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SAMMANFATTNING 
 
Titel: Frivillig revision i mindre aktiebolag: En kvalitativ studie om varför mindre 
aktiebolag i Sverige väljer att anlita en revisor trots att de inte omfattas av 
revisionsplikten 

 
Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi 
 
Författare: Frida Bohman och Michaela Norrbelius 
 
Handledare: Peter Lindberg  
 
Datum: 2019 - September  
 
 
Syfte: Den första november 2010 avskaffades revisionsplikten för mindre aktiebolag 
i Sverige som ej översteg mer än ett av de tre kriterierna: 3 miljoner kronor i 
nettoomsättning, 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och medelantal 3 anställda. 
Trots denna lagändring väljer ändå mindre aktiebolag att frivilligt anlita en revisor. 

• Syftet med studien är att belysa vilka faktorer som styr mindre företag i 
Sverige att anlita en revisor trots att det är frivilligt. 

 
Metod: I denna studie har vi valt ett kvalitativt tillvägagångssätt där data har samlats 
in genom semistrukturerade intervjuer hos fjorton mindre aktiebolag. För att 
analysera vår insamlade data strukturerade vi upp det empiriska materialet utifrån 
de olika kategorier som grundades utifrån vår teoretiska referensram. Utifrån dessa 
kategorier kunde vi sedan utifrån våra intervjusvar jämföra det empiriska materialet 
med den teoretiska referensramen för att finna om det föreligger likheter och 
skillnader.  

 
Resultat & slutsats: Mindre aktiebolag i Sverige som frivilligt anlitar en revisor 
kom vi i vår studie fram till berodde av flera olika faktorer. De främsta faktorerna 
vi har kommit fram till som kan styra mindre företags val av frivillig revision är 
chefens ekonomiska kunskap, skapandet av legitimitet samt tröghet till förändring. 

  
Examensarbetets bidrag: Studiens forskningsbidrag presenterar de ytterligare 
faktorer en revisor kan bidra med utöver revidering av årsbokslut. Då företag står 
inför valet att besluta ifall en revisor är nödvändigt eller inte kan de faktorer vi har 
belyst betraktas som underlag för att företag i sin tur kan bedöma revisorns betydelse 
utifrån deras behov.  

 
Förslag till fortsatt forskning: De företag som har medverkat i denna studie har i 
dagsläget inga lån hos banken. För framtida forskning hade det därför varit 
intressant att studera företag med olika hög grad av banklån. Därmed hade det varit 
intressant att undersöka om det finns något samband mellan företags val av frivillig 
revision och bankers beslut om kreditlån.  

 
Nyckelord: Aktiebolag, Frivillig revision, Revisor, Legitimitet, Kunskap.   

 

 



 

 

ABSTRACT 
 
Title: Voluntary audit in small limited liability companies: A qualitative study on 
why smaller limited liability companies in Sweden choose to hire an auditor even 
though they are not subject to the audit obligation 

Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business 
Administration  

 
Author: Frida Bohman and Michaela Norrbelius 
 
Supervisor: Peter Lindberg  
 
Date: 2019 - September 
 
Aim: In November first, 2010, the auditing obligation for smaller limited liability 
companies in Sweden was abolished, which did not exceed more than one of the 
three criteria: 3 million SEK in net sales, 1,5 million SEK in total assets and average 
number of three employees. Despite this amendment, smaller limited companies 
still choose to voluntarily hire an auditor.  

• The purpose of this study is therefore to illustrate the factors that affect 
smaller companies in Sweden to hire an auditor even though it is voluntary. 

 
Method: In this study we have chosen a qualitative approach, where data have been 
collected through semi-structured interviews with fourteen smaller companies. To 
analyze our collected data, we structured the empirical material based on the 
different categories based on our theoretical frame of reference. Based on these 
categories, we were then able to compare the data with the theoretical frame of 
reference based on our interview responses to find similarities and differences. 

 
Result & Conclusions: In our study we found that smaller companies in Sweden 
who voluntarily employ an auditor makes this choice based on several different 
factors. The main factors we have come up with that can control the smaller 
companies' choice of voluntary audit are the manager's financial knowledge, the 
creation of legitimacy and resistance to change.  

 
Contribution of the thesis: The study's research contribution presents the additional 
factors an auditor can contribute in addition to auditing the annual accounts. When 
companies are faced with the choice to decide whether an auditor is necessary or 
not, the factors we have highlighted can be considered as a basis for companies in 
turn to assess the auditor's importance based on their needs. 

 
Suggestions for future research: The companies that have participated in this study 
do not currently have any loans from the bank. For future research, it would 
therefore have been interesting to study companies with varying degrees of bank 
loans. Thus, it would have been interesting to investigate whether there is any 
relation between companies choice of voluntary audit and bank´s decisions on credit 
loans. 

 
Key words: Limited Companies, Voluntary Auditing, auditor, Legitimacy, 
Knowledge. 
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1. Inledning  
I detta avsnitt presenteras en bakgrundsbeskrivning beträffande det ämnesområde vi 

valt att studera. Fortsättningsvis följs bakgrunden upp av en problemdiskussion, detta 

kommer lyfta fram tidigare forskning kring vårt valda ämnesområde och vad tidigare 

forskare har kommit fram till. Utifrån problemdiskussionen kommer vi slutligen 

frambringa vårt forskningsgap vilket presenteras i syfte och avgränsning.   

  

1.1. Bakgrund 
Då revisionsplikten avskaffades år 2010 för mindre aktiebolag i Sverige gav detta till 

följd att majoriteten av involverade företag valde bort revision. Antalet aktiebolag som 

påverkades av denna förändring uppgick till ungefär 250 000 aktiebolag vilket 

motsvarade cirka 70 % av totalt antal aktiebolag (Riksrevisionen, 2017).  

Kravet för frivillig revision för somliga företag på marknaden innebär enligt 

Revisionslagen (1999:1079) att mer än ett av nedanstående kriterier ej får överstigas 

under de två senaste räkenskapsåren: 

• 3 miljoner kronor i nettoomsättning 

• 1,5 miljoner kronor i balansomslutning 

• Medelantal tre anställda 

  

Skälet till att revisionen avskaffades var främst för att minska 

administrationskostnaderna samt stärka konkurrenskraften för samtliga företag på 

marknaden. Denna reform medförde varierande respons från allmänheten. De ansåg 

bland annat att revision behövdes för att därmed förhindra misstankar om ekonomiska 

brott på marknaden, samt att revision betraktas som betydelsefullt då det stärker 

kvaliteten på företagsinformation (Riksrevisionen, 2017). För att inneha titeln som 

revisor måste personen också enligt FAR (2018) vara auktoriserad eller godkänd revisor 

alternativt ha ett registrerat revisionsbolag. En revisor ska även i revisionsberättelsen 

enligt FAR (2018) anmärka ifall ett företag ej i rätt tid har betalat de skatter och avgifter 

de är skyldig till enligt skatteförfarandelagen. Behovet av revision hos mindre företag 

förklarar även Hartwig (2018) i kreditärenden bör betraktas som en betydelsefull 

komponent, detta då banker kan komma att kräva en reviderad årsredovisning hos det 

mindre företaget. Skälet till detta kan vara en följd av att informationsasymmetri 

florerar mellan ägaren hos det mindre företaget gentemot banken. 
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Reformen om frivillig revision blev i mindre företag mer omtalat då nyttan av revision 

gentemot kostnaden fick en större betydelse jämfört med större företag (Riksrevisionen, 

2017). I förhållande till detta resonemang förklarar Hartwig (2018) att 

redovisningsinformation enligt IASB endast skall produceras i det fall då nyttan 

överstiger kostnaden. Bland de företag som valde bort revisionen antogs majoriteten 

vara nystartade företag gentemot de företag som redan existerat under en längre tid som 

därmed istället valde att behålla revisionen (Riksrevisionen, 2017). Detta resonemang 

kan knytas samman med i vilken utsträckning nystartade mindre företag värdesatt 

revisionen i förhållande till kostnadsfrågan. 

  

Ytterligare skäl till varför revisionen avskaffades hos somliga företag kunde förklaras 

av att deras lönsamhet ej visade goda framtidsutsikter. Den kostnadsbelastning en 

revisor vållar kunde därmed framstå som ett hinder hos dessa bolag. Bland de företag 

som valde bort revisionen gav detta till följd till en lägre tillväxttakt då en lägre 

ekonomisk aktivitet medvetet redovisades. Då detta i sin tur krympte den redovisade 

vinsten kom därmed en lägre andel att vara föremål för skatt (Riksrevisionen, 2017). 

  

Resultatet av denna förändring medförde bland annat att antalet formaliafel i 

årsredovisningar ökade, samt att tillväxten och lönsamheten minskade hos de företag 

som valde bort revisionen jämfört med de företag som behöll revisionen 

(Riksrevisionen, 2017). Detta kan vara en indikation på hur denna reform påverkade 

utbytesrelationen bland företagen till deras intressenter. I likhet med detta resonerar 

Frostensson (2011) över hur betydelsefull intressenthanteringen är för ett företags 

framtida överlevnad samt att de framstår som legitima på marknaden. Författaren 

belyser vidare på vilket sätt en rationell omvärld kravsätter företags förmåga att 

värdesätta dess relation till omgivningen. 

  

 

1.2. Problemdiskussion  
Då revision hos mindre företag är frivilligt antas valet vara drivet av de fördelar 

företagen antas erhålla (Blackwell, Noland och Winters, 1998). Tidigare studier visar att 

användningen av frivillig revision kan skilja sig bland olika länder. Weik, Eierle och 

Ojala (2018) förklarar i sin studie att mindre företag i Tyskland i lägre grad använder 

sig av frivillig revision jämfört med företag i andra länder. De menar att en faktor som 
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kan förklara varför frivillig revision i Tyskland skiljer sig åt från många andra länder är 

att revision för mindre företag i Tyskland inte varit tvingande en gång i tiden. Collis 

(2010) lyfter fram att det även föreligger skillnader över vad det är som påverkar 

företagens val av frivillig revision i olika länder. Författaren förklarar i sin studie att det 

råder likheter men även vissa olikheter hos mindre företag i Storbritannien och 

Danmark vad beträffar deras val av frivillig revision. Med detta lyfter Collis (2010) 

bland annat fram betydelsen av att minska graden av informationsrisk och kontrollrisk, 

något som visar sig vara mer väsentligt hos företag i Danmark än vad det är i 

Storbritannien. 

 

Niemi, Kinnunen, Ojala och Troberg (2012) undersökte vidare i deras studie vad det är 

som driver mindre företag i Finland att anlita en revisor då det inte är tvingande. De 

hittar i likhet med Collis (2010) tidigare studier att finansiering hos banker är en viktig 

faktor som kan påverka varför företag väljer att använda sig av frivillig revision. Minnis 

och Sutherland (2016) förklarar i sin artikel att banker kontinuerligt kan komma att 

begära finansiella rapporter hos låntagarna. Anledningen till detta kan förknippas med 

att banker vill kunna bedöma hur låntagarens kreditrisk ser ut i dagsläget samt hur det 

på sikt kan komma att se ut. Orsaken till att mindre företag använder sig av frivillig 

revision förklarar även Kausar, Shroff, och White (2016) kan vara en följd av att minska 

de finansieringsfriktioner som kan finnas mellan företaget och banken. Företag som har 

använt sig av revision betalar enligt Blackwell et al. (1998) betydligt lägre räntesatser 

jämfört med de företag som inte har blivit granskade.  

