligen en aktör vara både kund, leverantör och partner samtidigt och det 

är möjligt att respondenterna inte begrundat att en angiven intressent kan ha flera 

roller. Det är därför svårt att veta i hur stor utsträckning de olika intressenterna 

faktiskt påverkat respondenterna, men deras påverkan tycks hur som helst vara 

begränsad. Intressentmodellens användbarhet kan således ifrågasättas för små bolag.  

6.	  Avslutande	  diskussion	  

Anledningarna till att bolagen i studien använder revisor skiljer sig åt och är väldigt 

beroende av bolagets karaktär. Ämnet är väldigt komplext i och med att det är 

värderingar och personliga motiv vi mäter. De generella dragen uppsatsen påvisar är 

att bolagen använder sig av revisor på grund av trygghetskänslan som inges. Utifrån 

våra iakttagelser kan vi dra följande slutsatser om revisionspliktens påverkan på små 

bolag. 

6.1	  Slutsats	  

Svaret på vår frågeställning beträffande motiven till att små bolag använder sig av 

revisor är komplext och relativt svårt att utläsa. De främsta motiven är dock följande 

tre: trygghet, konsultation och intressenters anspråk. Bland intressenterna var det 

allmänna den intressent som påverkade beslutet om revision i bolagen i störst 

utsträckning. Huruvida någon övrig intressent påverkade i större utsträckning än 

någon annan var svårare att se. Intressenten det allmänna, det vill säga stat och 

kommun, påverkade i större utsträckning de yngre bolagen. Bland de äldre bolagen 

uppgavs fler intressenter som motiv och endast ett av dessa bolag har angett det 

allmänna som en påverkande intressent. I övrigt kan inga skillnader utläsas bland 

yngre och äldre bolag.  
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Vår frågeställning angående revisorns roll i små bolag kan besvaras med att revisorn 

oftare agerar i den interna ägarens och den beslutsfattandes intresse snarare än i 

intressenternas. Detta gör att revisorerna i små bolag tenderar vara mer internt 

ägarorienterade än samhällsorienterade i dessa bolag, i jämförelse med större bolag 

där det fortfarande är revisionsplikt och bolagen inte gjort ett aktivt ställningstagande 

om revisionen. Låt vara att revisorn har en samhällsorienterad roll också i de små 

bolagen. Revisionens syfte är således samhällsorienterat men rollen revisorn tar i små 

bolag är internt ägarorienterad. 
En slutsats vi kan dra utifrån intressentmodellen är att små bolag inte alltid agerar 

utifrån en intressent, utan ofta fattar beslut för att ge trygghet i det egna arbetet. 

Intressenter är ständigt närvarande och är en påverkande beslutsfaktor i många bolag 

men deras betydelse är, som studien visar, begränsad bland små bolag då ägarna ofta 

fattar beslut utifrån sina egna intressen och inte alltid utifrån intressenten. 

Intressentmodellen tror vi kan vara mer överensstämmande med verkligheten i större 

bolag än de som omfattats av studien. Vid val av revision har olika intressenter olika 

betydelse. Kunderna har ingen påverkan i detta beslut medan övriga intressenter har 

en större roll, något som kan skilja sig inom andra områden. 
Med detta sagt är vår slutsats att vi utifrån vårt syfte inte kan säkerställa att bolag i ett 

revisionsbeslut agerar för att tillfredsställa sina intressenter. Intressentmodellens 

användbarhet i små bolag anses därför vara begränsad. Det är snarare för sin egen 

trygghet och för att kunna koncentrera sig på det egna arbetet som små bolag 

använder sig av en revisor. Äldre bolag påverkas inte i lika stor utsträckning som 

yngre bolag av intressenten det allmänna. Revisorn i små bolag har inte den 

utpräglade samhällsorienterade rollen som teorin beskriver, utan har snarare en internt 

ägarorienterad roll.  

