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Sammanfattning 

Examensarbete i företagsekonomi, Uppsala Universitet, Magisteruppsats, HT-2013 

Bakgrund och problemdiskussion: År 2008 kom ett förslag om att avskaffa den allmänna 

revisionsplikten för cirka 96% av företagen i Sverige. Detta förslag genomfördes år 2010 men 

kom däremot inte att beröra 96% av de svenska aktiebolagen som den ursprungliga 

utredningen föreslog. Istället kom ändringen att gälla cirka 70% av de svenska aktiebolagen. 

EU:s fjärde bolagsrättsliga direktiv ger dock upphov till att Sverige har möjligheten att 

avskaffa revisionsplikten för de företag som det ursprungliga förslaget gav uttryck för. Det är 

därför intressant att undersöka vad de företag, som ligger i gränsskiktet mellan Sveriges 

uppsatta gränsvärden och de maximalt tillåtna av EU, anser vilka värden en revision medför.  

Syfte: Denna studie ämnar att undersöka och öka förståelsen kring vilka värden små och 

medelstora företag anser att en revision medför. 

Metod: Studien har en kvalitativ ansats och det empiriska underlaget har samlats in genom 

sju personliga intervjuer. Respondenterna är de olika företagens verkställande direktörer, då 

det är denne som har den huvudsakliga kontakten med företagets revisor och har därmed mest 

kunskap om vilka värden revisionen medför.   

Resultat och slutsats: Resultatet av studien visar att samtliga undersökta företag ser att 

revisionen bidrar med ett värde. Det är framför allt revision som försäkran som företagen 

anser är det främsta värdet. Företagen ser främst att revisionen kvalitetssäkrar företagets 

ekonomi och legitimerar verksamheten. Sammanfattningsvis anser alla de undersökta 

företagen att värdet som revisionen medför, överstiger kostanden för den. 

 

 

 

 

Nyckelord: revision, revisionsplikt, värde, försäkran, internt värde, externt värde, små och 

medelstora företag, agentproblematik, intressentteorin. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

År 1978 kom ett direktiv från EU vilket gav dess medlemsländer möjligheten att avskaffa 

revisionsplikten för små och medelstora företag. De företag som uppfyller minst två av 

följande tre gränsvärden kan enligt EU:s fjärde bolagsrättsliga direktiv undantas revisionsplikt 

(78/660/EG Art. 51): 

  

- Antal anställda som inte överstiger 50 stycken. 

- Balansomslutning som inte överstiger 4.4 miljoner euro. 

- Nettoomsättning som inte överstiger 8.8 miljoner euro. 

 

Undantaget från revisionsplikt grundar sig i en medveten regeringsfilosofi, vilket är en del av 

ett mer omfattande program som bygger på att minska kostnaderna för små och medelstora 

företag i EU (Thorell & Norberg, 2005). Efter direktivet började medlemsländerna allt 

eftersom implementera detta i sin lagstiftning. Nederländerna, Tyskland, Österrike och 

Storbritannien är exempel på länder som idag närmat sig de gränsvärden som direktivet ger 

uttryck för. Anledningen till varför dessa länder valt att anta dessa gränsvärden i sin 

lagstiftning är för att ge de inhemska företagen bättre förutsättningar på den internationella 

marknaden då kostnaden för dessa företag minskar. Detta ska ge en ökad konkurrenskraft då 

det de inhemska företagen ges samma möjligheter som företag i övriga världen, som inte 

omfattas av en allmän revisionsplikt. (SOU 2008:32, s. 167) 

 

Sverige var, tillsammans med Malta, de sista av de gamla medlemsländerna att avskaffa 

revisionsplikten för små och medelstora företag (SOU 2008:32, s. 153). Förslaget (SOU 

2008:32) om att avskaffa den allmänna revisionsplikten i Sverige presenterades år 2008 och 

skulle undanta cirka 96% av de svenska aktiebolagen från revisionsplikt. Detta förslag 

beräknades spara företagen 5,8 miljarder kronor om året i revisionskostnader. Bakgrunden till 

förslaget låg bland annat i påtryckningar från EU som menade att Europas ekonomi skulle 

stimuleras i och med den ökade konkurrenskraften och de minskade ekonomiska bördorna för 

små och medelstora företag. Förslaget ledde till att aktiebolagslagen under 2010 ändrades 

(Prop. 2009/10:204). 
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Lagändringen kom däremot inte att beröra de 96% av de svenska aktiebolagen som det 

ursprungliga förslaget föreslog. Istället kom ändringen att gälla cirka 70% av de svenska 

aktiebolagen (Prop. 2009/10:204, s. 76). Den nya lagen ger de privata aktiebolagen 

möjligheten att i sin bolagsordning ange att de inte ska utse någon revisor som granskar 

företagets finansiella rapporter och förvaltning. Denna valmöjlighet ges dock endast till de 

företag som under de två senaste åren, uppfyllt minst två av följande tre gränsvärden (SFS 

2010:834); 

 

- Medelantalet anställda är max 3. 

- Balansomslutningen överstiger inte 1,5 miljoner SEK. 

- Nettoomsättningen överstiger inte 3 miljoner SEK. 

 

Den främsta anledningen till att gränserna sattes så pass lågt tycks vara de invändningar mot 

förslaget som Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten kom med (Lennartsson, 2010). 

Myndigheterna menade att dessa regleringar dels kommer att öka skattefelen hos företagen, 

men också att den ekonomiska brottsligheten kommer att bli mer utbredd (SOU 2008:32, s. 

264). I samband med lagändringen fick därför Skatteverket också större makt då de under 

löpande beskattningsår nu har rätt att kräva in uppgifter från företag (Danielsson, 2010b). 

Vissa menar att detta kommer medföra att företagen inte vågar släppa taget om sin revisor då 

risken för upptäckandet av skattefel ökar när Skatteverket får mer makt (Danielsson, 2010b). 

 

Per Nordström, chefjurist på bolagsverket, beskriver en kraftig ökning av antalet nybildade 

aktiebolag sedan avskaffandet av revisionsplikten för små företag (Danielsson, 2011). 

Avskaffandet av revisionsplikten kan ha varit en bidragande faktor till detta men det ska 

också noteras att kravet på aktiekapitalet sänkts från 100.000 kronor till 50.000 kr 

(Danielsson, 2011). 3 av 4 nybildade aktiebolagen väljer idag bort revision 

(Upplysningscentralen, 2013) och många äldre företag som nu fått möjligheten har ändrat sin 

bolagsordning och tagit bort kravet på revision (Nordström, 2012). Några av konsekvenserna 

som avregleringen av revisionsplikten medfört är en högre kreditrisk för de företag som valt 

bort sin revisor (Upplysningscentralen, 2013), att kvaliteten på årsredovisningarna blivit 

sämre och antalet förseningsavgifter ökat (Nordström, 2012).   
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1.2 Problemdiskussion 

Enligt Danielsson (2010a) uttryckte bankerna farhågor efter att Statens offentliga utredning 

(SOU 2008:32) offentliggjorts. Farhågorna låg i att företag som beslutade att inte låta sina 

räkenskaper bli reviderade, riskerade att få svårigheter med beviljandet av banklån 

(Danielsson, 2010a). Dessa farhågor var inte obefogade då tidigare forskning påvisat att 

banker tenderar att lättare medge banklån till små och medelstora företag som har en 

reviderad ekonomi (Berry & Robertson, 2006; Collis et al., 2004). Tidigare forskning (Berry 

& Robertson, 2006; Carey, Simnett & Tanewski, 2000; Collis, Jarvis & Skerratt, 2004; 

Knechel, Niemi & Sundgren, 2008; Senkow, Rennie, Rennie & Wong, 2001; Seow, 2001) 

visar att företag som väljer att behålla sin revisor efter avskaffad revisionsplikt grundar sina 

beslut på huruvida nyttan med denna överstiger kostnaderna. Nyttan med en revision skulle 

kunna ses som de olika värden den medför, vilka är väl studerade i tidigare forskning. 

 

Knechel et al. (2008) menar att nyttan av revision är mångfasetterad men förklarar ur ett 

förenklat synsätt att det primära värdet en revision medför är att förbättra kvaliteten på 

företagens finansiella rapporter. Vidare beskrivs att de interna processerna förbättras genom 

en ökad effektivitet och en bättre efterlevnad av regleringar. En studie av Collis et al. (2004) 

visade att majoriteten av de mindre företagen i Storbritannien skulle fortsätta att låta företaget 

bli reviderat, även om de enligt lag inte var tvungna. Anledningen till detta förklaras genom 

att värdet av revisionen överstiger kostnaden för denna. Det värde som revisionen medför 

beskrivs, likt studien av Knechel et al. (2008), som förbättrade finansiella rapporter och en 

kvalitetsstämpel på de interna kontrollerna. 

 

Ett annat medföljande värde av en revision är att den är ett bra hjälpmedel för att möta 

agentproblematiken som kan uppstå i företag. Denna problematik beskrivs som en 

intressekonflikt mellan en företagsledning och aktieägare, vilken en revision kan reducera 

(Chow, 1982). Den ökade kvaliteten på de finansiella rapporterna en revision ger upphov till, 

minskar också informationasymmetrin mellan företaget och dess intressenter (Knechel et al., 

2008). 

 

Seow (2001) påstår att ett avskaffande av revisionsplikten inte leder till att företagens 

intressenter kommer sluta kräva att de finansiella rapporterna från företagen blir reviderade. 

Detta styrks än mer i Wallaces (2004) studie som beskriver hur externa faktorer påverkar 



4 

 

valet om att ha en revision eller inte. Studien visar att marknaden och dess olika intressenter, 

även efter avskaffandet av revisionsplikten, kräver reviderade finansiella rapporter. Collis et 

al. (2004) fann ett positivt samband mellan efterfrågan på revision och den uppstådda 

agentproblematiken mellan ägare och långivare. Dessa resonemang innebär således att 

avskaffandet av revisionsplikten inte eliminerar efterfrågan av revision. 

 

Tidigare forskning visar att en revision medför olika värden till små och medelstora företag. 

De värden en revision medför tycks förklara varför företag som undantagits revisionsplikt, 

ändå fortsätter låta sig bli reviderade. Andra medlemsländer har som tidigare nämnt, valt att 

stegvis höja sina gränsvärden allt eftersom. Denna möjlighet har också Sverige med sina lågt 

satta gränsvärden. Röster har höjts mot att släppa revisionen helt fritt med ett avskaffande av 

revisionsplikten för alla företag (Brännström, 2012) och Steve Ribbenstam, ordförande för 

Sveriges redovisningskonsulters förbund, anser att en höjning av gränsvärdena är en naturlig 

följd av en slopad revisionsplikt (Fritsch, Lundgren & Ribbenstam, 2013).  