 

Niemi et al. (2012) har i likhet med Collis (2010) även belyst att reviderade årsrapporter 

är något som förbättrar kvaliteten på beslutsinformation. Detta menar författarna kan 

vara en ytterligare faktor som styr mindre företag att frivilligt anlita en revisor. Tidigare 

forskning visar därför att användningen av revision kan bidra till ökad kvalitet samt 

ökad tillförlitlighet i företagets finansiella rapporter. Detta menar författarna i sin tur 

bidrar till en minskad informationsasymmetri gentemot externa parter och på så vis en 

minskad kapitalkostnad. Den tillförlitlighet ett företag skapar menar Deephouse och 

Carter (2005) framstår genom dess legitimitet. Ett företags legitimitet synliggörs genom 

deras sociala acceptans vilket yrkar på deras förmåga att ta socialt ansvar, såsom att 

förhålla sig till normer, värderingar och förväntningar i samhället. 

 



 

4 
 

Niemi et al. (2012) menar även att det utöver dessa faktorer finns andra egenskaper hos 

mindre företag som påverkar beslutet om att frivilligt anställa en revisor. Collis et al. 

(2004) lyfter även fram att utbildningen som chefen i företaget innehar ses som en 

väsentlig faktor som påverkar mindre företags val av frivillig revision. Med detta 

förklarar författaren att incitamentet av att anlita en revisor minskar hos de chefer som 

besitter ekonomisk kunskap. De chefer som däremot saknar dessa ekonomiska 

kunskaper tenderar istället att anlita en revisor, för att vidare erhålla rådgivning och stöd 

gällande företagets ekonomiska frågor (Collis et al., 2004). Collis (2012) stärker även i 

sin senare studie att chefens ekonomiska kunskaper är en betydande faktor vid valet av 

att frivilligt anlita en revisor. 

 

Bland de studier (Niemi et al., 2012, Collis., 2010 & Weik., 2018) som genomförts i 

olika länder visade resultaten att det finns likheter men även vissa olikheter länderna 

emellan trots att de alla är medlemmar inom EU. Dessa olikheter kan bero på att det 

finns vissa skillnader när det kommer till företagsfinansiering, normer, skatt och 

rättssystemet mellan länderna, något som kan påverka redovisningen samt revisionen. 

Då tidigare studier har utförts i länder inom EU, kan det därför vara intressant att 

studera ifall företag i Sverige som också är medlem i EU styrs av liknande faktorer vid 

valet av att använda sig av revision. Detta då tidigare studier i Sverige ej finns som 

behandlar detta område.   

 

De tidigare studier (Niemi et al., 2012, Collis, 2012 & Dedman et al., 2014) vi har 

funnit gällande varför mindre företag väljer att använda sig av frivillig revision har i 

högre utsträckning även genomförts med hjälp av kvantitativa metoder. Då det till 

övervägande del har genomförts kvantitativa studier har dessa ej på ett mer grundligt 

sätt belyst vilka faktorer som styr mindre företags val av frivillig revision. Då avsaknad 

av kvalitativa studier finns inom detta område kommer en kvalitativ studie att 

genomföras. Detta för att belysa de faktorer som kan styra hur mindre företag resonerar 

kring valet av att frivilligt anlita en revisor.   

 

  

1.3. Syfte  
Syftet med studien är att belysa vilka faktorer som styr mindre företag i Sverige att 

anlita en revisor trots att det är frivilligt.  
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2. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt presenteras vår teoretiska referensram vilket vi framför genom tidigare 

forskning kring frivillig revision. Vidare presenteras mer djupgående vilka 

bakomliggande faktorer som kan förklara mindre företags val av frivillig revision.   
 
2.1. Revision 
Revisionens ändamål ligger främst till grund att kontrollera att redovisningen hos 

företag sker i samspel med lagar och regler (PwC, 2018). Vidare menar Carrington och 

Catasús (2007) att revisionen skapar bekvämlighet över de redovisade sifforna i 

företaget. Enligt Salleh, Ros, Kumar och Jaafar (2008) är främsta syftet med revisionen 

att försäkra aktieägarna om hur ledningen förvaltar deras finansiella medel. Revision 

ska även ses som ett hjälpverktyg för att bedöma ett företags ekonomiska ställning 

(PwC, 2018). Upprättande av ett företags redovisning menar Power (2003) ska fungera 

som ett instrument som i sin tur i organisationer skapar preferenser, rutiner och i vidare 

bemärkelse ger stöd till beslutsfattande. Carrington (2010) förklarar vidare att den 

person som tillhandahåller redovisningen och reviderar redovisningen inte får vara 

samma person. 
  

Att som företag tillämpa revision skall därmed betraktas som en försäkran över 

investerarnas val av placering av investeringar (Kamarudin, Zainal-Abidin och Smith, 

2012). Revision kan enligt Carey, Knechel och Tanewski (2013) för aktiebolag 

betraktas som en kvalitetsstämpel, och oavsett om företag omfattas av revisionsplikten 

eller inte bör de betrakta revisionen som en betydande faktor. Att använda sig av 

revision kommer enligt PwC (2018) gynna företagen sett utifrån ett långsiktigt 

perspektiv vad beträffar deras tillväxt. Användandet av en oberoende revisor gynnar 

dessutom företag då detta vidare skapar och vidare bibehåller den trovärdighet de 

upprätthåller gentemot kunder, leverantörer, samarbetspartners, myndigheter och 

långivare (PwC, 2018). Förutom att revisionen ska ge en rättvisande uppfattning 

gällande ett företags finansiella ställning menar även Kamarudin et al. (2012) att 

revisionen kan vara betydelsefull i flera sammanhang. Med detta menar författarna att 

revisionen även kan betraktas som underlag för att vidare bedöma vilka tidpunkter som 

är rimliga för att fastslå olika affärsbeslut.  
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Kamarudin et al. (2012) förklarar hur länder som USA, Storbritannien, Singapore, 

Australien samt flera andra länder inom Europa har undantagit mindre företag gällande 

plikten att ha en oberoende revisor. De företag som valde att slopa revisionen förklarar 

Kamarudin et al. (2012) kunde bero på den kostnad revisorn vållade för dessa företag. 

Dock anser författarna att företag snarare väljer att anställa en revisor då de anser att 

nyttan de erhåller genom revision överstiger kostnaden.  

 

 

2.2. Frivillig revision 
Knechel, Niemi och Sundgren (2008) förklarar att användningen av en revisor resulterar 

i många olika fördelar som kan variera företag emellan. Dock menar de att i det 

smalaste avseendet är revisionens roll att förbättra de finansiella rapporternas kvalitet, 

då en högre kvalitet kan leda till en minskad informationsasymmetri mellan företaget 

och kreditgivare. På så vis menar Knechel et al. (2008) att revision kan användas som 

ett hjälpmedel för att minska kapitalkostnaden. En ytterligare fördel med revision är de 

interna förbättringarna inom företaget, exempelvis förbättringar av 

processeffektiviteten. Dedman, Kausar & Lennox (2014) menar att företag i större 

utsträckning efterfrågar frivillig revision då företagen uppfattas som mer riskfyllda, det 

vill säga de företag som har sämre redovisningsprestanda samt olika typer av riskfyllda 

tillgångar i balansräkningen. Dedman et al. (2014) lyfter även fram att de i deras studie 

hittade bevis på att företag som utfärdar eget kapital under kommande räkenskapsperiod 

är mer benägna att använda sig av en revisor. 

  

Collis, Jarvis och Skerratt (2004) lyfter fram ett antal huvudfaktorer som förespråkar 

valet av frivillig revision hos mindre företag i Storbritannien. En betydande förmån som 

revisorn tillför hos företagen menar Collis et al. (2004) är att revisorn i högre grad ökar 

rapporternas redovisningskvalitet. En annan faktor som Collis et al. (2004) förklarar 

grundar sig i hur agent-relationerna ser ut hos företaget. Agent-relationer kan förklaras 

som det scenario då det finns två eller flera parter inom ett företag som besitter olika 

hög grad av information (Ross, 1973). Den part som vid fastställande av olika beslut 

besitter en högre grad av information kan därmed fastslå de beslut som i högre grad 

gynnar de själva. En revisor bidrar därför enligt Collis et al. (2004) till att minska denna 

informationsasymmetri.  
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Även Haw, Qi och Wu (2008) förklarar att kinesiska företag frivilligt anlitar en revisor 

för granskning av deras delårsrapporter. Med detta studerar författarna skälet till varför 

dessa företag frivilligt använder sig av revision samt ifall investerare i högre grad 

värdesätter de rapporter som är frivilligt reviderade jämfört med de som är oreviderade. 

Att chefer frivilligt väljer att anlita en revisor till sina företag menar också Haw et al. 

(2008) kan stå relation till den trovärdighet de bygger upp gentemot externa parter. 

 

 

2.3. Faktorer som kan påverka företags val av frivillig revision 
 

 
Figur 1: Faktorer som utifrån tidigare forskning kan påverka valet av frivillig revision 

 

2.3.1. Skapande av legitimitet hos externa parter 
Legitimitetsteorin kan enligt Deegan (2006) förklaras som en teori som ger uttrycklig 

hänsyn till samhällets förväntningar, där det finns ett socialt kontrakt mellan företaget 

och samhället, samt att företaget agerar inom ramarna gällande de förväntningar 

samhället har där företaget verkar inom. Deegan (2006) förklarar vidare att trots den 

simpla uppfattningen gällande legitimitetsteorins innebörd så medför den användbara 

förklaringen gällande exempelvis företags upplysningsbeteende när det kommer till de 

finansiella rapporterna. Slutligen menar Deegan (2006) att det inte är företagets faktiska 
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beteende som skapar legitimitet, utan på vilket sätt samhället uppfattar företagets 

handlingar.  

 

Då det kan föreligga eventuell informationsasymmetri mellan företaget och externa 

parter menar Carrington (2010) att revisorn kan framstå som en informationsförmedlare. 

Detta för att i högre grad frambringa den form av redovisning som hos externa parter 

framstår som godtyckligt. Skapande av tillit hos företag gentemot externa parter 

förklarar också Greenwood och Van Buren (2010) ska betraktas som en grundläggande 

aspekt. I form av de insatser och bidrag som florerar mellan parterna menar författarna 

hur detta medför att en förtroendegivande relation föreligger. En faktor som därför kan 

förklara företags val av frivillig revision är att de vill uppfattas som legitima i samhället 

och mot deras externa parter, vilket exempelvis kan vara ett företags ägare och kunder, 

något som mer djupgående presenteras nedan.   