6.2	  Studiens	  begränsningar	  

Vi är medvetna om att följande studie är begränsad och därmed inte representativ för 

samtliga bolag och branscher i Sverige, då bland annat företagsstrukturen kan se 

annorlunda ut i olika delar av Sverige. Med fler respondenter hade högre 

tillförlitlighet kunnat uppnås men ett mönster i undersökningen gick att utläsa och en 

djupare studie var något som låg utanför vår tidsram. Uppsatsens något begränsade 

omfattning försvårar dragning av generella slutsatsen men ger en fingervisning och 
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god grund för vidare och mer utförlig forskning inom området. Kopplar vi vår empiri 

till teorin kan vi dock se att intressenternas påverkan är begränsad och 

intressentmodellen verkar vara otillräcklig i detta sammanhang. 

6.3	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	   	   	   	   	   	  

Efter denna studie anser vi att det vore intressant att göra vidare forskning inom 

speciellt två områden, nämligen revisorns roll i större bolag och hur Sverige skulle 

påverkats av högre gränsvärden. Detta har tyvärr legat utanför denna uppsats syfte 

och tidsram.  

Denna studie ger en övergripande bild av ett bolags motiv till varför de använder sig 

av en revisor och försöker påvisa skillnader mellan äldre och yngre bolag. Vår uppsats 

belyser även en revisors roll i små bolag. Också detta är något man skulle kunna 

bedriva ytterligare forskning kring. Det första området som skulle kunna undersökas 

är därför skillnaden på revisorns roll i stora respektive små bolag. Det vore intressant 

att fokusera på revisorns arbetsuppgifter i dessa två olika typer av bolag, men även 

undersöka vad denne har för roll gentemot intressenterna i ett bolag. Här skulle man 

kunna ta hjälp av en stor revisionsbyrå och intervjua revisorer som arbetar i både stora 

och små bolag. Det vore också intressant att intervjua bolagen för att se deras 

perspektiv på vad revisorn bidrar med i bolaget.  

Det andra området som skulle vara intressant att undersöka är hur Sverige hade 

påverkats av högre gränsvärden och hur bolagens motiv för revision eventuellt hade 

förändrats av detta. Här skulle man möjligtvis kunna intervjua bolag som i nuläget 

ligger över gränsvärdena och fråga huruvida de hade agerat och resonerat ifall de inte 

hade innefattats av revisionsplikten. I denna del vore det även intressant att göra 

undersökningar i möjligtvis andra länder som har andra gränsvärden och se hur dessa 

resonerar kring olika gränsvärden och hur de påverkas av dessa.  
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7.3	  Muntliga	  källor	  

20 stycken bolag som valt att vara anonyma, där respektive intervju var cirka 20-25 

minuter lång och Bilaga 1 låg till grund för våra intervjuer. 
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8.	  Bilagor	  

8.1	  Bilaga	  1	  -‐	  Intervjufrågor	  

1. Använder ni er av en revisor? 

 

2. Bakgrundsinformation om bolaget och respondenten  

 

• Hur många heltidsanställda har funnits i bolaget de senaste två åren? 
• Vad har omsättningen varit de senaste två åren?  
• Hur stora har tillgångarna i bolaget varit de senaste två åren? 

 

• När startade bolaget? 
• Ägarförhållanden 
• Vad är verksamhetens syfte? 

 

3. Vem sköter den löpande bokföringen i bolaget? 

 

4. Vad har din revisor för uppgifter?  

 

5. Vilka anledningar finns det till att du använder dig av en revisor?  

 

6. Kostnad respektive nytta för revisionen, hur ser det du på detta? 

 

7. Vad är kostnaden för revisorn per år i förhållande till övriga administrativa 
kostnader? Hur mycket kostar revisionen bolaget per år? 

 

8. Vilka för- och nackdelar ser du med revision? 

 

9. Har eventuella intressenter (leverantörer, kreditgivare, anställda etc.) någonsin 
anmärkt på att bolaget har revisor? 
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10. Har du några synpunkter/kommentarer på avskaffandet av revision som gick 
igenom 1:a november 2011?  

 

11.  Om du inte visste om dessa regler sedan tidigare, hade du då, med denna 
information, ändå använt dig av en revisor?   

 

8.2	  Bilaga	  2	  -‐	  Datasammanställning	  

Siffrorna i bilaga 2 är uttryckta i medeltal för de två senaste kalenderåren. 