Vi finner det därför intressant att undersöka hur de företag, som är för stora enligt svensk 

lagstiftning för att undantas revisionsplikt men tillräckligt små enligt EU:s fjärde 

bolagsrättsliga direktiv, resonerar kring de värden en revision medför. Denna studie syftar 

därför till att undersöka och öka förståelsen kring vilka värden små och medelstora företag 

anser att en revision medför. Vidare kommer skillnader mellan dessa företags upplevda värde 

att undersökas. För att uppnå studiens syfte har följande frågeställning tagits fram: 

- Vilka värden ser de företag, som ligger i gränsskiktet mellan EU-direktivets och Sveriges 

uppsatta gränsvärden, att revisionen medför? 

1.3 Disposition 

I de följande avsnitten presenteras först ett litteraturavsnitt (Avsnitt 2) där en granskning av 

tidigare forskning presenteras tillsammans med identifiera                                   

kan medföra. De påträffade värdena presenteras g                                    , 

interna och externa      n.                                                                    

                                            värdekomponenterna. Nästkommande avsnitt 

(Avsnitt 3) redogör för studiens tillvägagångssätt och metodval. Resultatet av studien 

presenteras vidare i avsnitt 4 och analyseras i avsnitt 5. Slutligen dras slutsatser och förslag 

ges till vidare forskning i avsnitt 6.    
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2. Litteraturavsnitt 

2.1 Intressentteorin 

De två huvudsakliga teorierna som beskriver samspelet mellan ett företag och dess olika 

intressenter är shareholder theory och stakeholder theory. Shareholder theory för med sig 

samma grundläggande problem som beskrivs i agentteorin, att en företagsledning endast ska 

styra företaget efter aktieägarnas intressen och att en informationsasymmetri finns mellan 

dessa (Yamak & Süer, 2005). Eftersom att denna teori endast beskriver relationen mellan 

företaget och aktieägarna kommer studien i fortsättningen vid benämningen intressentteorin 

åsyfta stakeholder theory.  

 

Det som idag kallas Stakeholder theory, grundar sig på den bok som R. Edward Freeman 

publicerade år 1984 – Strategic Management: A Stakeholder Approach (Freeman, Harryson, 

Wicks, Parmar & De Colle, 2010, sid. 1). Denna teori är idag mer allmänt accepterad och kan 

ses som kritik mot Shareholder theory. Freeman et al (2010) menar att Friedmans (1962, s. 

133) beskrivning av ett företags målsättning i shareholder theory, att använda sina resurser 

och engagera sig i aktiviteter som ska ge vinst, är bra. Däremot har de en annan syn på hur 

vinstmaximering ska uppnås. De menar att för att maximera vinsten i ett företag måste det 

finnas en bra och åtråvärd produkt eller tjänst, en god relation med leverantörer, inspirerade 

anställda som står för företagets värderingar och ett stöttande samhälle som hjälper företaget 

att växa. 

 

Freeman (2010, s. 52) definierar en intressent till ett företag som en grupp eller individ som 

påverkar eller blir påverkad om företaget uppnår sina mål eller inte. En intressent kan 

exempelvis vara en aktieägare, leverantör, kund, anställd, konkurrent eller myndighet. Dessa 

intressenter kan sedan delas in i två olika grupper, primära och sekundära (Freeman et al., 

2010: s.24ff). De primära intressenterna, exempelvis ägare, kunder, anställda, leverantörer 

samt finansiärer är kopplade till företagets kärnverksamhet. De sekundära intressenterna utgör 

exempelvis media, intresseorganisationer, konkurrenter och myndigheter (Freeman et al., 

2010). Yamak & Süer (2005) menar att alla krav från intressenterna är lika viktiga och att 

ingen intressent får bortses. Däremot måste företagets långsiktiga mål vara att maximera sin 

vinst på lång sikt. Freeman et al. (2010, s.22-23) menar å andra sidan att det är omöjligt att 
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tillgodose alla intressenters krav då de ofta interfererar med varandra. Företagsledningen 

måste då hitta lösningar som gör att varje intressent fortfarande finner ett värde i företaget. 

Vidare menar de att intressenterna också är beroende av varandra. Detta exemplifieras med att 

en kund är beroende av de anställda och leverantörer för levererandet av tjänsten eller 

produkten och att de anställda är beroende av samhället som måste tillgodose denne med en 

plats att bo (Freeman et al. 2010, s.27). 

 

      

 

Ett företag vill självklart undvika konflikter med sina intressenter och ett sätt att undvika detta 

skulle kunna vara att tillgodose dem med kontinuerlig information genom olika 

kommunikationskanaler. Detta ger också intressenterna möjlighet att ställa rimliga krav på 

företaget. Svanström (2008) diskuterar att det finns ett grundläggande behov av tillförlitlig 

ekonomisk information från företag och tidigare forskning (Carey et al. 2000; Collis et al. 

2004; Senkow et al. 2001) visar att det är framförallt kreditgivare som kräver ekonomisk 

information av små företag. Informationens tillförlitlighet är väsentlig då informationen 

annars kommer att sakna verkan. Detta ger upphov till ett bestyrkande av informationen som 

kan uppnås genom en revision av en oberoende revisor, vilken därför kan ligga i 

intressenternas intresse. (Svanström, 2008) 

2.2 Revisionens värde  

Nedan presenteras de påträffade värdena som en revision kan medföra enligt tidigare 

forskning (se bland annat Carrington, 2010; Collis, 2007; Svanström, 2008; Wallace, 1991) . 

Detta kommer att ske genom en uppdelning av värdena i två olika kategorier, internt- och 

externt värde.  

 

- Ägare 

- Kunder 

- Leverantörer 

- Anställda 

- Finansiärer 

 

 Primära 
intressenter 

- Konkurrenter 
- Myndigheter 
- Intresseorganisationer 
- Media 

Sekundära 
intressenter 

Figur 1. Översikt av intressenter.  

Källa: Egen bearbetning 



7 

 

2.2.1                                                    

          (2008) menar att granskningen vid en revision kan utmynna i en               

effektivitet inom företaget genom de olika anvisningar, tips, kom                          

                                                                                           

                                                                                             

(Svanström, 2008). Enligt Knechel et al. (2008) kan den ökade effektiviteten ligga i att interna 

processer och kontroller i företaget förbättras genom revisionen.  

 

En revision kan ge ökad transparens                                                    -

                                  en f                                                     

                                                                                                      

                                                                                a.               

                                                                                    (Abdel-

Khalik, 1993). K                                                                         på 

                                    . Anledning                                      

                                                                                              

                                                                                     . Dock 

ska det tilläggas att kontroll                                                              

hierarkiska inslag. (Svanström, 2008)                  

                         

Revisionen kan vidare ge ett internt värde i form av en förbättrad redovisning. En studie av 

Collis (2003) visade                                                                            

                                                                                             

reviderade trots en avskaffad revisionsplikt. Detta indikerar                               

                                                                               (2008) 

menar att                                                                                           

blir noggrannare i sitt redovisningsarbete vilket                                           

                                                                                     

                                                                                                 

ekonomiska beslut. Enligt Carrington (2010, s.                                                   

mycket                                                                                

                                                               .                                

                                                                eftersom bådas intressen ska 

tas hänsyn till (Carrington, 2010, s. 22). 
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                                                    med att tolka befintlig lag (Knechel et al. 

2008)                                                                                        

lag. Svanström (2008) menar att revisionen       kan                               

                                                      . Vidare menar han att revisionen kan 

                                                                                               

                                                                                  .                         

2.2.2               

En teori kring det externa värde en revision kan medföra är revision som försäkring 

(Carrington, 2010 s. 23; Wallace, 1991). Carrington (2010) beskriver en revision likt    

                                                     . Revisionen flyttar                  

                                                                                             de 

finansiella                                                                                  

                                                                                      från 

ytterligare en part i                                                                           n 

                  det finns ytterligare en part som har intresse av korrekt information och som 

in                               att manipulera redovisningen                               

                  (Carrington, 2010, s. 23; Menon & Williams, 1994). Utöver risken för att 

bli medansvarig om det upptäcks väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna så menar 

Wallace (1991) att revisorn löper risk att tappa sitt anseende och rykte om de finansiella 

rapporterna innehåller väsentliga felaktigheter. En revisor och en företagsledning är måna om 

att bibehålla sitt rykte och arbetar därför mot samma mål om tillförlitliga finansiella rapporter. 

Revisionen kan således tillhandahålla användare av företagets finansiella rapporter en 

trygghet för en icke försäkringsbar affärsrisk då en revisor blir medansvarig vid en stämning 

av företagets styrelse (Wallace, 1991).     

 

                                                               revision som försäkran 

(Carrington, 2010 s. 14; Wallace, 1991). Denna grundar sig i agentteorin vilken Jensen och 

Meckling (1976) definierar som ett kontrakt mellan en agent (uppdragstagare) och principal 

(uppdragsgivare). Kontraktet ger agenten viss makt och problematiken ligger i att denne ska 

agera i principalens intresse vilken kan interferera med agentens egenintresse (Chow, 1982). 

                                                           r fler                              
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                                             kan vara separerade i en verksamhet (Carrington, 

2010 s. 14; Wallace, 1991). Revisionen kan här                                      

                                                                                             

                          (Wallace, 2004).  

 

Ett annat problem som kan uppstå i en agent- och principal relation är enligt Hayes et al. 

(2005) informationasymmetri mellan agenten och principalen. Agenterna har tillgång till mer 

information än dess olika intressenter, så som aktieägare och anställda. Agenterna vet bättre 

om företagets ekonomiska resultat och de anställdas möjlighet till fortsatt anställning (Hayes, 

Dassen, Schilder & Wallage, 2005). Knechel et al. (2008) menar att en revision kan bidra till 

en minskad informationasymmetri dessa emellan. Carrington (2010, s. 21) menar att 

revisionen i sig inte reducerar informationasymmetrin, men att                               

                                                                                  

rapporterna. Således minimeras de problem som följer av informationsassymetrin.  

 

Även i ägarledda företag, där dess aktier inte figurerar på en publik marknad, kan 

agentproblematik finnas. Denna problematik berör informationsassymetrin mellan företaget 

och dess olika intressenter. Ett exempel på intressenter som inte har möjligheten att övervaka 

hur företagsledningen väljer att styra företaget kan vara kreditgivare, kunder, leverantörer och 

olika myndigheter. Det kan även uppkomma en viss agentproblematik internt i mindre 

företag, då kompetensen att tolka finansiell information kan saknas hos de anställda. Denna 

problematik ligger i att det finns en informationsassymetri inom företaget. (Collis, 2007) 

 

Wallace (1991) menar att en revision som försäkran också kan ses som ett komplement till 

intressentteorin, då den reviderade finansiella informationen blir till ett beslutsunderlag för 

olika intressenter. Revisionen kan därför leda till att risken för de olika intressenterna minskar 

(Wallace, 1991). Tillförlitlig information är av största vikt då olika                           

                                                                                              

ofta beroende av extern finansiering,                                                       

                                                                                           

sannolikheten att bli beviljad en kredit. Å andra sidan hävdar Thorell och Norberg (2005) att 

revision i                                                                                       

                                                 som företagsinteckningar                      
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                                                             . Vidare menar Svensson (2003) 

att                                                                                                 

bild             . 