  

Ägarna i företaget 

Att ha en revisor som granskar företagets årsredovisningar menar Carrington (2010) 

försäkrar ägaren att verksamheten sköts av ledningen på ett effektivt sätt och i samspel 

med ägarens intressen. Collis et al. (2004) förklarar att inom små företag, där det sällan 

finns någon skillnad mellan ägande och ledning, finns det ett antagande enligt GAAP 

(Generally accepted accounting principles) som förklarar att agentrelationen är av liten 

betydelse. Däremot menar Collis et al. (2004) att de i sin studie har hittat två typer av 

agentrelationer som kan påverka företagens val av att anställa en revisor. Den första 

relationen är den mellan företaget och långivarna, där företaget kan fortsätta 

tillhandahålla långivarna reviderade rapporter även efter avskaffandet av 

revisionsplikten för att försäkra långivarna om rapporternas kvalitet och tillförlitlighet. 

Den andra situationen sker enligt Collis et al. (2004) bland olika aktieägare i de företag 

som inte är helt familjeägda, där det finns ett fall för att fortsätta att tillhandahålla krav 

på revision i de fall då tio procent av aktieägarna behöver det. Detta menar författarna 

kommer täcka behoven hos de externa aktieägare som inte är involverade i den löpande 

verksamheten och som kräver en försäkring i form av en oberoende revisor. 

  

En studie har genomförts i Malta som Tabone och Baldacchino (2003) förklarar har 

varit avsedd att mäta relevansen av lagstadgad revision. Resultatet av denna studie 

framvisade att den lagstadgade revisionen hos ägarstyrda bolag uppfyllde två väsentliga 
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funktioner. Den första funktionen förklarar att revisionen uppfattas som betydelsefull 

för en tredje part och den andra funktionen förklarar att revisionen har en positiv effekt 

hos ägarna i företaget. Att revisionen har en positiv effekt hos företagets ägare kan 

förklaras såsom att de ägare som i lägre grad är involverade i företaget med hjälp av 

revisorn får ta del av betydelsefull information. Även om Sverige inte omfattas av 

revisionsplikten kan valet av frivillig revision ändå förklaras av den funktion Tabone 

och Baldacchino (2003) lyfter fram gällande hur revisorn kan ha en positiv inverkan hos 

ägarna i företaget.  

 

Företagets kunder 

Ett företags kunder förklarar Bruzelius och Skärvad (2011) oftast framstår som den 

mest betydelsefulla intressentgruppen. Woodruff (1997) diskuterar i sin artikel hur 

organisationer alltmer eftersträvar att granska sin kvalitetetshantering både internt och 

externt. Detta menar författaren är för att behålla de konkurrensfördelar de redan 

besitter men även för att söka eventuella nya metoder för att vidare uppnå ytterligare 

konkurrensfördelar. 

 

Hur en kund uppfattar ett företag som i sin tur bygger på hur kommunikationen 

upprätthålls avgör ifall kunden vill återkomma som kund hos ett företag (Sarapaivanich 

och Pattersson, 2014). Författarna lyfter vidare fram hur kommunikationen blir ett 

väsentligt område gällande hur företag gentemot deras kunder skapar tillförlitlighet och 

vidare uppfattas som legitima mot dem. Hur företags intressenthantering upprätthålls 

förklarar även Sarapaivanich och Pattersson (2014) i förlängningen kommer ha en 

inverkan över företags framtida kundrelationer. I likhet med deras resonemang menar 

också Neu, Warsame och Pedwell (1998) att företags hantering av legitimitet i sin tur 

kommer ha en påverkan över i den grad kunder visar intresse hos företaget. Då företag 

kommunicerar med sina kunder genom att visa att de har reviderade årsrapporter 

kommer detta i sin tur få kunderna att uppfatta dem som legitima.  

  

2.3.2. Lån hos banker    
Dharan (1992) lyfter fram skuldsättningsgraden hos mindre företag som ett centralt 

villkor för om de ska anlita en revisor eller ej. För att företagen ska föredra att anlita en 

revisor ska deras skuldsättningsgrad överstiga ett visst minimikrav. Detta minimikrav är 



 

10 
 

enligt Dharan (1992) högre för mindre företag än vad minimigränsen är för större 

företag. Detta leder till att mindre företag kommer avstå från att bli granskade även om 

företaget är av låg risk, något som kan leda till avslag av lån samt högre ränta. Som 

låntagare på kapitalmarknaden menar även Dharan (1992) att företag står inför vissa 

krav att informera deras långivare gällande kvaliteten på deras projekt.     

  

Palazuelos, Crespo och Montoya del Corte (2018) lyfter fram att det finns ett positivt 

samband mellan redovisningskvalitén och bankens villighet att låna ut pengar till små 

och medelstora företag, dock endast i de fall då de finansiella rapporterna har blivit 

granskade. Palazuelos et al. (2018) har även funnit att redovisningskvalitet har en 

korrelation med förtroende och legitimitet även inom ramen av kreditgivning. Vidare 

förklarar de att dessa resultat förespråkar att en extern revisor uppfyller sin funktion att 

tillhandahålla insyn i redovisningsinformationen, vilket i sin tur skapar förtroende hos 

olika beslutsfattare då företaget uppfattas som mer legitima. Att banker uppfattar 

redovisningskvaliteten som förtroendegivande har en direkt inverkan på bankers 

villighet att bevilja kredit hos små företag. Utifrån dessa fynd menar Palazuelos et al. 

(2018) att små företag ska se över möjligheten att frivilligt använda sig av en extern 

revisor om de vill öka kreditgivarnas villighet att bevilja dem lån.    

  

Även Duréndez Gómez-Guillamón (2003) hävdar att olika typer av banker, såsom 

kreditbanker och sparbanker, är överens om att en revisors åsikt i den reviderade 

rapporten som banken erhåller påverkar bankernas utlåningsbeslut. Bankerna är enligt 

Duréndez Gómez-Guillamón (2003) även överens, dock i lägre utsträckning, om att den 

typ av åsikt som revisorn har utfärdat har betydelse för hur stort belopp banken ska 

bevilja företaget.  

 

Detta är även något som stärks av Kim, Simunic, Stein och Yi (2011) som i sin studie 

jämförde ett antal privatägda företag i Korea, dels de företag som hade valt att använda 

sig av frivillig revision, samt de företag som valde bort denna möjlighet. Kim et al. 

(2011) kom fram till att de företag som valde att använda sig av revision betalar en 

signifikant lägre ränta hos banken än de företag som inte använde sig av en revisor. 

Avslutningsvis kunde även Duréndez Gómez-Guillamón (2003) utifrån studiens resultat 

dra slutsatsen om att både kreditinstitut och även återförsäljare anser att revisorns 
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information i de finansiella rapporterna är av betydelse och anses vara relevant och 

användbar när det kommer till deras investeringsbeslut och utlåningsbeslut. 

  

Banklån är oftast den mest centrala källan till extern finansiering för mindre företag 

enligt Tervo och Jokipii (2018). De menar vidare att detta gör att bankerna är en av de 

viktigaste intressentgrupperna för dessa mindre företag, dock är denna intressentgrupp 

även en av de mest krävande grupperna samt kompromisslösa när det kommer till 

företagets tillförlitlighet samt ekonomiska ställning. Då kreditbeslut fastslås hos banker 

förklarar Guohui, Meimei och Lee (2018) hur ett antal villkor upprättas vilket baseras 

på den finansiella information ett företag besitter. Hur trovärdigheten hos den finansiella 

informationen vidare bedöms av banken menar författarna grundas i hur kvaliteten hos 

företagens bokföringsinformation framvisas. 

  

Tervo och Jokipii (2018) lyfter även fram att de har hittat vissa skillnader från tidigare 

resultat (Palazuelos et al., 2018, & Kim et al., 2011) och menar istället på att vissa 

företag som använder sig av en revisor ändå får betala högre ränta jämfört med de 

företag som inte är reviderade. De förklarar vidare att detta resultat kan bero på flera 

olika anledningar, exempelvis att reviderade företag kan ha relativt svaga ekonomiska 

resultat och använder sig därför av frivillig revision för att signalera till bankerna att 

deras verksamhet är fortsatt genomförbar för att förbättra sina utlåningsvillkor eller 

säkra ett lån. Tervo och Jokipii (2018) menar att en ytterligare anledning som förklarar 

studiens resultat är det faktum att kreditvärdigheten påverkar företagets låneränta på alla 

nivåer, framförallt på de lägre nivåerna vilket tyder på att bankerna i hög utsträckning 

värderar förmågan att betala tillbaka ett lån.   

  

Banker vill vidare finna olika övervakningsmekanismer för att kunna kontrollera 

företags finansiella ställning. Finansiella rapporter lyfts därmed fram som en vanligt 

förekommande form av övervakning hos banker. Aktieavkastningen lyfter Minnis och 

Sutherland (2016) fram som relevanta källor för banker då de betraktar företags 

finansiella information, vilket banker därmed kräver att företagen årligen upprätthåller.  

 

För de företag som ej har några banklån blir denna faktor ej relevant för att förklara 

valet av frivillig revision hos mindre företag. Nedan presenteras ytterligare faktorer som 

istället kan ligga till grund för detta val. 
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2.3.3. Institutionell teori  
Den institutionella teorin förklarar Meyer (2007) uppmärksammades under 1970-talet 

och fick därmed stort genomslag. Utifrån det institutionella perspektivet förklarar Oliver 

(1997) hur företag strävar mot att finna vad som är lämpligt företagsbeteende inom den 

ekonomiska sektorn. Med detta menar författaren att företag arbetar mot frågor över de 

normer, värderingar och antaganden som i sin tur skall svara på vad som kan betraktas 

som acceptabelt beteende. Att beskåda det företagsekonomiska beteendet utifrån det 

institutionella perspektivet menar också Oliver (1997) syftar till att betraktas som en 

social rättvisa och skyldighet, något som även Deephouse och Carter (2005) stärker. 

Den institutionella teorin betraktar organisationer som öppna system som enligt Meyer 

(2007) ständigt måste inneha handlingsberedskap för de händelser som sker förberett 

som oförberett omkring dem. Vad beträffar de beslut ett företag fastslår, förklarar 

författarna hur deras ekonomiska beslut i förhållande till hur de skall interagera med 

omvärldens förändringar formar de institutionella förhållandena. Vidare framhäver 

Meyer (2007) att de moderna organisationerna utifrån den institutionella teorin får ett 

beroende av de miljöer de vistas i.  

Vad förklarar de institutionella förhållandena menar Deephouse och Carter (2005) kan 

bygga på organisationer som i sin tur övervakar ett företags beteende. Olika slag av 

samhällsservice förklarar Bruzelius och Skärvad (2011) exempelvis kan ges i form av 

lån och bidrag till företaget samt löner till företags anställda som tidigare varit 

arbetslösa. Med detta menar författarna att staten och kommunen genom de bidrag de 

ger företagen i gengäld kräver att de agerar samhällsansvarigt. Att mindre företag 

frivilligt väljer att anlita en revisor kan i detta fall stå i samspel med att de vill agera 

samhällsansvarigt, samt att de med deras reviderade rapporter vill påvisa att de inte har 

något att dölja. Detta är något som kan stärkas i och med Deephouse och Carters (2005) 

resonemang om hur samhället och dess övervakning kan ha en påverkan över företags 

beteende och agerande.  

Utifrån den institutionella teorin förklarar Al-Twaijry, Brierley och Gwilliam (2003) att 

myndigheter tenderar att uppmuntra företagen att använda sig av revision. Vidare 

förklarar Bhakoo och Choi (2013) isomorfism som den ”kraft” som ger upphov till att 

företag alltmer efterliknar varandra. Isomorfism kan vidare enligt författarna indelas 

utifrån tre olika perspektiv vilka är tvingande, imiterande samt normativ: 
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Tvingande isomorfism:  

Beteenden som uppstår utifrån tvingande isomorfism kan uppstå utifrån exempelvis 

olika lagar och regler som råder som även med tiden kan förändras. Detta kan 

följaktligen leda till att företaget känner sig ”tvingade” att ha ett visst beteende över hur 

de ska agera i olika situationer. Att mindre företag frivilligt anlitar en revisor kan 

förklaras såsom att de upplever krav utifrån att inneha ett visst företagsbeteende.  

 

Imiterande isomorfism:  

I de fall företag upplever en osäkerhet över vilka beteenden som framstår som 

accepterat kan imiterande isomorfism uppstå. Då företag innehar ett beteende som 

avviker från hur andra företag agerar kan detta i sin tur skapa osäkerhet över vad som 

betraktas som ”rätt” företagsbeteende. Då företag inte vill upplevas som annorlunda kan 

detta i sin tur medföra att de får ett visst beteende som efterliknar hur andra företag 

agerar. Att företag frivilligt anlitar en extern part för revidering av årsrapporter kan 

påvisa huruvida de tenderar att efterlikna andra företag, för att på så vis uppnå vad de 

anser är rätt företagsbeteende.   

 

Normativ isomorfism:  

Då företag verkar inom ett visst område kan detta resultera i att de medvetet eller 

omedvetet får ett liknande beteende. Vad avser normativ isomorfism kan detta förklaras 

som det företagsbeteende som bör iakttas utifrån det område de verkar i.        

 

2.3.4. Chefens ekonomiska kunskap 
Företag som väljer att anlita en revisor menar Al-Twaijry et al. (2003) sker i de företag 

där resurser och kompetens saknas gällande granskning av årsbokslut. Att anlita en 

revisor ger därmed företag enligt Menon och Williams (1994) en rimlig försäkran att 

rapporterna är upprättade i enlighet med redovisningsstandarderna och säkerställer 

trovärdigheten av dess uppgifter. Collis et al. (2004) lyfter fram utbildningen chefen 

besitter som en väsentlig faktor som påverkar företags val av frivillig revision. 

Utbildningen kan i detta sammanhang enligt Collis et al. (2004) mätas utifrån huruvida 

chefen i företaget har en kandidatexamen alternativt en doktorsexamen. Ytterligare 

aspekter beträffande chefens ekonomiska kunskap kan förklaras utifrån de 

yrkeskvalifikationer personen besitter som kan relateras till företagets verksamhet.      

  



 

14 
 

Även i en senare studie lyfter Collis (2012) fram att den mest avgörande faktorn för 

frivillig revision i mikroföretag är att företagen erhåller råd från revisorn, men även 

bland dessa mindre företag är efterfrågan från olika intressenter såsom exempelvis 

banken en avgörande faktor. Att företagen väljer att frivilligt anlita en revisor för att 

erhålla råd kan därför kopplas samman med Collis et al. (2004) resonemang att en lägre 

grad av utbildning och ekonomisk kunskap leder till att chefer i högre utsträckning 

behöver efterfråga råd från externa parter. 

  

En annan studie har genomförts av Aier, Comprix, Gunlock och Lee (2005) som 

undersöker om ekonomisk kunskap hos chefen i ett företag kan förknippas med 

bokföringsfel, något som mäts genom redovisningstillägg. Resultatet från studien visar 

att chefer med en ekonomisk bakgrund är i mindre grad benägna att utfärda 

omräkningar av deras bokföring. Detta kan även enligt Aier et al. (2005) förklaras som 

att chefer som besitter mer ekonomisk kunskap antas uppträda annorlunda än de chefer 

som i lägre utsträckning innehar någon ekonomisk expertis. Med detta menar författarna 

att redovisningsfel inträffar mer sällan då chefen besitter mer ekonomisk kunskap. 

  

2.3.5. Tröghet till förändring i företag 
Devos, Buelens & Bouckenooghe (2010) förklarar förmågan och drivandet för att en 

organisation ska förändras beror starkt på öppenhet, engagemang och motivation 

gällande förändring hos sina anställda. Miller, Johnson, and Grau (1994) 

konceptualiserade denna öppenhet mot organisatorisk förändring som (a) villighet att 

stödja förändringen och (b) positiv påverkan om de potentiella konsekvenserna av 

förändring. Däremot är utgångspunkten enligt Ahrne och Papakostas (2002) att grunden 

i alla företag är att skapa någonting fastställt i en annars föränderlig värld. De menar 

vidare att stabilitet är en viktig faktor inom organisationer och att det på grund av detta 

finns ett naturligt motstånd mot förändring.  

 

Det finns något som Ahrne och Papakostas (2002) kallar för tröghetens mekanismer 

som handlar om hur det finns en tröghet gällande förändringar i organisationer. Dock 

påpekar de att tröghet inte är detsamma som oföränderlig utan istället att en förändring 

sker långsamt. En konsekvens som uppstår av organisationers tröghet är enligt Ahrne 

och Papakostas (2002) att organisationer som uppstod vid samma tid även efter många 

år fortfarande kommer att uppvisa liknande drag i sin grundläggande struktur. Att 
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organisationer fortsätter att likna varandra beror dels på att företagen påverkades av 

liknande förhållanden i omgivningen när de uppkom, samt att den organisationsstruktur 

som tidigare skapades tycks ha en beständighet. 

  

Att mindre företag fortfarande väljer att använda sig av en revisor trots att det inte 

längre är lag på detta kan bero på att det finns en tröghet till förändring. Detta kan 

beskrivas som att då företaget alltid har haft en revisor, kommer företaget att fortsätta 

använda sig av en revisor även i framtiden.  

2.3.6. Storlek på företag 
Trots att denna studie enbart behandlar mindre företag med en relativt låg omsättning 

har företagets storlek en betydelse i beslutet om att frivilligt anlita en revisor. Detta 

stärker Niemi et al. (2012) och Collis et al. (2004) som i sin tidigare forskning lyfter 

fram företagets omsättning som en betydande faktor. Collis (2012) förklarar i sin senare 

studie att omsättningen hos mindre företag i första hand är en avgörande faktor till valet 

av frivillig revision. Författaren förklarar vidare att ju större företagets 

försäljningsintäkter är, desto mer ökar incitamentet för företaget att anlita en extern 

revisor. För mindre aktiebolag i Sverige kan detta utifrån tidigare forskning förklaras 

som att ju närmre ett företags omsättning överskrider gränsvärdet om 3 miljoner kronor, 

desto större är sannolikheten att företaget väljer att anlita en revisor. Förklaringen 

bakom detta menar Collis (2012) är att en uppfattad efterfrågan på reviderade rapporter 

från externa parter ökar i förhållande med företagets omsättning.   

  

Företag med en högre omsättning uppfattar heller inte kostnaden för revisorn som en 

lika stor belastning jämfört med hur exempelvis mikro-företagen med lägre omsättning 

gör (Collis, 2012). Knechel et al. (2008) belyser även att det finns ett mönster mellan 

företags olika storlek vilket kan vara en anledning till valet att frivilligt använda sig av 

en revisor. Bland de minsta företagen är detta val baserat på problem gällande 

komplexitet och den interna verksamheten. Den bestämmande faktorn hos de 

medelstora företagen är istället baserat på ett behov av lån från finansiella parter.   
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3. Metod 
I detta avsnitt presenteras studiens tillvägagångssätt vilket ska ses som vägledande för 

att kunna uppnå vårt syfte och vidare besvara vår problemformulering. Vidare 

presenterar vi hur vi har gått tillväga vid urval av lämpliga respondenter samt hur 

intervjuerna har genomförts. Slutligen har vi lyft fram de kvalitetskriterier vi anser som 

mest primära för att vidare framföra att vi uppnått trovärdig datainsamling vid 

genomförande av vår undersökning.       

  

3.1. Val av metod 
Då syftet med denna studie var att belysa vilka faktorer som styr mindre företag att 

frivilligt anlita en revisor använde vi oss av ett kvalitativt tillvägagångssätt. Detta då vi 

ville fördjupa oss inom vårt valda ämnesområde. För att vidare kunna uppfylla vårt 

valda syfte upplevde vi även att ett kvalitativt tillvägagångssätt var mest lämpligt, då vi 

fick möjligheten att på en djupare nivå ta till oss tankar och upplevelser hos våra 

respondenter. En kvalitativ studie förklarar Holliday (2007) baseras på ord, vilket i 

vidare bemärkelse bygger på upplevelser och tolkningar från de respondenter som 

medverkat i undersökningen.  

 

Vid val av undersökningsmetod upplevde vi dock till en början en osäkerhet ifall ett 

kvantitativt eller kvalitativt tillvägagångssätt var mest lämpligt. Vid denna tidpunkt 

kunde vi enbart resonera kring det ämnesområde vi ville fördjupa oss inom. Därmed 

ansåg vi oss ej ha tillräckligt med underlag för att kunna bedöma den 

undersökningsmetod som för oss skulle vara mest användbar. Vid genomförande av en 

kvantitativ studie som enligt Holliday (2007) i högre grad baseras på siffror och 

mätning hade detta för oss frambringat svar i större omfattning. Med hjälp av ett 

kvantitativt tillvägagångssätt hade det slutliga resultatet därför kunnat generaliseras i en 

högre utsträckning. Då vi slutligen kom i underfund med vårt huvudsakliga syfte som 

var att belysa vilka faktorer som påverkar mindre företags val gällande frivillig revision 

ansåg vi att en kvalitativ metod sågs som mest lämplig. Detta då vi vill fördjupa oss 

inom vårt valda ämnesområde vilket vi ej i lika hög utsträckning kunnat uppnå med en 

kvantitativ studie. 

Vad beträffar val av metod i en studie menar Trost (2005) skall ske i förhållande till val 

av teoretiskt perspektiv. Med detta menar författaren på vilket sätt vi skall beskåda 
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verkligheten utifrån respondenternas bild av verkligheten. Med hjälp av en kvalitativ 

metod får vi en djupare förståelse betraktande hur ägarna hos mindre företag resonerar 

kring valet av revision. Inom den kvalitativa forskningen lyfter Bryman och Bell (2017) 

fram olika traditioner vilka skall betraktas som beaktansvärda. Sett utifrån dessa 

traditioner anser vi att etnometodologin är en väsentlig utgångspunkt vad beträffar vårt 

metodval. Etnometodologin förklaras av Bryman och Bell (2017) över hur interaktion 

och samtal mellan människor vidare formar och skapar den sociala ordningen. 