 

 

 

2.3 Resultat från tidigare studier kring revisionens värde 

Seow (2001) undersökte små företags efterfrågan på revision efter avskaffandet av 

revisionsplikten i Storbritannien. Resultatet av denna studie visade att majoriteten av de små 

företagen i Storbritannien fortfarande efterfrågade en revision efter avskaffandet. Detta 

förklarades genom att företagens intressenter, så som kreditgivare, fortfarande kommer att 

kräva reviderad finansiell information. Det vill säga, avskaffad revisionsplikt eliminerar inte 

företagens efterfrågan av en revision.  En undersökning likt Seow (2001), gjordes av Collis et 

al. (2004). De tillfrågade 385 företagsledare, i företag som klassas som små enligt EU:s 

definition, om deras syn på revisionen. Studien visade att majoriteten av de undersökta 

företagen kommer att behålla sin revision trots det nya lagändringen. Detta indikerar att de 

ansåg att nyttan med revisionen överstiger kostnaden för denna. Företagsledarna såg som 

nytta i revisionen som att det ökade kvaliteten på de finansiella rapporterna och att det gav en 

 

 

- Ökad  operativ 
effektivitet 

- Ökad transparens 

- Ökad redovisnings-
kvalitet 

- Efterföljandet av 
tillämplig lag 

 

Internt 
värde 

- Revision som 
försäkring 

- Revision som 
försäkran 

Externt 
värde 

Figur 2. Sammanfattning av interna och externa värdekomponenter 

Källa: Egen bearbetning 
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kvalitetsstämpel på de interna kontrollerna. Undersökningen visade också på att 

agentrelationer med ägare och långivare existerade i företagen och att det fanns ett samband 

mellan dessa och efterfrågan på revisionen.  

 

Tidigare studier har också visat att små företag är beroende av att få sina finansiella rapporter 

reviderade av en revisor då det blir fråga om att ta banklån (Berry & Robertson, 2006). Vidare 

visar en annan studie att 94% av banktjänstemännen i Storbritannien är mer benägna att 

medge lån till små företag som blir granskade än de som inte blir det (Collis et al. 2004). 

Svensson (2003) menar även att en revisor spelar en betydande roll, som en form av en 

övervakare, vid en kreditbedömning. 

 

Carey et al. (2000) har också undersökt vad som påverkar valet om att ha en revision eller 

inte. De påvisade ett samband mellan hur stora skulder företagen hade och efterfrågan på 

revision. De företag som var mer skuldsatta tenderade att efterfråga revision mer än de företag 

som inte var skuldsatta i lika hög grad eller var helt skuldfria. Däremot visade studiens 

resultat inget samband mellan storleken på företagen och efterfrågan av en revision.  

 

I samband med avregleringen av den allmänna revisionsplikten i Kanada år 1994 visade en 

studie av Senkow et al. (2001) att majoriteten av de företag som gavs möjligheten att välja 

bort revisionen ändå valde att behålla den. Resultatet av studien visade att storleken på 

revisionsavgifterna spelade en stor roll vid valet om att behålla revisionen eller inte och 

således att nyttan översteg kostnaden för revisionen. Samtidigt visade studien att avtal om 

krav från kreditgivare av reviderade finansiella rapporter också spelade en stor roll vid 

beslutet om att behålla revisionen eller inte.  

 

Det är tydligt att tidigare studier (Berry & Robertson, 2006; Collis et al., 2004; Senkow et al., 

2001; Seow, 2001) visar att marknaden och företagens olika intressenter kräver en reviderad 

ekonomi. Vidare visar Collis et al. (2004) att även privata aktiebolag med delat ägande där 

vissa av ägarna är en del av ledningen också kan komma att efterfråga revisionen med 

anledning av den informationsasymmetri som kan finnas i företagen. Detta eftersom att en 

utomstående ägare som inte är involverad i den dagliga driften, har samma behov av försäkran 

som aktieägarna i ett publikt företag. Revisionen minskar även informationasymmetrin i 

hierarkin, då de anställda som är separerad från ägandet erhåller en försäkran om att delägaren 

eller ägaren agerar i företagets intresse.  
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3. Metod 

3.1 Metodval 

Studiens syfte är utformad på ett sätt som kräver en mer djupgående inblick hos de olika 

respondenterna för att uppnå ett tillförlitligt resultat. En kvalitativ studie är att föredra när en 

fördjupning inom ämnesområdet ska ske (Bryman & Bell, 2011, s. 386). I och med det 

kvalitativa metodvalet är det därför respondenternas svar, som den empiriska undersökningen 

kommer att byggas på. 

 

Att en kvalitativ metod har valts för att genomföra studien kan ge svårigheter vid en 

generalisering av resultatet till populationen (Bryman & Bell, 2011, s. 408). Anledningen till 

varför en kvalitativ studie valts framför en kvantitativ är för att värdet av en revision eller en 

revisor ofta är subjektivt och individbaserat upplevt, vilket gör att detta blir svårt att 

kvantifiera. Studien syftar inte till att utmynna i en generaliserande populationsbild, utan 

snarare ge en indikation om hur små och medelstora företag upplever värdet av en revision, 

varför en kvalitativ metod är att föredra. 

 

Det empiriska materialet har samlats in genom intervjuer då det lämpar sig bäst vid en 

kvalitativ studie men också eftersom att intervjuerna erbjuder en hög flexibilitet (Bryman & 

Bell, 2011 s. 467). Flexibiliteten ligger enligt Bryman & Bell (2011), i att följdfrågor kan 

ställas, oklarheter kan diskuteras och chans för kompletterande frågor ges för att inhämta 

tillräcklig data. Intervjuerna i den kvalitativa metoden är ostrukturerade där fokus främst 

ligger på respondentens synpunkter. Intervjuerna i studien är semi-strukturerade, vilket 

innebär att det fanns övergripande frågor som intervjun skulle täcka, en så kallad 

intervjuguide, där respondenterna gavs chans att svara på frågorna i ett bredare spektrum. 

Detta kunde medföra en avvikelse från intervjuguiden för att på så sätt anpassa intervjun efter 

respondenternas svar.  

 

Intervjuerna bestod främst av tre övergripande områden, intressenter, agentproblematiken och 

värdet av revisionen, där respondenterna gavs möjligheten att svara fritt och därmed fick 

chansen att lägga tyngdpunkten på det de anser vara det mest relevanta. De tre övergripande 

områdena var öppet formulerade för att på så sätt erhålla respondenternas tankar och åsikter. 
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Däremot har intervjuerna inletts med objektiva frågor kring respondenternas roll, storlek på 

företaget, så som antal anställda, omsättning balansomslutning samt hur lång erfarenhet 

personen har som företagsledare. 

3.2 Val av företag och respondenter 

För att hitta de företag som passade in mellan Sveriges allmänna revisionsplikts gränsvärde 

och de värden som EU:s fjärde bolagsrättsliga direktiv ger uttryck för, användes databasen 

Retriever Business som hjälpmedel. Då Retriever Business inte tillät att ange exakta värden 

gjordes först en sökning efter företag som hade 1-500 Mkr i omsättning och hade ett antal 

anställda mellan 3-50 stycken. Sökningen inkluderade endast aktiebolag inom Stockholms 

län. Utefter den lista som sökningen gav, valdes företag ut strategiskt av författarna med målet 

om att få till en storleksmässig spridning av företagen inom de uppsatta gränsvärden som 

redogjorts för i avsnitt 1. Anledningen till detta var för att kunna kategorisera företagen inom 

gränsskiktet i två grupper, en grupp med större företag och en grupp med mindre
1
. Totalt 

kontaktades 20 företag, där 10 stycken var mindre företag och 10 som var större. 7 företag 

svarade att de kunde medverka som intervjuobjekt till studien. 3 av dessa föll under kategorin 

mindre bolag och 4 under kategorin större. Detta anses vara tillräckligt för att uppnå studiens 

syfte om att ge en indikation om små och medelstora företags syn på revisionens upplevda 

värde.  

 

Samtliga intervjuer har skett med den verkställande direktören för de utvalda företagen, som 

också är ägare i företaget. Vid ett av intervjutillfällena har dock en annan representant från 

företagsledningen medverkat. Anledningen till att den verkställande direktören anses som bäst 

lämpad som respondent, är för att denne är ansvarig för den dagliga driften av verksamheten 

och sköter den huvudsakliga kontakten med revisorn i de undersökta företagen. I och med 

detta så är den verkställande direktören väl medveten om vilka värden en revision tillför 

verksamheten, vilka företagets intressenter är och om det existerar någon agentproblematik. 

 

 

                                                 
1
 Mindre företag – Färre än 20 anställda och under 20 miljoner SEK i omsättning. 

Större företag – Fler är 20 anställda och över 20 miljoner SEK i omsättning. 

Dessa grupper kommer sedermera benämnas som mindre respektive större företag 
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3.3 Intervjuguide 

Då intervjuguiden (se bilaga 1) utformades ställdes krav på att frågorna var för sig eller 

tillsammans med de andra, skulle leda till att studiens syfte uppfylls. En annan viktig aspekt 

som togs hänsyn till, var att frågorna skulle vara utformade på ett sätt som möjliggjorde en 

analys av det empiriska materialet med anknytning till litteraturavsnittet. Olika fokusområden 

sattes upp utifrån litteraturavsnittet och de olika frågorna utvecklades kring dessa områden. 

Alla fokusområden och frågor som tas upp i intervjuguiden är inte direkt kopplade till 

studiens syfte men dessa valdes att medtas eftersom risken att missa relevant information ville 

undvikas. De öppna frågorna som ställdes gav respondenten möjlighet att svara fritt och 

därmed elimineras risken att styra svaren efter det presenterade litteraturavsnittet. Samma 

intervjuguide användes till samtliga intervjuer för att på så sätt få ett mer jämförbart empiriskt 

underlag och således underlätta analysarbetet.  

3.4 Genomförande av intervjuerna 

Alla respondenter gavs möjligheten att vara anonyma och samtliga valde detta alternativ, 

varför de kommer benämnas som företag A till G. Fördelen med anonyma intervjuer är att 

respondenten då förväntas känna sig tryggare och på så sätt svara bättre till de frågor som 

ställs (Christiansen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2011 s. 173). Inför samtliga intervjuer har en 

kortfattad beskrivning om intervjuns syfte skickats ut till respondenterna för att ge dessa 

chansen att förbereda sig. Respondenterna har även fått möjlighet att återkoppla innan 

intervjuerna om de kände att de behövde mer information kring ämnet. Detta gjordes för att få 

ut ett så bra resultat av intervjuerna som möjligt. 

 

Båda studiens författare närvarade vid samtliga intervjuer som pågick mellan 30-50 minuter. 