I vår studie valde vi att använda oss av semistrukturerade intervjuer. En 

semistrukturerad intervju förklaras av Kvale (2007) som den form av intervju då 

forskarna innehar en uppställning med specifika frågor rörande ämnet men att det 

samtidigt finns en möjlighet för öppenhet gällande frågornas ordning eller 

respondenternas svar. Alvesson (2011) förklarar att intervjuforskningen kan variera 

utifrån hårt strukturerad utformning till alltmer fria och öppna samtal. För att vi på ett 

genomgående sätt skulle få den information vi behövde från respondenterna utformades 

våra intervjufrågor på så vis att de framhävde både hög och låg grad av strukturering. 

Intervjufrågor som har en hög grad av struktur menar Alvesson (2011) kommer ge 

intervjuaren de mer specifika svar avseende vad intervjuaren till en början efterfrågade. 

Då intervjufrågorna snarare har en låg grad av struktur menar författaren att den 

intervjuade i högre utsträckning kan bidra med egna åsikter och uppfattningar, vilket 

kan ge intervjuaren mer innehållsrika och givande svar. 

Då vår studie grundas i att skapa en djupare förståelse blir relationen mellan oss som 

intervjuare gentemot de vi intervjuar ett väsentligt kriterium. Detta kan stärkas utifrån 

Trosts (2005) resonemang som lyfter fram hur en kvalitativ studie består av två 

relationer. Dessa två relationer innefattar intervjuarens relation till den intervjuade samt 

den intervjuades relation till intervjuaren. Dessa relationer i förhållande till varandra 

skapar vidare en viss interaktion vilket vidare framför den kommunikation som uppstår 

mellan intervjuaren och den intervjuade. Emellertid menar Trost (2005) att denna 

kommunikation måste ses som passande med avseende på det ämnesområde som 

studeras, att detta upprätthålls menar författaren slutligen vilar på intervjuaren.       

  

 3.2. Vetenskaplig ansats 
Då vår undersökning har genomförts med hjälp av en kvalitativ metod har det 

subjektiva synsättet kommit i fokus vilket har härlett oss mot den hermeneutistiska 
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traditionen. Uppbyggandet av metodavsnittet sett utifrån den hermeneutistiska 

traditionen menar Bryman och Bell (2017) grundas utifrån människors upplevelser och 

handlingar. Vi har under genomförande av studien gått från teori till empiri. Efter 

insamling av data har vi utifrån vårt empiriska material återgått till teorin och gjort 

justeringar. Exempelvis insåg vi att alla de externa parter vi valde att inkludera i teorin 

ej var aktuella hos de företag vi studerade. Därför valde vi efter genomförandet av 

intervjuerna att göra justeringar i teorin och därmed exkludera de externa parter vi ej 

ansåg var aktuella i studien. 

Utifrån detta resonerade vi kring att vår studie kommer att ha ett växelspel mellan 

induktiv- och deduktiv ansats, något som enligt Watt-Boolsen (2007) benämns analytisk 

induktion, vilket även kan förklaras som ett abduktivt synsätt. En förklaringsmodell som 

anser sig ha en abduktiv ansats kan förklaras som att den i sig inte har någon entydig 

riktning, utan istället kan utformas i olika steg och riktningar. Detta då kunskapslära 

med hjälp av en abduktiv ansats utvecklas på så vis att den förförståelse man redan 

besitter vidare medför ytterligare förståelse med hjälp av det hermeneutistiska 

synsättet.          

 
 

 
 
 
 

  

 

  

 

  

 
 
 
 
 
3.3. Vetenskapligt synsätt 
Studien har utgångspunkt från ett subjektivt ramverk då studiens resultat och slutsats 

bygger på respondenternas upplevelser och egna erfarenheter. Med subjektivism menar 

Teori Intervju
guide Empiri 

Figur 2: Abduktiv ansats 
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Sohlberg och Sohlberg (2013) att den verklighetsbild man har grundas utifrån 

människors tankar och synsätt. Den verklighetsbild vi som intervjuare innehar kommer 

därför baseras utifrån hur våra respondenter uppfattar den. Detta synsätt lyfter Bryman 

och Bell (2017) fram beträffande att ”se världen med undersökningspersonernas ögon” 

(s.384).  Studien utgick från ett hermeneutiskt synsätt där vi valde att ta del av 

respondenternas resonemang och idéer. Detta innebar att vi inte kunde förhålla oss 

objektiva till olika resonemang utan vi syftade till att istället få en djupare förståelse 

kring ämnet utifrån respondenternas uppfattningar och tolkningar. Utifrån detta 

grundade sig studien i ett hermeneutiskt synsätt med ett subjektivt ramverk. 

  

3.4. Val av respondenter 
Urvalet av respondenter grundade sig i företag som ej omfattas av revisionsplikten, det 

vill säga de företag som inte uppfyller mer än ett av de tre gränsvärdena: 1,5 miljon 

kronor i balansomslutning, 3 miljoner kronor i omsättning och medelantal 3 anställda. 

För att hitta lämpliga företag till vår studie använde vi oss av databasen “Retriever 

Business” där vi kunde kontrollera om företagen uppfyllde dessa krav gällande frivillig 

revision. Vi kunde även genom denna databas se vilka företag som ej omfattades av 

revisionsplikten men som ändå använde sig av en revisor. Vi gjorde därefter ett urval av 

företag som vi valde att gå vidare med och kontakta. I första hand valde vi att kontakta 

företagen via mejl, där vi kortfattat presenterade oss och vår uppsatsidé för att vidare 

fråga ifall de var villiga att ställa upp på en intervju. De företag som svarade att de 

kunde ställa upp på en intervju valde vi därefter att gå vidare med och bestämma datum 

och tid för intervju.    

Vad avser de typer av företag vi valde att intervjua ansåg vi att företag inom varierande 

branscher framstod som relevant i vår studie. Detta då vi ville se om företag som var 

verksamma inom olika branscher valde att anlita en revisor av liknande anledningar. På 

så vis kunde vi se om de faktorer som lyftes i teorin kunde förklara valet av frivillig 

revision hos olika företag samt inom olika branscher. Då vi strävade mot att finna 

företag inom olika branscher medförde detta att urvalet ej skedde slumpmässigt.    

  

3.5. Intervjuguide 
Då vi valde att genomföra en semistrukturerad intervju medförde detta att vi valde att 

skapa en intervjuguide innan genomförandet av intervjuerna. Vi strukturerade 
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intervjuguiden på så sätt att vi ställde många öppna frågor där respondenterna själva 

fick tala fritt. Detta gjordes för att låta respondenterna svara fritt kring frågorna utan att 

vi på något vis styrt deras svar. Genom att ställa frågorna på detta sätt fick vi även 

chansen att sedan ställa följdfrågor kring det som respondenterna lyfte fram. Trots att 

vår intervjuguide till stor del bestod av öppna frågor, ställde vi även frågor som kunde 

kopplas till de faktorer som vi tidigare lyfte fram i teorin. Att strukturera intervjuguiden 

på det sättet medförde att dialogen vi förde med respondenterna blev flexibel, samtidigt 

som vi fick relevanta svar som kunde kopplas till våra faktorer som lyfts fram i teorin.   

 

  

3.6. Insamling av data 
Sekundärdata samlades in genom kurslitteratur och vetenskapliga artiklar. De 

vetenskapliga artiklarna hämtades från databaser som Högskolan i Gävle har tillgång 

till. För att hitta relevanta artiklar till uppsatsen valde vi ut vissa nyckelord som vi sökte 

efter, exempelvis ”Voluntary audit”, ”Small business and Audit”, ”Demand for 

voluntary audit”, ”Stakeholder theory”,”Institutional theory”, ’’Economic and 

knowledge’’ samt ”Auditing and legitimacy”. För att komplettera de vetenskapliga 

artiklarna samt att få en grundläggande kunskap inom ämnet användes även annan 

litteratur i form av kurslitteratur samt facklitteratur. Den väsentliga sekundärdata som vi 

fann presenterades i uppsatsens problemdiskussion samt under avsnittet ”Teoretisk 

referensram”   

 

Då vår studie genomfördes utifrån en kvalitativ metod samlades vår primärdata in med 

hjälp av intervjuer hos fjorton mindre företag. För att säkerställa att intervjuerna och 

deras resultat håller god kvalité menar Trost (2005) att intervjuare föredras att begränsa 

studien till ett mindre antal respondenter. Under processen för insamling av primärdata 

mötte vi däremot på vissa hinder. Då vi använde oss av databasen ”Retriever Business” 

för att hitta lämpliga företag till vår studie insåg vi dock att de företag som enligt 

databasen uppfyllde kraven att få delta i vår studie ej överensstämde med de krav som 

skulle vara uppfyllda för att ej omfattas av revisionsplikten. Därmed fick vi utöver 

sökande i ”Retriever Business” ytterligare granska de utvalda företagen genom 

allabolag.se för att säkerställa om företagen uppfyllde kraven för att delta i vår studie. 

Då vi kontaktade våra utvalda företag erbjöd vi respondenterna ytterligare möjlighet till 
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intervju via telefon eller mejl, i de fall det ej fanns möjlighet till intervjuer i form av 

möte med respondenterna.       

 

3.7. Operationalisering 
För att vi på ett genomgående sätt har kunnat operationalisera vårt syfte har detta 

kravsatt vår förmåga att kunna argumentera för det ämnesområde vi har studerat. Detta 

kräver i sin tur bland annat att vi kunnat visa att vi varit väl pålästa inom vårt valda 

ämnesområde. I Tabell 1 nedan presenteras hur studiens intervjufrågor är kopplade till 

den teoretiska referensramens olika delområden, vilket bygger på tidigare forskning. 

 
 
Tabell 1: Operationalisering 

Teoretisk 
bakgrund 

Faktorer Intervjufrågor 

Bryman och Bell 
(2017) 

Allmän fakta om 
respondenten och 
företaget 

Namn och befattning i företaget? 
Vill du redogöra lite kort om företaget? 
När grundades företaget? 
Hur många anställda finns det i företaget? 
Om det finns några anställda, vilken roll 
har alla anställda i företaget? 

Collis et al. 
(2004) 

Skapande av 
legitimitet hos 
externa parter 
(ägare) 

Hur många ägare finns det i företaget? 

Collis (2012) Chefens ekonomiska 
kunskaper 

Vilken utbildning har du? 

Knechel et al. 
(2008) 
Collis et al. 
(2004) 

Frivillig revision Hur viktig är revisorn för ert företag? 

Ahrne och 
Papakostas (2002) 

Tröghet till 
förändring i företag 

Hur länge har ni haft revisor? 

Carrington (2010) Revision Vilken revisionsbyrå anlitar ni? 
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Ahrne och 
Papakostas (2002) 
Devos et al. 
(2010) 

Tröghet till 
förändring i företag 

Om ert företag startade innan 1 november 
2010: Vem i företaget tog beslutet att ni 
skulle ha kvar revision och varför? 
Om ert företag startade efter 1 november 
2010: Vem i företaget tog beslutet att ni 
skulle ha kvar revision och varför? 