Samtliga intervjuer har skett på plats i respondentens lokaler för att de skulle känna sig så 

komfortabla som möjligt. Fördelen med ett personligt möte, jämfört med exempelvis en 

telefonintervju, är att i ett personligt möte ges intervjuaren möjligheten till observation. 

Exempelvis kan kroppsspråket hos respondenten indikera att denne inte riktigt förstod frågan 

och då finns möjligheten för intervjuaren att förtydliga och på så sätt få ett mer tillförlitligt 

svar (Bryman och Bell, 2011 s. 208). I den kortfattade beskrivningen av intervjuns syfte 

meddelades även hur länge intervjun förväntades ta, vilket innebar att respondenterna valt att 

avsätta en viss tid för intervjun. Eventuella störningsmoment eliminerades därmed och 
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respondentens fulla fokus låg således på intervjun. Under intervjuerna fördes anteckningar 

kring det som de intervjuade ansåg vara av största vikt samtidigt som intervjuerna spelades in. 

Direkt efter att intervjuerna avslutats, transkriberades intervjuerna för att minimera chansen 

att viktig data missades och för att underlätta presentationen av datan och analysarbetet.   

3.5 Analysmetod 

För att underlätta analysarbetet och ge författarna en bättre helhetsbild av resultatet spelades 

intervjuerna in, transkriberades och anteckningar fördes. Det insamlade empiriska underlaget 

har analyserats med utgångspunkt i de identifierade värdekomponenterna som redogjorts för i 

avsnitt 2. Riktlinjen med analysen är att således att sätta det insamlade empiriska underlaget i 

relation till de identifierade värdekomponenterna, presenterade teorier samt till resultat av 

tidigare studier. Som tidigare nämnts så har företagen valts ut strategiskt, för att få en jämn 

fördelning av företagens storlek. Efter detta delades företagen upp i två grupper, en med större 

företag och en med mindre. Detta gjordes för att undersöka om det fanns något som 

indikerade på att företagens storlek påverkade det upplevda värdet av en revision, 

intressenternas användning av de reviderade årsredovisningarna samt agentproblematiken.  

3.6 Metodkritik 

Den kvalitativa ansatsen i denna studie, som diskuterats i metodvals-avsnittet, medför vissa 

svårigheter att mäta det insamlade empiriska underlaget. Svårigheten ligger i att resultatet från 

de semi-strukturerade intervjuerna kan skilja sig från varandra. Vidare kan semi-strukturerade 

intervjuer medföra att delar av det insamlade empiriska underlaget blir irrelevant för studien 

(Christiansen et al. 2011, s. 155 & 169). För att i högsta mån undvika detta har lämpliga 

följdfrågor ställts för att på så sätt försäkra författarna om att tillräckliga data samlats in. Om 

studien istället hade valt en kvantitativ metod, skulle svaren blivit mer mätbara och därför 

leda till att det insamlade empiriska underlaget skulle vara lättare att analysera (Christiansen 

et al. 2011 s. 308).   En kvantitativ ansats, med exempelvis en enkätundersökning, hade även 

genererat svar från fler respondenter vilket skulle göra resultatet mer generaliserbar och även 

mer statistiskt trovärdigt. Däremot begränsar ett kvantitativt metodval möjligheten för 

intervjuaren att samla in ett subjektivt och personligt empiriskt underlag då den kvantitativa 

metoden syftar till att få svar på väldigt specifika frågeställningar medan den kvalitativa 

metoden syftar till att undersöka ett område mer på djupet (Bryman och Bell, 2011 s. 411).  
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Då studien syftar till att undersöka respondenternas subjektiva åsikter, kan det uppkomma en 

problematik kring detta (Bryman och Bell, 2011 s. 408) då studien är beroende av 

respondentens beredvillighet att ge ärliga svar på ställda frågor. Denna problematik har, som 

ovan nämnt, bemötts genom att anonymisera respondenterna för att de på så sätt ska känna sig 

mer trygga och därmed svara så ärligt som möjligt. Med detta till grund, anses den kvalitativa 

metoden vara bäst lämpad för denna studie.  
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4. Empiri 

4.1 Kort beskrivning av företagen
2
 

Företag A 

Företaget bedriver en personaldriven verksamhet inom teknik och miljö. Vid senaste bokslutet 

hade företaget 45 anställda, 48 miljoner i nettoomsättning samt 15 miljoner i 

balansomslutning. Företaget har en majoritetsägare och två minoritetsägare. Intervjun skedde 

med företagets VD som också är huvudägare i företaget.  

Företag B 

Företaget bedriver en produktbaserad verksamhet inom dagligvaruhandeln. Vid senaste 

bokslutet hade företaget 35 anställda, 75 miljoner i nettoomsättning samt 14 miljoner i 

balansomslutning. Intervjun skedde med företagets VD som också är ägaren till företaget.  

Företag C 

Företaget bedriver en personaldriven verksamhet inom risk- och skyddsbranschen. Vid 

senaste bokslutet hade företaget 30 anställda, 30 miljoner i nettoomsättning samt 12 miljoner i 

balansomslutning. Företaget har fyra huvudägare och åtta minoritetsägare. Intervjun skedde 

med företagets VD som är en av huvudägarna i företaget.  

Företag D 

Företaget bedriver en produktbaserad verksamhet inom bygg- och anläggningsbranschen. Vid 

senaste bokslutet hade företaget 25 anställda, 30 miljoner i nettoomsättning samt 7 miljoner i 

nettoomsättning. Intervjun skedde med företagets VD som är en av sju delägare i företaget.  

Företag E 

Företaget bedriver en produktbaserad verksamhet inom tillverknings- och industribranschen. 

Vid senaste bokslutet hade företaget 10 anställda, 18 miljoner i nettoomsättning samt  10 

miljoner i balansomslutning. Intervjun skedde med företagets VD och produktionschefen då 

båda gemensamt äger företaget. 

                                                 
2
 All finansiell information om företagen är inhämtad från respektive företags årsredovisning. Företagens 

ägarförhållande har framgått genom intervjuerna. 
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Företag F 

Företaget bedriver en personaldriven verksamhet inom arkitekturbranschen. Vid senaste 

bokslutet hade företaget 5 anställda, 7 miljoner i nettoomsättning samt 3 miljoner i 

balansomslutning. Intervjun skedde med företagets VD som också är företagets ägare. 

Företag G 

Företaget bedriver en personaldriven verksamhet inom kvalitets- och konstruktionsbranschen. 

Vid senaste bokslutet hade företaget 3 anställda, 4 miljoner i nettoomsättning samt 2 miljoner 

i balansomslutning. Intervjun skedde med företagets VD som är en av de tre ägarna i 

företaget. 

Tabell 1 – Sammanfattande tabell över företagen.
3
 

 

Antal anställda Nettoomsättning (Mkr) Balansomslutning (Mkr) 

Företag A 45 48 15 

Företag B 35 75 14 

Företag C 30 30 12 

Företag D 25 30 7 

Företag E 10 18 10 

Företag F 5 7 3 

Företag G 3 4 2 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Notera att tabellens värden inte är definitiva. Se värdena som cirka-mått då beskrivningen av företagen inte på 

något sätt ska undanröja anonymiteten av de undersökta företagen. 
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4.2 Resultat 

4.2.1 Intressenter 

De undersökta företagen bedriver verksamhet inom olika branscher och detta leder till att 

företagen har olika typer av intressenter. De företag som är personaldrivna (företag A, C, F 

och G) ser främst dess kunder och anställda som sina viktigaste intressenter. Anledningen till 

varför de anställda ses som den viktig intressent är för att de säljer tjänster som kräver en viss 

kompetens och att allt värde i företaget ligger hos de anställda. Företag F beskriver att i och 

med att de är ett konsultbolag så lever verksamheten på att ha kunnig personal. Företag C 

beskriver det så som - ”Vi måste se till så att vi har medarbetare som trivs, som tjänar bra 

och som känner att de utvecklas. Så kanske alla företag resonerar, men det blir ännu viktigare 

när det är brist på kompetent arbetskraft”.  Företag A beskriver på liknande sätt att 

svårigheten i att hitta och bibehålla kompetent personal och menar därför att 

utbildningsväsendet även är en viktig intressent för företaget – ”Vi har alltid mycket 

praktikanter här som vi tar hand om och har en bra dialog med.”.  Företag G använder sig 

också av praktikanter, vilka de menar kan bli viktiga för företaget i ett långsiktigt perspektiv. 

Samtliga av de personaldrivna företagen ser leverantörer, konkurrenter, myndigheter, 

lagstiftning och branschorganisationer som mindre viktiga intressenter. Detta förklaras genom 

att dessa inte är direkt kopplade till företagets kärnverksamhet, utan endast påverkar en 

mindre del av företagets verksamhet. 

De företag som har en produktbaserad verksamhet (företag B, D och E) ser främst kunder och 

leverantörer som är viktiga intressenter. Företag B förklarar det som att leverantörerna ser till 

att det finns varor i butiken och att det är kunderna som generar intäkter för företaget. Företag 

D beskriver att företagets samarbetspartners som viktiga leverantörer vad gäller tjänster-”Det 

är viktigt att vi får bra samarbetspartners som vi kan utnyttja i projekt där det krävs olika 

kompetenser.” Företag E är externt finansierat via banklån, vilket således innebär att banken 

är en viktig intressent. I och med att de är ett tillverkande företag så nämner de även 

återförsäljare viktiga.  

De produktbaserade företagen ser dess konkurrenter, myndigheter, intresseorganisationer och 

fackföreningar som mindre viktiga intressenter. De anställda beskrivs också som intressenter 

till företaget, men de ses inte heller lika viktiga som leverantörer och kunder.  
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De intressenter som företagen tror använder sig av deras reviderade årsredovisning är de 

intressenter som är kopplade till företagens kärnverksamhet. Det är således främst företagens 

kunder och leverantörer som tar del av den reviderade informationen. För företag B är en 

reviderad årsredovisning en förutsättning för samarbete med dess leverantörer - ”Banken för 

beslutsunderlag, för leverantörerna är det en förutsättning och en stämpel för att här jobbar 

vi seriöst.”. Företagens kunder använder sig av den reviderade årsredovisningen för att 

säkerställa sig om att företaget är ekonomiskt stabilt - ”De vill veta att det är ett pålitligt 

företag som betalar sina fakturor. Att man helt enkelt har ordning på sin ekonomi.” (Företag 

D). Företag G menar att det ibland kan vara en för omfattande kontroll av företagets ekonomi 

-”Vissa kontrollerar till förbannelse… en jäkla byråkrati”. Företag C menar att revisionen 

däremot inte är till för att tillfredsställa kunder, utan har ett större värde internt för företaget – 

”Det är väldigt bra att få den här avstämningen en gång om året. Revisionen är inte så 

mycket för våra intressenters skull som för vår egen. ” 

 

4.2.2 Revisionens främsta uppgift 

Resultatet av studien visar att de intervjuade VD:arna beskriver revisionens främsta uppgift på 

olika sätt. Företag A beskriver en revisions främsta uppgift som – ”Egentligen är det ju att 

vara en sekundär kontrollfunktion över vår ekonomi. Att vi följer de lagar och regler som 

gäller.”. Vidare beskrivs att det för deras del, som bara har en person som jobbar med 

ekonomin, också fungerar som ett extra stöd för att de gjort saker och ting rätt. På liknande 

sätt beskriver även företag B en revisions främsta uppgift – ”Det är att se till att min kontorist 

och jag har bokfört allting rätt innan alla myndigheterna får det. Den fungerar som ett filter 

för mig när revisorn godkänner och kvalitetsstämplar min ekonomi.”. Företag C beskriver det 

på ett annat sätt, då det förklaras att revisionen är en relation mellan en uppdragsgivare och en 

uppdragstagare. Där den främsta uppgiften för en revisor är att bistå med de tjänster företaget 

kräver av denne och därför menar VD:n att en revisor aldrig kan bli helt fristående från 

företaget. VD:n menar även att det ligger i företagets intresse att få en kvalitetsstämpel och ett 

kvitto på att allt gått rätt till – ”Revisorns främsta uppgift är att tillvarata uppdragsgivarens 

intressen… En bra revisor gör det även när det blir obekvämt”. 