Collis (2012) 
Palazuelos et al. 
(2018) 

Faktorer som 
påverkar företags val 
av frivillig revision 

Vilka är era främsta anledningar till att ni 
väljer att anlita en revisor? 

Kamarudin et al. 
(2012) 

Revision Upplever ni några nackdelar med att 
anlita en revisor? 

Deegan (2006) Skapande av 
legitimitet hos 
externa parter 

Anser ni att skapandet av en revisor 
skapar legitimitet gentemot samhället och 
externa parter? 

Deephouse och 
Carter (2005) 
Meyer (2007) 

Institutionell teori Då ni valde revision trots att ni inte 
omfattas av revisionsplikten, upplever ni 
att detta val berodde på hur andra företag 
gör? 

Greenwood och 
Van Buren (2010) 

Skapande av 
legitimitet hos 
externa parter 

Vilka är era främsta intressenter? 

Deephouse och 
Carter (2005) 
Tervo och Jokipii 
(2018) 

Skapande av 
legitimitet hos 
externa parter 
Institutionell teori 
(Isomorfism) 

Anser ni att någon eller några av era 
intressenter kräver att ni har en revisor? 

Tabone och 
Baldacchino 
(2003) 
Sarapaivanich och 
Pattersson (2014) 
Duréndez Gómez-
Guillamón (2003) 

Skapande av 
legitimitet hos 
externa parter 

Om ni skulle välja bort revision, tror ni 
detta skulle kunna påverka den 
utbytesrelation ni har med era främsta 
intressenter? 

Tervo och Jokipii 
(2018) 

Lån hos banker Har ni några banklån eller planerar ni att 
ta några banklån? 
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Kim et al. (2011) 
Duréndez Gómez-
Guillamón (2003) 

Lån hos banker Om ja, uppfattar ni att ert val av frivillig 
revision påverkar långivarens beslut om 
kreditlån, exempelvis ränta och 
återbetalningstid? 

Kim et al. (2011) 
Duréndez Gómez-
Guillamón (2003) 

Lån hos banker Om nej, tror ni att detta skulle kunna 
påverka långivarens beslut om kreditlån, 
exempelvis ränta och återbetalningstid? 

Carrington (2010) 
Greenwood och 
Van Buren (2010) 

Skapande av 
legitimitet hos 
externa parter 

Upplever ni att det föreligger ett samspel 
mellan ert val av revisor och förtroendet 
ni bygger upp hos era intressenter? 

Kamarudin et al. 
(2012) 
Ahrne och 
Papakostas (2002) 

Revision Har ni någon gång funderat på att välja 
bort revisionen?  Oavsett ja eller nej – Av 
vilken anledning? 

Kamarudin et al. 
(2012) 
  

Revision 
Storlek på företag 

Planerar ni att i framtiden fortsätta ha 
revisor? 

 
 

 

3.8. Genomförande av intervjuerna 
Majoriteten av vårt insamlade empiriska material genomfördes genom telefonintervjuer. 

Insamling av data i form av telefonintervjuer menar Bryman och Bell (2017) kan vara 

fördelaktigt då det både är kostnadseffektivt och tidseffektivt. Att använda sig av 

telefonintervjuer kan dock enligt Novick (2008) vara till nackdel. Med detta förklarar 

författaren hur genomförande av telefonintervjuer kan ge till följd att respondenternas 

kroppsspråk kan komma att kompromissas. Detta kan för oss som intervjuare medföra 

att vi ej kan tolka respondenternas visuella signaler över telefon. Att gå miste om de 

visuella signalerna hos respondenten förklarar Novick (2008) vidare kan leda till att 

rapporten i viss mån påverkas, detta då våra tolkningar hos respondenterna delvis har en 

inverkan på rapportens slutliga resultat. 

  

Vad beträffar fördelar med telefonintervjuer förklarar Eriksson (2018) att den så kallade 

intervjuareffekten hindras att uppstå. Intervjuareffekten kan enligt författaren förklaras 
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som det negativa uppträdande som hos respondenten kan uppstå genom intervjuarens 

fysiska närvaro. Vidare lyfter Novick (2008) fram att telefonintervjuer tillåter 

respondenten att känna sig mer bekväm och avslappnad i jämförelse med intervjuer som 

sker genom ett personligt möte med intervjuaren. Vidare hävdar Novick (2008) att 

telefonintervjuer i sin tur kan inverka på respondentens möjlighet att avslöja känslig 

information. 

  

Under intervjuerna gav respondenterna oss tillåtelse att spela in intervjuerna. Detta 

anser vi var fördelaktigt då vi i lägre grad behövde föra anteckningar under intervjun 

och istället kunde fokusera på den dialog vi hade med respondenterna. Då 

respondenterna gav oss tillåtelse att spela in intervjuerna möjliggjorde detta i sin tur att 

vi i efterhand kunde transkribera intervjuerna. Detta gav i sin tur till följd att vi kunde ta 

till oss ordagranna citat hos respondenterna vilket vi anser var positivt då resultatet av 

vår studie ger högre trovärdighet. 

  

De intervjuer som ej skedde via telefon genomfördes istället via mejl eller personligt 

möte med respondenterna. Att genomföra intervjuer via mejl förklarar Meho (2006) är 

fördelaktigt då respondenterna i förtid har möjlighet att få tillgång till intervjufrågorna, 

därmed kan respondenterna få en bättre uppfattning över studiens primära syfte. 

Ytterligare en fördel som Meho (2006) lyfter fram är att mejlintervjuer inte kräver att 

respondenterna och intervjuarna behöver synkronisera gällande möjliga tider för 

intervjuer. 

  

3.9. Analysmetod 
För att analysera vår insamlade data strukturerade vi upp det empiriska materialet 

utifrån de olika kategorier vi presenterade i intervjuguiden vilket i sin tur grundades 

utifrån vår teoretiska referensram. De kategorier vi valde att lyfta fram var skapandet av 

legitimitet, chefens ekonomiska kunskap, banklån, institutionell teori, tröghet till 

förändring samt storlek på företaget.  Utifrån dessa kategorier kunde vi sedan jämföra 

våra intervjuer för att se vilka likheter som fanns samt om det fanns något som skilde 

dessa intervjusvar åt. 

 

Jacobsen (2007) lyfter fram att en uppdelning av helheten till skilda element är en 

väsentlig aspekt vid analys av kvalitativa data då den empiriska data måste kunna 
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struktureras. Författaren menar vidare att man därefter med utgångspunkt i de skilda 

kategorierna sammanställer hur respondenterna förhåller sig till dessa. Vid analysering 

av vår insamlade data har vi vidare jämfört svaren från intervjuerna med vår teoretiska 

referensram för att därmed finna likheter och skillnader. Utifrån vårt teoriavsnitt har vi 

utifrån de likheter vi funnit tillsammans med empirin, lyft fram de överrubriker vi finner 

som väsentliga. De överrubriker vi har lyft fram i analyskapitlet är densamma som de 

överrubriker vi har använt i empirikapitlet, detta för att skapa en tydlig röd tråd genom 

uppsatsen. 

  
3.10. Kvalitetskriterier 
Då vår studie grundar sig i en kvalitativ metod har vi valt att lyfta fram andra 

kvalitetskriterier jämfört med de kvalitetskriterier en kvantitativ metod tillämpar. Detta 

då Mays och Pope (2000) förklarar att kvalitativa studier ska bedömas och värderas 

utifrån andra kriterier än kvantitativa studier, något som även Tracy (2010) stärker. 

Även Kvale (2007) lyfter fram att kvalitetskriterierna reliabilitet och validitet inom 

kvalitativa studier har bytts ut mot kriterier som trovärdighet och tillförlitlighet. Utifrån 

detta har vi därför valt att använda kvalitetskriterierna tillförlitlighet, överförbarhet samt 

pålitlighet. 

  

3.10.1. Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet anser Bryman och Bell (2017) kan ses som en motsvarighet till intern 

validitet.  Med tillförlitlighet menas att författarna har undersökt det som faktiskt var 

tänkt att undersökas, det vill säga att det ska finnas en god överensstämmelse mellan 

våra observationer och den teori som vi presenterar. För att uppnå detta valde vi att 

grunda vår intervjuguide utifrån vårt syfte samt tidigare teorier och forskning inom 

ämnet som vi presenterat i vår studie. Hur pass djupgående våra intervjufrågor 

utformades vilket grundas i den teoretiska analysen anser vi vidare har en inverkan 

gällande hur utförligt och tydligt respondenterna framförde sina svar. För att skapa 

tillförlitlighet i våra resultat måste vi säkerställa att vår studie utförs i enlighet med vad 

som var tänkt att utföras. 

3.10.2. Överförbarhet 
Då studiens resultat endast bygger på respondenternas uppfattningar och idéer blir det 

därför svårt att generalisera detta till exempelvis en hel population. Kvale (2007) menar 
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dock att man istället kan generalisera resultaten från en kvalitativ studie till en teori 

istället för population. Författaren menar vidare att det är kvaliteten av de teoretiska 

slutsatserna som är av betydelse när det kommer till bedömningen av 

generaliserbarheten. Vi har i denna studie använt oss av den hermeneutistiska 

traditionen med ett subjektivt ramverk. Detta synsätt förklarar Sohlberg och Sohlberg 

(2013) i högre grad fokuserar på människors tolkningar och uppfattningar.  

3.10.3. Pålitlighet 
Pålitlighet kan jämföras med det kvantitativa kvalitetskriteriet reliabilitet som innebär i 

vilken utsträckning man kan erhålla motsvarande resultat vid ett annat tillfälle enligt 

Bryman och Bell (2017). Det är därför av stor betydelse att vi på ett noggrant och 

utförligt vis kan skapa fullständiga redogörelser gällande hur vi har gått tillväga i 

forskningsprocessen. Då vi var benägna att ställa följdfrågor till respondenterna i de fall 

då oklarheter förefanns under intervjun anser vi att studiens slutliga resultat uppnådde 

god pålitlighet. Pålitliga uppsatser innebär enligt Tracy (2010) de uppsatser som läsarna 

känner är trovärdiga nog att agera på samt att fatta beslut baserat på dessa. 

Då denna studie begränsades till ett mindre antal respondenter medför detta att vi som 

författare ej kan bevisa att det slutliga resultat som presenterats till fullo är sanning. 

Genom att vi kan framföra att våra intervjufrågor har utformats på ett så djupgående sätt 

som möjligt kan vi däremot bevisa att den respons vi erhåller har god pålitlighet. Då vi 

erbjöds möjlighet till inspelning av intervjuerna medförde detta att vi i högre grad kunde 

fokusera på intervjuerna. Vidare kunde vi i högre utsträckning ta till oss ordagranna 

citat hos respondenterna då vi i efterhand kunde återgå till inspelningarna och därmed 

transkribera intervjuerna. Med detta anser vi följaktligen att studien uppnår god 

pålitlighet. 
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4. Empiri 
I detta avsnitt genomför vi först en kortare presentation av vardera respondent. Vidare 

presenteras vårt empiriska material genom att vi sammanställer och jämför 

respondenternas svar från våra intervjufrågor.        