 

Företag D, E och G beskriver revisionens främsta uppgift på ett liknande sätt:   

 

”Det ska ju vara ett kvitto på en stämpel. En revisionsrapport ska ju intyga att vi 

jobbar efter de lagar och regler som ställts på oss som företag.” (VD, företag D) 
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”Granska räkenskaperna så man inte gjort något skattemässigt fel... Ska ge en 

trovärdighet för de siffor och nyckeltal vi presenterar.” (VD, företag E) 

 

”Revisionens främsta uppgift är att göra den slutgiltiga kontrollen och se till att 

allt ser okej ut” (VD, företag G) 

 

VD:arna för dessa tre företag uttrycker att revisionen ska fungera som en kontrollfunktion 

som medför ett godkännande och en avstämning av företagets ekonomi. De ser också att 

revisionen kontrollerar att lagar och regler efterföljts. Företag D hävdar också att den 

kvalitetsstämpel som revisionen medför även används i företagets marknadsföring. Företag F 

förklarar att de inte har en så omfattande relation med sin revisor och har därför svårare att 

definiera dennes främsta uppgift – ”Jag har väldigt lite kontakt med min revisor, oftast får jag 

bara några kommentarer en gång om året. Förhoppningsvis ett klartecken om att allt ser ut 

som det bör och det är väl det som är syftet med revisionen tycker jag”. 

4.2.3 Revisionens interna värden 

 

Ökad operativ effektivitet  

Resultatet av studien ger ingen samlad bild om huruvida anvisningar, tips, kommentarer eller 

förslag som en revisor kommer med i samband med revisionen bidrar till en ökad effektivitet i 

företaget.  Företag A är kluven till om revisionen ger en ökad effektivitet – ”Det har varit lite 

olika med åren. När vi startade bolaget och den första tiden hade man större hjälp av dem 

tyckte jag. Nu har ju våra rutiner taggat in och allt rullar på så nu har man inte lika stor 

hjälp av revisionen.”.   

 

Företag B, C och D menar å andra sidan att de anvisningar, tips, kommentarer eller förslag en 

revisor kommer med i samband med en revision bidrar till en ökad effektivitet. Företag B 

menar att den goda relationen med revisorn bidrar till att en ständig dialog under revisionen 

förs och finns det några oklarheter i samband med denna tvekar VD:n inte en sekund på att ta 

kontakt med revisorn för att på så sätt lösa problemet. Företag C ser den ökade effektiviteten 

som i att möjlighet ges till en lönsam tillväxt, då en reviderad ekonomi ger ledningen 

tillförlitliga beslutsunderlag. Företag D förklarar att de får mycket tips kring strukturella 

förändringar i samband med revisionen. VD:n menar också att de förslag om ändringar en 
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revision kan medföra är lättare att lägga fram till sina jämställda ägare jämfört med de 

iakttagelser VD:n själv gjort och föreslår ska ändras. Vid den senaste revisionen fick företaget 

hjälp med att förtydliga de olika rollerna i företaget. 

 

Företag E, F och G anser inte att en revision ger upphov till en ökad effektivitet i företaget. 

Företag E menar däremot att en revisor bör vara mer rådgivande än vad den är i samband med 

en revision. Detta menar VD:n beror på den höga revisionskostnaden. Företag F och G anser å 

andra sidan inte att en revision ska ge en ökad effektivitet då den åsyftar att kontrollera 

företagets ekonomi.  

Ökad transparens 

Organisationsstrukturen varierar mellan de undersökta företagen. Företag A beskriver att de 

hade en platt organisatorisk struktur fram tills för några år sedan då de hade cirka 25-30 

medarbetare. I takt med att företaget växte allt mer fungerade inte denna struktur. Det gjordes 

en omorganisation och idag har de en tydlig hierarkisk struktur. Företaget har nu tre olika 

ägare, tre kontorschefer, en del gruppchefer och dessa har cirka 5-6 medarbetare under sig. 

Företaget har implementerat interna kontroller – ”Dels så är vi kvalitets- och miljöcertifierade 

och då innebär det ju en hel mängd rutiner som vi jobbar efter hela tiden som blir som en 

intern kontroll.”. Alla avvikelser kring dessa rutiner förs upp till ledningen genom en 

ledningsgenomgång som hålls en gång i månaden. Under ledningsmötet går de igenom en rad 

punkter, bland annat ekonomin i företaget. Kvalitetssystemet är implementerat för att se till att 

alla strävar efter uppsatta mål – ”Kvalitetssystemet definierar ganska tydligt vad vi ska hålla 

på med på dagarna. Där har vi ju beskrivit hur vi arbetar och vilka rutiner som måste till. 

Alla har ju en roll. En befattningsbeskrivning som man ska uppfylla”. VD:n beskriver vidare 

att det finns individuella utbildningsplaner för alla anställda i syfte att uppfylla de här rollerna. 

Att företaget har ett välfungerande kvalitetssystem samtidigt som de har ledningsgenomgång 

en gång i månaden anser VD:n vara tillräckligt för att uppnå tillfredställande kontroll och 

insyn i verksamheten. Därför ser VD:n inte att en revision medför någon ökad kontroll av 

företaget. 

 

Företag B beskriver att organisationen har en tydlig hierarki med VD:n själv som ensam 

ägare, butikschefer, avdelningsansvariga och medarbetare. Verksamhetens ledningsgrupp 

består av de olika butikscheferna samt de olika avdelningscheferna. Företaget har 
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implementerat interna kontroller för att se till att företaget styrs efter de uppsatta målen och de 

har ett återkommande ledningsmöte som sker månadsvis. Mötet är till för att följa upp de 

avvikelser som skett och bilda en förståelse för varför de uppstått. Trots att VD:n själv inte är 

speciellt aktiv i den dagliga driften av verksamheten anser han inte att revisionen skulle bidra 

till en ökad kontroll av företaget – ”Jag har en ledningsgrupp som ger mig den insynen inom 

verksamheten som jag behöver, så jag känner inte att en revision påverkar detta på något 

sätt.”. 

 

Företag C visar på en tydlig hierarki där ledningsgruppen består av VD, teknikchef, 

kvalitetschef samt tre gruppchefer och under dessa finns medarbetare. Det finns också ett 

tydligt ägardirektiv som beskriver företagets framtida målsättningar. Att företaget består av 

99% akademiker menar VD:n bidrar till att de anställda är väl medvetna om vad som krävs 

för att uppnå dessa mål. Däremot menar VD:n att en revision inte bidrar till att delägarna får 

en större insyn i företagets verksamhet eller att de anställda arbetar gentemot samma intressen 

som delägarna. Vidare menar VD:n att en revision inte heller medför att de anställda blir mer 

upplysta om hur ledningen arbetar. Detta förklaras genom att företaget har väl 

implementerade kvalitetsledningssystem och ledningsmöten som har som uppgift att minska 

informationsgapen som kan uppstå internt – ”… Det är mycket information, diskussion, 

motivation och även innovation, på det sättet så finns det en delaktighet av alla i företaget.” 

 

Företag D beskriver att det finns en problematik kring företagets struktur då de nu börjar bli 

så stora att det är svårt att bibehålla en platt organisationsstruktur. VD:n beskriver att alla i 

bolaget har sina rötter från byggbranschen och – ”Att vara en bra snickare är inte detsamma 

som att vara bra på att driva företag.”. VD:n förklarar vidare att en platt struktur alltid är 

eftertraktad men att det är viktigt med tydlighet också. Just nu finns ingen tydlig hierarki i 

bolaget och detta kan skapa problem ur ett långsiktigt perspektiv – ”Vi är ju liksom allt i ett. 

Det gör att vi kan fatta snabba beslut, vilket är en fördel. Men sen kan det också vara en 

nackdel att inte ha det där strukturerade styrelsearbetet där långsiktiga mål sätts upp och 

aktivt jobba mot dem.”. I och med de strukturella problem som finns tycker VD:n att en 

revisor kan vara en bra hjälp då det gäller att fördela rollerna i bolaget och få till en bättre och 

tydligare hierarki. Företaget har ett ledningssystem som handlar om dokumentation, 

uppföljning och insamling av avvikelser där det finns tydligt uppsatta mål. Detta anser VD:n 

är företagets verktyg att styra verksamheten – ”Samtidigt måste vi hela tiden jobba aktivt för 
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att implementera detta ut i alla led.”. VD:n menar dock att revisionen inte bidrar till en 

förbättring av dessa, då de redan fungerar på ett tillfredställande sätt för företagsledningen.  

 

Företags E beskriver att de har en ledningsgrupp som endast består av de två delägarna. Dock 

har dessa två delegerat ner ansvar till övriga anställda. Eftersom det endast finns två nivåer i 

verksamheten, så är det väldigt korta beslutsvägar, vilket bidrar till att ledningen får en bra 

insyn i verksamheten och på så sätt är väl medvetna om att de anställda jobbar gentemot 

företagets intressen. – ”Som de ser ut nu så är det ganska självgående, de som är anställda 

har jobbat här i 10 år eller mer. Fördelen med att vara i denna storlek är att man kan ha full 

kontroll av företaget. Men det kommer ju en brytpunkt när kontrollen påverkar effektiviteten i 

takt med att företaget växer.”. I och med att det inte finns någon avsaknad av kontroll så finns 

det ingen kontrollproblematik en revision skulle kunna reducera. 

 

Företag F beskriver strukturen som väldigt platt då de har så pass få anställda. VD:n tycker att 

det är bra att alla anställda har full insyn i verksamheten för att alla ska kunna sträva efter 

samma mål. En anställd har dock kommit att bli VD:ns högra hand och har följaktligen en lite 

viktigare roll än de andra anställda. De uppsatta målen fastställs årligen då VD:n tar hjälp 

externt för att se över organisationen, komma fram med nya idéer, diskutera investeringar och 

fastställa mål för företaget. Under ledningsmötet, där samtliga i företaget medverkar i, som 

hålls en gång i månaden kontrolleras huruvida företagen följer dessa mål – ”Vi går efter en 

actionlista som den externa hjälpen satt ihop. Jag tror det är bra att ta in den hjälpen utifrån. 

Annars blir det jag som ska stå där och prata med mina anställda.”.  VD:n anser inte att det 

finns en avsaknad av kontroll då denne är delaktig i verksamheten på liknande sätt som de 

övriga anställda. Det finns därför ingen avsaknad av kontroll som en revision skulle kunna 

minska.  

 

Företag G saknar en direkt hierarki. Alla de tre delägare har lika stort ansvar för verksamheten 

och de arbetar oftast individuellt. I och med att delägarna till största del jobbar med 

individuella projekt så har de implementerat månatliga ledningsmöten, vilka fungerar som en 

intern kontroll för företaget. Dessa ger delägarna en god insyn i verksamheten. I samband 

med dessa möten diskuteras även lämpliga utbildningar, framtida projekt och investeringar – 

”Alla är lika delägare och därmed är det väldigt viktigt att samtliga delägare får tillgång till 

information om verksamheten.”. VD:n menar, på samma sätt som företag E och F, att det inte 

finns någon avsaknad av kontroll som en revision skulle kunna reducera.   
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Ökad redovisningskvalitet  

Företag A och B anser att en revision medför en förbättrad redovisning. Företag A menar att 

revisionen har en indirekt positiv påverkan på redovisningen – ”Man blir ju mer på tå. Jag 

tycker det är jätteskönt att de kommer hit och tittar på allt. Jag tror också de som håller på 

med bokföringen steppar upp allting ett snäpp”. Företag B menar däremot att revisionen har 

en direkt påverkan på redovisningen, då felaktigheter som uppstått rättas till.  

De övriga företagen (C, D, E, F och G) anser inte att revisionen förbättrar redovisningen. 

Däremot menar företag C och D att en ökad redovisningskvalitet är något som de önskar att få 

ut av revisionen men att de i dagsläget inte får detta.  

Efterföljandet av tillämplig lag 

Företag A anser att reglerna idag känns lite tydligare och att det inte finns lika mycket 

frågetecken. Dock har revisorerna agerat bollplank i de frågor VD:n ställt kring lagstiftning.  I 

samband med revisionen så för företag B ofta en dialog kring tvetydigheter med sin revisor 

gällande lagstiftning, skattefrågor och vinstutdelningar. Företag C uttrycker att de i samband 

med revisionen får hjälp med efterföljandet av tillämplig lag – “Revisionen bidrar till så 

mycket mer än bara revisionen, den hjälper oss med till exempel aktieägaravtal, skattefrågor 

och 3:12 regler”. På liknande sätt uttrycker sig företag D, då de får hjälp med – 

”Pensionsavsättningar, kapitalförsäkringar, det finns ju alla möjliga nya regler som ploppar 

upp. Det är ju som sagt så att man nästan måste vara revisor för att vara insatt i alla de här 

nya lagarna och reglerna som kommer.”. VD:n berättar också att de en gång om året blir 

inbjuden till en träff på sin revisionsbyrå. Träffen syftar till att ge råd och förslag kring olika 

frågor efter en genomgång om vad som är nytt på marknaden för året. 

Företag E, F och G menar att en revision i viss mån hjälper dem att tolka och efterfölja 

lagstiftning. Däremot sker detta endast på en direkt förfrågan av företaget och inget som ges 

automatiskt. VD:n för företag E förklarar det så som - ”Revisorn ska väl hjälpa till med den 

kunskap som vi själva saknar. Förväntar mig att revisorn skall hjälpa till med att förbättra 

våra finanser samt hjälpa oss följa och tolka de olika regleringar som finns”.   
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4.2.4 Revisionens externa värden 

 

Revision som försäkring 

Alla företag med undantag från C och D ser en revision som en försäkring. Förklaringen till 

varför de ser revisionen som en försäkring ligger i att de anser att det blir en 

ansvarsförskjutning i och med en ren revisionsberättelse.  

”Det är omöjligt att ha full koll på allt. Det bidrar till en trygghet och då har jag 

någon att skylla på om det skulle gå åt skogen.”.  (VD, företag B) 

 

”En revisor ska vara medansvarig, det är inte mer än rätt, de tar ju betalt för 

deras tjänster. De måste ta ansvar för sina tjänster som vilken tjänstegrupp som 

helst.” (VD, företag E) 

 

”Blir lite som en renhetsstämpel då både vi och dem måste hålla sig inom lagens 

gränser… Ansvaret ligger därför på henne också” (VD, företag G) 

 

Likt detta beskriver även företag A och F, då de inte känner ett delat och inte lika stort ansvar 

för företagets ekonomi. Företag C menar däremot att en revision inte fungerar som en 

försäkring – “Revisionsberättelsen består av 2 sidor där 1,5 sida handlar om ansvarsbefrielse 

och har en tendens att bli längre och längre för varje år. Sett ur det perspektivet vet jag inte 

hur mycket jag ger för det som försäkring. Däremot, som ägare, blir kvalitetsstämpeln viktig, 

men inte som försäkring.”. Företags D ser det inte heller som en försäkring då VD:n ser sig 

själv som ytterst ansvarig och känner ingen direkt ansvarslättnad. 

 

Revision som försäkran 

Resultatet av studien visar att samtliga VD:ar ser en revision som en försäkran. Företag A 

förklarar – ”Jag förväntar mig att han hittar fel. Att han talar om ifall något är fel så jag kan 

sova gott om natten.”. Företag B ser det som en försäkran om att bokföring skötts korrekt – 

”Det är mitt sätt att kontrollera att min kontorist gör rätt för sig.”. Vidare ser VD:n även att 

revisionen bidrar till en försäkran om att företaget är välskött. På samma sätt uttrycker sig 

företag C, då revisionen ger ett kvitto på att företaget är välmående. Likt företag B så ser även 
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företag D att en revision försäkrar honom om att den externa bokföringshjälpens kvalitet men 

även om företagets välmående – ”I första hand är det ju en trygghet för ägarna men också för 

företaget i slutändan. Sen är det väl klart att anställda hänger med i det här. Man vill ju 

skapa en trygg tillvaro och miljö för dem också och de ska ju med på det här tåget också.”. 

VD:n tror också att det är uppskattat av Skattemyndigheten att företaget både har en extern 

bokförare och en extern granskare i form av en revisor – ”Jag inbillar mig att det är någon 

slags garanti, eller att skattemyndigheten har mindre benägenhet att granska sådana 

företag.”. 

Företag E ser revision som försäkran ur ett annat perspektiv, då företaget är externt 

finansierat. VD:n ser en fördel med att ha en stor revisionsbyrå i ryggen när de förhandlar 

med banken, då VD:n menar att banker ofta ställer sig skeptiska till små företags 

betalningsförmåga. De tror att banken ser deras stora revisionsbyrå som en försäkran, vilket 

underlättar förhandlingen med banken.  

Både företag F och G menar att en revision fungerar som en försäkran om att allt har skötts 

korrekt gentemot exempelvis skatteverket. Företag F förklarar det som – ”Revisionen 

legitimerar verksamheten på något sätt och den blir som en slags försäkran för mig att det 

står rätt till.”. När VD:n utvecklar på vilket sätt revisionen blir som en försäkran så förklaras 

det som att – ”Gör man ett snedsteg med ekonomin så sprider det sig ju ganska fort och 

eftersom jag har så viktiga beställare kan jag vara rökt om de får reda på något sådant, och 

det är det ju inte värt.”. Företag G poängterar vikten av att ekonomin skötts korrekt just 

gentemot skatteverket och att det bidrar med en trygghet företaget – ”Det här går igenom 

Skattemyndigheterna och att det är okej” 

Revision som en kontrollfunktion eller en rådgivande funktion 

Företag A och C menar att de främst ser en revison som ett kontrollorgan men att denna 

numer även fyller en rådgivande funktion. Detta resonemang tycks även företag B och D föra  

”Många ser en revisor som en myndighetsperson som endast är där för att 

kontrollera, jag ser det tvärtom, som en enorm tillgång.”. (VD, företag B) 

”Självklart är kontrollfunktionen viktig, men samtidigt vill man ha lite feedback. 

Att man får lite underlag för att eventuellt göra lite justeringar. Lite som ett 

bollplank.” (VD, företag D) 
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Företag E, F och G ser däremot en revision mer som en ren kontrollfunktion. För företag E 

tycks det främst vara debiteringen för en revision som gör att företaget endast ser det som ett 

kontrollorgan – “Vi skulle aldrig ringa revisorn om råd då faktum är att de fakturerar för 

det.”. Företag F och G menar att en revision är en strikt kontrollfunktion där de båda uttryckte 

sig så som att revisorn är statens förlängda arm och bör således inte fylla en rådgivande 

funktion.  

 

4.2.5 Kostnad kontra nytta 

Resultatet av studien visar att samtliga av de undersökta företagen anser att nyttan med en 

revision överstiger kostnaderna där den främsta anledningen är den kvalitetsstämpel en 

revision medför. Företag A, B, C och D anser att nyttan med revisionen överstiger kostnaden 

för den med råge. Det är främst kvalitetsstämpeln och, i deras tycke, den ringa kostnaden för 

den som är anledningen till detta. Företag B förklarar – ”Den ringa kostnaden en revision 

kostar i jämförelse med min omsättning, så är det en billig peng för att försäkra mig. Det 

skulle kosta mig betydligt mer om det skulle visa sig att något var fel och jag är inte villig att 

riskera allt jag byggt upp för en sådan liten kostnad.” 

Till skillnad från ovanstående företag så är företag E, F och G inte lika säkra på att nyttan 

överstiger kostnaden, även om de alla ändå tror att den gör det. Det kan förklaras genom att 

kostnaden för en revision är en kännbar post för dessa företag men att den kvalitetsstämpel en 

revision medför är viktig, framför allt gentemot kreditgivare och Skatteverket. Både företag E 

och F poängterar att en revision idag känns lite för omfattande för ett företag i deras storlek 

och att de därför gärna skulle se ett billigare alternativ. Företag F menar dock att det inte får 

påverka rapporteringen till skatteverket – ”Men det får ju inte bli på bekostnad av att man 

riskerar att göra fel och riskerar dryga skattetillägg eller att man får dåligt rykte. Det är värt 

det för min del.”. 
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5. Analys 

5.1 Intressenter 

Resultatet av denna studie visar att företagen har primära och sekundära intressenter och att 

störst fokus läggs på de primära. De primära intressenterna är viktiga för företagens 

kärnverksamhet och de sekundära är viktiga för företagen i ett mer långsiktigt perspektiv.  