  

4.1. Presentation av respondenterna 
Stefan Pettersson, VD på Springflod AB 

En telefonintervju genomfördes med Stefan Pettersson som är grundare och VD på 

konsultföretaget Springflod AB som specialiserar sig mot IT-säkerhet. Företaget 

grundades år 2013 och har i dagsläget tre anställda.  

  

Emil Dannemann, VD på Topstaff Sweden AB 

Det genomfördes en telefonintervju med Emil Dannemann som är grundare och VD på 

Topstaff Sweden AB. Detta företag startade år 2017 och inriktar sig mot bemanning av 

personal hos livsmedelsbutiker.  

David Gustavsson, VD på Sverok Admin AB 

En telefonintervju genomfördes med David Gustavsson som innehar titeln som VD på 

Sverok Admin AB och är grundare till företaget. Företaget hade sin start år 2011 och 

inriktar sig mot support och utveckling av IT-system mot ideella organisationer.  

  

Annelie Näsström, VD på MR Sverige AB   

En telefonintervju skedde med Annelie Näsström. Annelie har jobbat på företaget från 

tidigt 2012 och har suttit som VD de senaste fyra åren. MR Sverige AB är ett företag 

som finns inom ”grönanäringen” och har sitt ursprung från lantbruket från en början när 

företaget grundades 1991, men entreprenad är i dagsläget den största delen av företagets 

omsättning och enbart en liten del inom lantbruk.  

  

Viktoria Dahlborg, firmatecknare på Zirafa AB 

Vi genomförde en telefonintervju med Viktoria Dahlborg som har befattningen som 

producent och regissör och är även firmatecknare i företaget. Viktoria är en av tre 

konstnärliga ledare i sitt företag som grundades 2011. Viktoria förklarar att revision 

sedan år 2017 har införts som en plikt för att kunna få fortsatt ekonomiskt stöd. Genom 
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detta stöd menar Viktoria att de alltmer har kunnat växa som företag och vidare 

etablerat sig.  

  

Mats Olsson, ägare på Infrasonik AB 

Vi genomförde en intervju via mejl tillsammans med Mats Olsson som är grundare och 

ägare på Infrasonik AB. Detta företag utvecklar uppfinningar och gör licensavtal 

tillsammans med större bolag. Företaget grundades 2012 och har idag tre anställda.  

 

Gustaf Ytander, VD på Tonic AB 

En telefonintervju genomfördes med Gustaf som är grundare och VD på Swedish tonic 

AB som etablerades våren 2016. Företaget tillverkar och säljer både tonicsirap samt 

färdigblandat tonicvatten 

  

Erik Olofsson, VD på Hantverksbryggeriet AB 

Vi genomförde en telefonintervju med Erik Olofsson som är VD på företaget 

Hantverksbryggeriet som är etablerat i Eskilstuna. Företaget grundades år 2003 och är 

ett bryggeri som tillverkar många olika sorters öl som säljs på den lokala marknaden 

omkring Mälardalen.  

  

Anna-Lena Lindberg, VD på AL Caring AB 

Intervjun med Anna-Lena Lindberg, VD på AL Caring AB skedde via ett personligt 

möte. AL Caring AB etablerades under oktober 2017 där Anna-Lena innehar 

befattningen VD samt att hon själv är anställd hos sitt företag, där hon hyr ut sig själv 

som konsult.  

  

Pär Sommarström, VD på Arkitektstudio Pär Sommarström AB  

Denna intervju skedde via mejl med Pär Sommarström som är ägare i företaget. Pär 

driver arkitektverksamhet tillsammans med sin fru, dock är hon ej aktiv i företaget. De 

huvudsakliga uppgifterna för företaget är att rita villor samt om- och tillbyggnader av 

villor. Företaget grundades vid årsskiftet mellan 2015/2016 och har sedan starten haft en 

revisor.  

 

Mikael Kullberg, ägare på Fastighetsutveckling Kullberg AB   
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En personlig intervju genomfördes med Mikael Kullberg som är ensam ägare i företaget 

och har inga anställda i företaget. Företaget jobbar med konsultverksamhet mot främst 

byggledning och entreprenadbesiktning. Mikael köpte upp företaget år 2013 men 

företaget hade då redan existerat i ungefär 20 år. Mikael har sedan tidigare läst 

industriell ekonomi men han anser sig inte ha några kunskaper gällande revision.   

 

Anders Rydbacken, ägare och grundare på Clavic Consulting AB    

En telefonintervju genomfördes med Anders Rydbacken som är ensam ägare på Clavic 

Consulting AB och har i dagsläget inga anställda. Företaget grundades 2012 och 

tillhandahåller delar av en rekryteringsprocess som innehåller personlighet och 

begåvningstester.  

 

Helena Hulth, VD på Disir Productions AB 

En telefonintervju genomfördes med Helena Hulth som är VD i företaget. Företaget 

jobbar mot att konsulta mot kulturmiljöfrågor. Detta är ett mindre akademiskt företag 

som tillsammans har startats upp av arkeologer och spelutvecklare och har kommit till 

genom ett förmedlingsprojekt i och med behovet av förmedling av forskningsprojekt. 

Företaget grundades 2015 och företaget har idag två heltidsanställda.   

 

Anders Lundin, VD på CFO akuten AB 

En telefonintervju genomfördes med Anders Lundin som är grundare och VD hos CFO 

akuten AB. Anders grundade företaget år 2015 och är i dagsläget den enda anställda i 

företaget. Anders är en så kallad interimskonsult vilket innebär att han via sitt företag 

hyr ut sina tjänster till andra företag som behöver hjälp i form av exempelvis en 

projektledare.  
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4.2. Faktorer som kan påverka företags val av frivillig revision 
 
 
4.2.1. Skapande av legitimitet hos externa parter 
Förutom den trygghet en revisor ger menar Sommarström att anlitande av en revisor 

också är en signal utåt att företaget är seriöst. Även Dannemann anser att revisorn är 

viktig för deras företag - ”han är viktig för att det är ju inget måste att ha en revisor, 

men jag resonerade så från början att det är viktigt att skapa trovärdighet då jag anser 

att det är viktigt att som företag framstå som trovärdiga utåt”. Dannemann förklarar 

vidare att då deras rapporter ser helt korrekta ut skapar det en bättre bild hos de externa 

parterna utanför företaget. Likaså menar Hulth att anlitandet av en revisor skapar 

legitimitet utåt – ”Revisorn skapar absolut legitimitet, har man en bra revisor så är det 

verkligen en fördel”.   

 

Lundin förklarar att hans val av frivillig revision främst beror av två anledningar. Den 

första anledningen som Lundin lyfter fram är i likhet med Sommarströms och Hulths 

resonemang, gällande hur en revisor skapar en bra kvalitetsstämpel och trovärdighet 

utåt. Lundin menar att legitimitet i viss mån är en faktor som driver valet att frivilligt 

anlita en revisor då han förklarar det som följande att “det kanske inte den främsta 

orsaken men nog tycker jag att det är den allmänna kvalitetsstämpeln på bolaget att 

man har en revisor som granskar. Lundin förklarar även vidare gällande detta att ”om 

mina kunder frågar efter bokslut så kan jag då lämna fram ett reviderat bokslut så är 

det starkare än en rapport som är oreviderad’’. 

 

Då Pettersson förklarar att hans företag på sikt vill växa och framstå som högkvalitativa 

konsulter anser de av interna behov att en revisor torde vara en plikt att ha i företaget. 

Detta för att i sin tur skapa en trygghet gentemot deras främsta intressenter som i detta 

fall är de anställda. Då det ej i företaget finns någon plikt att ha en revisor menar också 

Pettersson att detta gentemot intressenterna får företaget att framstå som seriösa och 

ansvarsfulla. I likhet med detta förklarar Ytander betydelsen av att anlita en revisor - 

”det visar ju på att man är seriös och att man inte har så mycket att dölja”. 

  

Nedan presenteras mer ingående hur våra respondenter anser hur revisorn mer specifikt 

skapar legitimitet och betydelse hos externa parter. 
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Ägare i företag 

Näsström menar att revisorns granskning av årsredovisningen inte är av stor betydelse 

då företaget tar hjälp av en annan extern part att upprätta företagets årsredovisningar. 

Detta medför enligt Näsström att det inte förekommer några direkta fel i deras 

redovisningsrapporter. Trots detta har företaget valt att använda sig av två förtroende 

revisorer samt en auktoriserad revisor. Den främsta anledningen till varför företaget 

väljer att anlita en revisor är enligt Näsström på grund av ett stort antal ägare inom 

företaget, en revisor ses därför som en oberoende part. ’’Vi har många ägare, som vi 

egentligen inte kan styra över på nåt vis utan hela våran ägarstruktur är ju nedifrån och 

upp. Så det är ju viktigt för oss att det finns ett företeende för det här kollektivet för 

ekonomi eller vad man ska säga, att den är rätt skött och så vidare’’. Näsström menar 

slutligen att de inte har funderat över att ta bort revisionen, samt att företaget även i 

framtiden kommer fortsätta använda sig av frivillig revision.  

 

Då Rydbacken är ensam ägare i företaget menar han att han ser sig själv som en viktig 

intressent – ”Jag vill ju att mitt företag ska gå bra, så jag blir ju en stor intressent då’’. 

Vidare förklarar Rydbacken att företaget även i fortsättningen kommer använda sig av 

en revisor. Hulth anser också att revisorn är väldigt betydelsefull i företaget –”Det är 

väldigt bra att vi har en revisor. I och med att vi bygger värde i bolaget så är det 

väldigt bra att ha en revisor och bolla detta med. Vi har ju också en bokföringskonsult 

som vi kan bolla med men revisorn har ju lite mera tyngd i det här. Det var även i 

samband med att vi fick juridiska ägare som gick in med en investering som vi tyckte vi 

att det var lämpligt att ha en revisor helt enkelt”. Hulth anser inte att det föreligger 

något krav från deras intressenter att företaget anlitar en revisor, men hon tror däremot 

att utbytesrelationen kan komma att påverkas hos deras utomstående juridiska ägare 

ifall de väljer bort revisorn i företaget.    

 

Gustavsson anser att det snarare blir mer abstrakt gällande företagets intressenter då det 

är en organisation som äger företaget och inte en fysisk person. Då företaget har en 

särskild styrelse har de istället en viss person som representeras som ägaren i företaget. 

Styrelsen och ytterst den person som representerar styrelsen som presenteras som 

företagets ägare blir i detta fall deras viktigaste intressent. Som ovan nämnts menar 

Näsström istället att revisionen i deras företag framstår som betydelsefullt då företaget 
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har många ägare som de inte har befogenheten att styra över. Att det upprätthålls ett 

förtroende mellan dessa olika ägare menar hon därför blir viktigt exempelvis gällande 

hur ekonomin sköts. Revisorn i företaget framstår därmed som en neutral part vilket 

Näsström förklarar hur revisorerna kan signalera att ägarnas räkenskaper är granskade 

samt att de har förvaltat de finansiella medlen på ett korrekt sätt. Skulle företaget välja 

bort revisionen menar Näsström att detta skulle påverka tillförlitligheten företaget har 

byggt upp gentemot deras intressenter.   