Detta styrker Freeman et al. (2010) som menar att ett företags intressenter delas upp i två 

olika grupper och är av olika vikt. Vilka de undersökta företagens primära och sekundära 

intressenter är, beror på vilken typ av bransch företaget är verksam i och vilken typ av 

verksamhet de bedriver. 

 

De företag som har en ren personaldriven verksamhet (Företag A, C, F och G) ser sina 

anställda, kunder och utbildningsväsendet som sina primära intressenter. De företag (B, D och 

E) som har en produktbaserad verksamhet ser sina leverantörer och kunder som de viktigaste 

intressenterna. Värt att notera är att företag E är finansierade via ett banklån och banken blir 

därmed en av deras primära intressenter. De personaldrivna företagen benämner exempelvis 

kreditgivare, leverantörer, myndigheter, konkurrenter och intresseorganisationer som viktiga 

intressenter men att dessa inte är kopplade till kärnverksamheten och därför är av sekundär 

karaktär. På samma sätt har de produktbaserade företagen uttryckt sina sekundära intressenter 

som kreditgivare, myndigheter, konkurrenter och intresseorganisationer. Anställda är givetvis 

viktiga för de produktbaserade företagen men kraven på de anställdas kompetens i dessa 

företag tycks ofta vara lägre och inte lika viktiga som i de personaldrivna företagen. De 

undersökta företagen har på det här sättet visat en tydlig uppdelning av dess olika intressenter 

och dess vikt, vilket strider emot Yamak & Süers (2005) resonemang om att alla intressenters 

intressen ska ses över. 

 

Enligt tidigare forskning (Berry & Robertson, 2006; Collis et al., 2004; Senkow et al., 2001; 

 Seow, 2001) är det främst de primära intressenterna som efterfrågar och lägger vikt vid en 

reviderad årsredovisning. Resultatet av denna studie visar att det främst är kreditgivare, nya 

leverantörer och kunder som ser ett värde i eller efterfrågar företagets reviderade 

årsredovisning. Dessa tillhör företagens primära intressenter vilka också företagets 

kärnverksamhet är beroende av. En reviderad årsredovisning kan vara en förutsättning för ett 

samarbete med de primära intressenterna och på så sätt kan revisionen indirekt påverka 
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företagets kärnverksamhet. Vidare visar resultatet att företagens sekundära intressenter inte 

har samma nytta av företagens reviderade finansiella rapporter i samma utsträckning som de 

primära.   

 

Även om inget företag har uttryckt att dess anställda tar del av årsredovisningen kan ändå 

revisionen ses som en trygghet för dem då revisionen säkerställer att företaget agerar efter 

uppsatta lagar och regler. På så sätt kan revisionen bidra till en kvalitetsstämpel om att 

företaget är välskött och därmed känna sig mer säkra i sin anställning. Eftersom att företag A 

och C figurerar på en bristmarknad vad gäller kompetens, blir det viktigt för dessa att kunna 

visa upp en stabil ekonomi i samarbetet med utbildningsväsendet och vid nyrekrytering för att 

på sikt kunna knyta till sig värdefull kompetens. På samma sätt fungerar revisionen även här 

som en kvalitetsstämpel.  

5.2 Agentproblematiken 

Enligt Abdel-Khalik (1993) efterfrågar företagsledare revision som kompensation för den 

kontroll de tappar då företagen växer och blir större. I takt med att företagen växer så 

förändras även strukturen i företagen och organisationen blir mer hierarkisk. I och med att de 

undersökta företagen är relativt små existerar ingen djup hierarki i företagen. Då 

ledningsgrupperna hos företagen består av representanter (VD, kontorschefer, kvalitetschef 

och gruppchefer) med direkt insyn i samtliga nivåer i hierarkin bidrar det till att 

företagsledarna upplever en tillräcklig kontroll.  

 

Även i de företag som har en uttalad hierarkisk struktur (A, B och C) framgår det att VD:n 

inte upplever någon avsaknad av kontroll i företaget. Anledningen till att VD:arna anser sig ha 

tillräcklig kontroll av företagen, förklaras genom de kvalitetssystem och regelbundna 

ledningsmöten som är implementerade. De menar att kvalitetssystemen är välutvecklade och 

uppbyggda som interna kontroller i företagen, vilka fungerar på ett tillfredställande sätt för att 

uppnå önskad kontroll. Därav finns det ingen förlust av kontroll som revisionen skulle kunna 

reducera. Det finns inte heller någon informationasymmetrin som en revision kan reducera i 

de mindre undersökta företagen då dessa visade på en platt organisatorisk struktur, där de helt 

och hållet saknar hierarkiska inslag i verksamheten. Detta ser företagen som en fördel då 

beslutsvägarna är korta vilket ger en ökad effektivitet och även eliminerar eventuella 

informationsgap mellan ledningen och anställda. De mindre företagen har, likt de större, 
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regelbundna ledningsmöten med skillnaden att samtliga anställda närvarar på mötena. Dessa 

företag har inte implementerat någon form av kvalitetssystem utan menar att ledningsmötena 

är tillräckliga interna kontroller.  

 

Resultatet av studien visar således likt Svanström (2008), att agentproblematiken i samtliga av 

de undersökta företagen inte existerar på samma sätt som i större publika företag. Avsaknaden 

av en djup hierarki leder även till att majoriteten av VD:arna är verksamma i det dagliga 

arbetet vilket i sig medför att det inte finns något informationsgap mellan ledningen och de 

anställda. 

5.3 Revisionens interna värden 

Svanström (2008) menar att de anvisningar, tips, kommentarer och förslag en revisor bidrar 

med i samband med en revision kan leda till att företagets operativa effektivitet ökar. 

Resultatet av studien visar tydligt att de mindre företagen (E, F och G) inte mottar 

anvisningar, tips, kommentarer och förslag i samband med revisionen i samma utsträckning 

som de större företagen (A, B, C och D). Anledningen till att de större företagen får mer 

anvisningar, tips, kommentarer och förslag beror på att de har mer löpande kontakt med sin 

revisor under verksamhetsåret. De mindre företagen tycks främst ha kontakt med revisorn i 

samband med bokslutsarbetet. 

 

De mindre företagen har poängterat att kostnaden för en revision är relativt hög och att det 

faller sig då naturligt att undvika mer kontakt än nödvändigt med sin revisor då det kan ge 

upphov till en högre revisionskostnad. De större företagen borde vara mindre känsliga för en 

högre revisionskostnad vilket tenderar att främja kontakten med revisorn. En annan förklaring 

till att de större företagen har mer kontakt med sin revisor kan vara att de använder sin revisor 

till mer omfattande frågor. Exempelvis så tar de hjälp av revisorn vid strukturella förändringar 

i företaget, skatteplanering och frågor som rör företagets tillväxt. De mindre företagen ställer 

mer konkreta och inte lika krävande frågor, exempelvis kring pensionsavsättningar, 

avdragsgilla kostnader och enklare bokföringsfrågor. Även om de större företagen har mer 

kontakt med sin revisor så anser de inte att revisionen bidrar till att förbättring av de uppsatta 

interna kontrollerna i företaget, vilket Knechel et al. (2008) hävdar att en revision kan ge 

upphov till. 
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De undersökta företagen i denna studie ger ingen samlad bild av att en revision ger en direkt 

förbättring av redovisningen. Detta strider emot Collis et al. (2003) som hävdar att 

redovisningen förbättras i och med revisionen. Däremot hävdar företag A, likt Svanström 

(2008), att revisionen medför att de som sköter företagets redovisning blir mer alerta i sitt 

arbete. Företag B ser också ett samband mellan revisionen och en förbättrad redovisning, då 

felaktigheter i redovisningen kan uppdagas och rättas till. På så sätt blir revisionen en funktion 

för att indirekt förbättra företagets redovisning. 

 

Resultatet av studien visar att en revisor är behjälplig vid frågor kring regleringar och 

lagstiftning vilket styrker Knechels et al. (2008) resonemang om att en revisor bidrar med 

kompetens som företagen saknar. Dock är det endast Företag D som beskriver sin revisor som 

Svanström (2008) gör, där de årligen blir inbjudna till träffar för att se över vad som är nytt på 

marknaden och få råd kring olika frågor samt anpassning till nya regler. De andra företagen 

får också hjälp av sin revisor vad gäller tolkning av regleringar och lagarstiftning kring 

skattefrågor, pensionsavsättningar och i viss mån vinstutdelningar. Dock sker detta endast 

först när VD:arna själva efterfrågar hjälpen och inget som kommer automatiskt som det gör 

för företag D. 

 

Företagens storlek verkar vara en avgörande faktor vad gäller hur mycket hjälp de efterfrågar. 

De större företagen har som tidigare nämnt ett större utbyte med sin revisor under 

verksamhetsåret och får därför mer hjälp i olika frågor. De räds inte heller för att kontakta 

revisorn direkt när en fråga uppkommer vilket kan vara anledningen till varför de större 

företagen ser revisorn mer som en rådgivande funktion och inte endast som ett kontrollorgan 

som de mindre tycks göra. Revisionen kan därför ses mer som ett nödvändigt ont för de 

mindre företagen, medan de större företagen ser en revision som mycket mer än bara en 

revision. Det blir tydligt att relationen mellan VD:n och dess revisor påverkar synen på en 

revision i allmänhet. Majoriteten av de mindre företagen har beskrivit en revision som statens 

förlängda arm och att den inte ska fungera som ett rådgivande organ. Detta kan vara 

anledningen till varför de mindre företagen är mer restriktiva till att kontakta sin revisor under 

verksamhetsåret samtidigt som de inte har samma behov av hjälp som de större företagen.   
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5.4 Revisionens externa värden 

Carrington (2010) och Wallace (1991) beskriver att en revision kan ses som försäkring då 

ansvaret för de finansiella rapporterna delas med revisorn. Alla VD:ar förutom för företag C 

och D, som också är ägare till företagen, uttrycker att de ser revisorn och revisionen som en 

försäkring. Anledningen till varför de ser revisionen som en försäkring skulle kunna förklaras 

av att de själva saknar ekonomisk kompetens. Revisionen medför att en revisor blir 

medansvarig för de finansiella rapporterna, vilket innebär att det blir en ansvarslättnad för 

ägarna. Företag B uttrycker det som att de har någon att skylla på om det skulle gå snett och 

företag F förklarar att revisionen fungerar som en försäkring, då ansvaret för företagets 

ekonomi till stor del åläggs revisorn. Vidare menar företag F att de löper samma risk att 

förlora sitt rykte och anseende likt Wallace (1991) beskrivning av revisorns risk. Företagens 

rykte kan upprätthållas genom revisionen vilket är viktigt i alla relationer med dess olika 

intressenter. Revisionsavgiften blir då lik en försäkringspremie, där ägarna betalar för att få ett 

delat ansvar vid upptäckandet av väsentliga felaktigheter. Anledningen till varför företag C 

och D inte anser att revisionen fungerar som en försäkring beror på att de ser sig själva som 

ytterst ansvarig för de finansiella rapporterna och att revisionsberättelsen till stora delar 

handlar om revisorns ansvarsbefrielse. 

 

Carrington (2010) och Wallace (1991) menar att en revision också kan ses som en försäkran. 

Det kan finnas en agentproblematik i företag där revisionen kan medföra att ägaren/ägarna 

kan bli försäkrad om att ledningen och de anställda arbetar mot dennes intressen. Teorin om 

att revision kan ses som en försäkran kan även ses ur ett annat perspektiv, vilket beskrivs som 

ett komplement till intressentteorin. Årsredovisningen blir kvalitetsstämplad med revisionen 

och denna blir till ett beslutsunderlag för företagens intressenter och fungerar därför som en 

slags försäkran  för dessa (Collis, 2007; Hayes et al., 2005; Svanström, 2008; Wallace, 1991).  

 

När VD:arna tillfrågades om vad de ansåg vara det främsta värdet en revision medförde så 

gav de ett enhetligt svar. Samtliga VD:ar menade att det främsta värdet av en revision är den 

kvalitetsstämpel det medför. Revisionen fungerar som en trygghet för dem, då de blir 

försäkrade om att deras företag är ekonomiskt stabilt och efterföljer tillämplig lag. Som 

tidigare nämnts så kan en revision många gånger vara en förutsättning för samarbete med 

olika kunder eller leverantörer. En revision kan således försäkra de undersökta företagens 

leverantörer och kunder om att de bedriver en seriös verksamhet och på så sätt blir de även 
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försäkrade om att exempelvis krediter kan betalas tillbaka och att planerade uppdrag kan 

genomföras. Därför kan det ses som att en revision försäkrar företagens möjlighet att 

bibehålla och upprätta nya leverantör- och kundrelationer. De mindre företagen poängterar att 

en revision som försäkran framför allt är viktig gentemot Skatteverket, då de menar att en 

revision försäkrade dem om att skatt och moms är inbetalt på ett korrekt sätt. Rädslan att 

drabbas av onödiga och ofta kännbara skattetillägg kommer på tals vid samtal om revisionens 

främsta värde. Således menade de undersökta företagen att en revision som försäkran både 

kvalitetsstämplar företagets ekonomi men även legitimerade verksamheten. 

 

Det framgår tydligt av studiens resultat att alla de undersökta företagen anser att de främsta 

värdena en revision medför är de externa. Det är framför allt revision som försäkran och den 

kvalitetsstämpel den medför som ses som det främsta värdet. Anledningen till varför de 

undersökta företagen ser att en revision medför främst externa värden kan ligga i att de inte 

har en utvecklad ekonomifunktion som de interna värdena syftar till att förbättra. 

5.5 Kostnad kontra nytta 

Samtliga företag anser att revisionen fyller en viktig funktion och har ett värde för företaget. 

De har dock uttryckt sig annorlunda kring vilka värden en revision medför, men uttrycken 

bottnar i att företagen erhåller en kvalitetsstämpel genom revisionen. De större företagen 

tenderar att se en revision som en tillgång för företaget, medan de mindre företagen ser det 

mer som ett nödvändigt ont. De större företagen ser inte att revisionskostnaden är speciellt 

stor och att nyttan av revisionen överstiger kostnaden för den. De mindre företagen ser inte 

samma värde i revisionen men menar ändå att nyttan överstiger kostnaden. De framhäver att 

en revision är för omfattande för ett företag i deras storlek och skulle gärna se att det fanns ett 

billigare alternativ som ändå kvalitetsstämplar de viktiga delarna av företaget. Nyttan av en 

revision skulle kunna jämföras med efterfrågan av en den, trots att företagen inte har 

möjligheten att välja bort den. Det vill säga, de företag som anser en revision mer som en 

tillgång, skulle efterfråga den mer, medan de företag som anser att revisionen är ett 

nödvändigt ont skulle efterfråga den mindre. Carey et al. (2000) fann inget samband mellan 

storleken på företagen och dess efterfråga av revision, däremot visar den här studiens resultat 

en skillnad mellan de större och mindre företagens upplevda värde sett i relation till 

kostnaden.  
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Många äldre företag har i och med lagändringen valt att ta bort kravet på revision i sin 

bolagsordning (Nordström, 2012) och 3 av 4 nybildade företag väljer idag också bort 

revisionen (Upplysningscentralen, 2013). De svenska gränsvärdena kan komma att höjas, 

vilket kan vara en naturlig följd av en slopad revisionsplikt för små och medelstora företag 

enligt Fritsch et al., 2013. En sådan lagändring skulle med största sannolikhet inte ha någon 

direkt effekt på de undersökta företagen i denna studie. Anledningen till detta är att samtliga 

företag ser ett värde i revisionen och den kvalitetsstämpel den medför. Även om de mindre 

företagen inte ser revisionen som en direkt tillgång, anser de att värdena en revision medför 

ändå är viktiga. Dock är det möjligt att en lagändring som sådan skulle göra att de mindre 

företagen efterfrågar en förenklad revision som inte är lika omfattande. 
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6. Slutsatser och förslag till vidare forskning 

Vilka värden medför en revision för små och medelstora företag? 

 

De undersökta företagen har två olika typer av intressenter, primära och sekundära. De 

primära är främst de som kretsar kring kärnverksamheten så som kunder, leverantörer, 

anställda, kreditgivare och utbildningsväsendet. Den sekundära intressent som lyfts fram som 

viktigast är Skatteverket. Värdet av revisionen ligger här i ett bestyrkande av en stabil 

ekonomi och att de följt de lagar och regler som finns, vilket ofta underlättar samarbetet med 

de olika intressenterna. 

 

I de undersökta företagen existerar ingen agentproblematik som kan finnas i företag med en 

definierad hierarki. Detta förklaras genom att de undersökta företagen med en uttalad hierarki 

är så pass små att VD:arna har direkt insyn i verksamhetens alla led. Eftersom det inte finns 

någon agentproblematik, fyller revisionen ingen funktion ur ett agentproblematiskt perspektiv. 

Däremot kan revisionen fungera som en försäkran om att företagets ekonomi är stabil och att 

de efterföljt tillämplig lag. Det är denna värdekomponent som de undersökta företagen ser 

som det främsta värdet av en revision. På detta sätt kan revisionen också ses som en 

legitimering av verksamheten. 

 

Majoriteten av VD:arna som också är ägare i företagen, menar också att revisionen fungerar 

som en försäkring för dem. Anledningen till detta ligger i att de själva och företagen saknar 

viss ekonomisk kompetens och anser därför att revisionen ger en trygghet till de finansiella 

rapporterna och ansvaret för dessa delas med revisorn.  

 

De större företagen som får mer anvisningar, tips, kommentarer och förslag från sin revisor i 

samband med revisionen har en mer omfattande relation med sin revisor. Detta kan förklaras 

genom att en revision av de större företagen är mer tidskrävande och därför finns större 

möjligheter till en sådan relation. Anledningen till att revisionen är mer tidskrävande för dessa 

företag är för att de ofta ställer komplexare frågor och att de är mindre känsliga för en högre 

revisionskostnad än vad de mindre är. I och med detta så har de mer kontakt med sin revisor 

under revisionen jämfört med de mindre företagen. Det är också de större företagen som ser 
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revisionen som en blandning av en kontroll- och rådgivande funktion medan de mindre 

företagen mer ser revisionen som en ren kontrollfunktion. 

 

Samtliga av de undersökta företagen menar att en revision medför ett värde. De större 

företagen anser att en revision är mer av en tillgång medan de mindre företagen ser det mer 

som ett nödvändigt ont. Däremot ser de mindre företagen att värdet av en revision överstiger 

kostnaden för den. Detta indikerar på att en förändring av de uppsatta gränsvärdena i Sverige, 

inte skulle ha någon direkt effekt på de undersöka företagen då de fortsatt borde efterfråga 

revisionen trots att de inte skulle vara revisionspliktiga. 

Denna undersökning har baserats på företag där majoriteten av dem varit verksamma i många 

år. Det vore därför intressant att undersöka hur nystartade företag resonerar kring en revisor 

och dess värde. Det skulle också vara intressant att undersöka när efterfrågan av revision 

uppkommer i olika företag. Finns det skillnader beroende på bransch och spelar storleken på 

företaget roll? 
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Bilaga 1 - Intervjumall 

 

Personlig bakgrund 

 Vilken befattning har du? 

 Äger du aktier i bolaget? 

- Om ja, Hur stor del? 

 Hur länge har du varit verksam i företaget? 

 

Agentförhållanden 

 Är ledningen av företaget på något sätt skiljt från ägandet? Det vill säga, finns det 

ägare i bolaget som inte är aktiva i bolagets styrning? 

- Om ja, Finns det ett informationsgap mellan ledning och ägare? 

 Hur ser organisationens struktur ut? 

- Hierarkisk eller en mer platt struktur? 

 Har ni implemeterat några interna kontroller i företaget?  

- Om ja, Hur ser dessa ut och vad är de ämnade att förebygga? 

 

Intressenter 

 Vilka är era viktigaste intressenter? 

- Kunder 

- Anställda 

- Leverantörer 

- Finansiärer 

- Ägare 

- Media 

- Intresseorganisationer/Fackföreningar 

- Konkurrenter 

- Myndigheter 

- Andra? 

 

 Vilka av dessa tror du använder er reviderade årsredovisning? 

- Varför tror du att dom gör det? 
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 Vilka av dessa tror du ser någon nytta med att ditt företag blir reviderat? 

 

Värdet av en revision 

 Kan du beskriva en revisor och dennes sysslor? 

- Vad är dennes främsta uppgift? 

 Vilket värde skulle du säga att en revisor tillför din verksamhet? 

- Följdfrågor, Anser du att revisor eller revisonen i sig; 

 

Internt 

- Ökar effektiviteten i bolaget med de tips, råd, kommentarer eller förslag en revisor 

ger? 

- Bidrar till att kontrollera verksamheten som ni inte ser själv?  

- Förbättrar redovisningen? 

- Hjälper till med tolkning  av lagtext, skattefrågor eller dylikt? 

 

Externt 

- Bidrar till att ni lättare blir beviljade krediter och underlättar sammarbetet med 

leverantörer? 

- Bidrar till en slags försäkring för ägare/investerare? Förtydliga om att det går att 

stämma revisorn om det inte framgår.  

- Bidrar till en slags försäkran för ledningen gentemot övriga ägare eller investerare 

som inte är involverade i ledningen?  

- Bidrar till att minska det informationsgap som kan finnas mellan ägare och ledning? 

 

 Tycker du att en revisor har en rådgivande funktion eller är den endast är där som en 

kontrollerande funktion? 

 Sammanfattningsvis, om det inte framgår redan, tycker du att nyttan av en revision 

överstiger kostnaderna? 

 