  

Pettersson förklarar att företaget på sikt kommer erfordra delägarskap till de anställda. 

Därmed kommer det delvis bli ett partnerägt bolag, för att detta skall kunna fullgöras 

menar Pettersson att det mest praktiska är ifall VD:n innehar ägarskapet genom ett 

holdingbolag. För att detta ska kunna verkställas menar Pettersson vidare att en revisor 

har varit betydelsefull. I detta fall har revisorns primära syfte framförts vid köpet av 

holdingbolaget och vidare strukturera upp den nya bolagsstrukturen.  

 

’’Planen är ju dessutom på sikt att erbjuda delägarskap till anställda så det ska vara ett 

delvis partnerägt bolag, och för att göra det så är det mest praktiskt att jag äger genom 

ett holdingbolag, så med själva den biten så var det mest praktiskt att det fanns en 

revisor som kunde hjälpa mig då, inte för att revidera årsredovisningar utan framförallt 

för att fixa nya bolagsstrukturen’’. Pettersson anser att det inte föreligger några direkta 

krav från externa parter att företaget anlitar en revisor men menar att ”det är när det blir 

delägarspridning och det blir lite mer komplicerat vid utdelningar varje år så kan det 

då komma krav på revisor för att alla ska vara säkra på att allt har gått rätt till”.  

 

Då ägaren i företaget sinsemellan kan bytas ut förklarar Gustavsson på vilket sätt 

revisionen blir betydelsefull i företaget, då olika grad av information kan innehas mellan 

ägaren och styrelsen. Då styrelsen löpande får rapporter och därmed står närmare 

företaget menar därför Gustavsson att revisorn får stor betydelse i företaget gällande 

separationen mellan ägaren och styrelsen i företaget. 

  

Företagets kunder 

Av de företag vi har studerat har vi kommit fram till att majoriteten av deras främsta 

intressenter är kunderna.   
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Viktiga kunder som Dahlborg lyfter fram är bland annat kultursekreterare i olika 

stadsdelar (skolor och förskolor) som deras företag turnerar hos. Cirkus Konsulenten är 

också en viktig samarbetspartner för dem, detta då de möjliggör att Dahlborgs företag 

får genomföra deras föreställningar. Teatrar som de blir uppbokade hos för gästspel är 

också en viktig intressent. Kulturverksamheter i förskolor samt låg-och mellanstadiet i 

främst Stockholms stad och län menar Dahlborg sammanfattningsvis framstår som 

viktiga intressenter. De främsta intressenterna för Dannemann företag är ICA. Att 

Dannemann anlitar en revisor tror han däremot ej har påverkat hur förtroendet byggs 

upp hos kunderna, men det finns såklart en möjlighet att revisorn kan utgöra en liten del 

av hur samarbetet med kunderna ser ut. 

  

Kunderna lyfts även fram som de främsta intressenterna för Olofsson i likhet med 

Lindberg och Sommarström. Kunderna för Olofsson är i detta fall privatpersoner som 

köper deras tillverkade öl medan Lindberg lyfter fram de olika uthyrningsföretagen som 

hennes viktigaste kunder, det vill säga bemanningsföretagen som hyr ut sjuksköterskor. 

Att välja bort revisorn anser Lindberg ej skulle påverka relationen företaget har med 

deras främsta intressenter. Olofsson tror heller inte att utbytesrelationen med deras 

intressenter skulle påverkas om de valde bort revisionen. Varken Olofsson, 

Sommarström eller Lindberg anser heller inte att det finns något krav från intressenterna 

att företaget har en revisor. Även Kullberg lyfter fram sina kunder som deras viktigaste 

intressent. Däremot anser han inte att det föreligger något krav hos kunderna att de 

anlitar en revisor utan detta beror enbart av deras egna interna behov i företaget.  

    

Ytander menar också att deras främsta intressenter är kunderna - ”Vi har tre ben om 

man kollar på intäktssidan och det är försäljningen via e-handeln, vilket till 99 % 

utgörs av privatpersoner, försäljning mot butiker exempelvis ICA, och även mot barer. 

Det är väldigt svårt att säga vilka av dessa som är de främsta och viktigaste 

intressenterna’’. 

Ytander förklarar att barer är en viktig intressent då det är där konsumenterna får 

möjligheten att testa deras produkter. Även försäljningen mot butiker blir viktigt då 

produkten finns tillgängligt för alla. Försäljningen till privatpersoner blir dessutom 

viktigt då han anser att det ska finnas ett alternativ att beställa hemifrån samt att 

företaget på detta sätt kan marknadsföra sig digitalt -’’Alla dessa parter är viktiga på 

olika vis’’. Att välja bort revisorn menar Ytander skulle kunna påverka 
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utbytesrelationen med vissa intressenter. Detta då användningen av en revisor i 

dagsläget i högre grad väger åt det positiva hållet. 

  

Pettersson anser dock att deras främsta intressenter är företagets anställda snarare än 

kunderna. Detta då det är företaget som hela tiden ligger ute med företagets pengar, i 

motsats till kunderna som inte riskerar pengar på samma sätt. Hur ordningen och 

strukturen är i företaget menar Pettersson även har en inverkan hos de anställda. 

Upprättandet av strukturen i företaget vilar i sin tur på VD:n som startade företaget. 

Pettersson anser i dagsläget att inget krav föreligger hos intressenterna att de anlitar en 

revisor. I fall det däremot på sikt blir ett mer spritt delägarskap kan det i sin tur leda till 

ett högre krav att en revisor bör finnas i företaget, så att alla i företaget ska känna en 

säkerhet att allt har gått rätt till.   

  

4.2.2. Lån hos banker   
Av de företag som har deltagit i denna studie besitter ingen av dessa företag några lån 

hos banken i dagsläget. Dessa företag har därför inte valt att anlita en revisor på grund 

av hur en revisor skulle kunna påverka företagens lånevillkor från banken, utan har 

istället spekulerat kring hur de uppfattar en revisors inverkan hos banken. 

 

Vad beträffar hur Dahlborg och Kullberg förhåller sig till banker i relation till valet av 

revision menar de att detta just nu inte är aktuellt då de inte har några lån. Däremot 

anser Dahlborg att banken skulle värdera företaget högre i de fall de anlitar en revisor. 

Med detta menar Dahlborg att det skulle bli lättare för företaget att ta lån hos banken då 

de kan styrka att det finns en auktoriserad revisor som granskar deras årsbokslut. Likaså 

förklarar Kullberg att ”visst skulle det nog se mer seriöst ut hos banker om man har en 

revisor i bolaget’’.  Sammanfattningsvis menar både Dahlborg och Kullberg att det 

skulle vara positivt gentemot långivare om företaget har en revisor.  

 

Vad avser Dannemanns tidigare erfarenhet menar han att banker inte är särskilt 

intresserade av mindre företag. Än så länge är företaget ej belånat men trots det anser 

Dannemann att en revisor kan påverka långivarnas beslut angående kreditlån. Ytander 

lyfter fram att revisorn kan komma att ha en påverkan på kreditgivare, något som de 

dock i dagsläget inte vet då de inte har haft några större lån ännu. Ytander anser dock att 

det ger ett seriösare intryck och en större trygghet för banken om företaget har en 
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revisor. Även Pettersson förklarar att företaget i dagsläget inte har några lån hos banken. 

Däremot kan banklån på sikt bli väsentligt hos företaget, att företaget då anlitar en 

revisor tror Pettersson värdesätts hos banken.  

  

Sammanfattningsvis anser majoriteten av respondenterna att det inte finns något krav 

från intressenterna att företagen har en revisor i företaget. Däremot menar vissa av 

respondenterna att en revisor ändå kan påverka utbytesrelationen med deras intressenter. 

Ytander lyfter exempelvis fram att han inte anser att intressenterna kräver att företaget 

ska ha en revisor men att det ändå kan vara till en fördel –”däremot om man kollar på 

intressenter som personer som skulle vilja investera i bolaget, är det helt klart en fördel 

att ha en revisor då det visar på att man är seriös och att man inte har så mycket att 

dölja”.  

  

4.2.3. Institutionell teori 
Det finns även andra faktorer än de ovan nämnda som kan påverka ett företags val av 

frivillig revision. Majoriteten av respondenterna förklarar att deras val att anlita en 

revisor inte har någon direkt påverkan av hur andra företag runt om kring dem har valt 

att göra i frågan om att frivilligt anlita en revisor. Däremot uttrycker sig Dannemann “jo 

i grund och botten är det väl det, att man påverkas av hur andra kring en agerar”. 

Tendensen att efterlikna andra företag menar också Dannemann kan ligga till grund 

över hur seriösa bolag gör, som i regel även är större och har en revisor. I motsats till 

detta resonemang menar Hulth avseende kostnadsfrågan att de som företag istället hade 

valt bort revisorn ifall de hade påverkats av hur andra företag gör.    

För att Dahlborgs företag ska kunna genomföra deras föreställningar både i Sverige och 

internationellt får de kulturstöd från staten. Genom detta stöd menar Dahlborg att de 

alltmer har kunnat växa som företag och vidare etablerat sig. Därmed blir myndigheten 

en viktig intressent för Dahlborg. Skulle företaget välja bort revisionen förklarar hon att 

detta skulle påverka deras utbytesrelation med myndigheter, detta då de ej skulle få det 

statliga stödet om en auktoriserad revisor hos de ej skulle finnas. Med detta förklarar 

Dahlborg att krav finns hos myndigheterna att de anlitar en revisor. Dahlborg menar då 

att anlitandet av en revisor framstår som en trygghetsfaktor gentemot myndigheterna. 

Detta för att företaget fortsättningsvis ska få deras statliga stöd men också för att 
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myndigheterna ska känna en trygghet gällande hur den ekonomiska situationen ser ut 

hos de företag de sponsrar.    

 

4.2.4. Chefens ekonomiska kunskap 
Gustavsson anser i likhet med Olsson, Lindberg och Sommarström att revisorn är 

mycket viktig i företaget. Skälet till varför revisorn utgör en viktig betydelse i företagen 

menar Gustavsson, Lindberg och Sommarström beror på att kunskapen hos de själva 

saknas gällande bokföring och siffror. Revisorns främsta betydelse i företaget förklarar 

därmed Lindberg att ”ja, det var mitt ointresse för papper och ekonomi”. Den främsta 

funktionen hos revisorn menar också Sommarström är att granska att bokföringen är 

korrekt. Då han tidigare var delägare i ett annat bolag anlitades då också en revisor. 

Sommarström ansåg då att det gav en trygghet med en kunnig granskare av företaget, 

därmed ansåg han att en revisor i det nuvarande företaget var en självklarhet. Med hjälp 

av en revisor får Sommarström hjälp med att kolla upp att bokföringen har gått rätt till, 

”Att redovisningsbyrån har gjort sitt jobb helt enkelt”. Sommarström planerar därmed 

att i framtiden ha kvar revisorn i företaget.  

 

Då kompetens inom bokföring saknas i företaget menar Gustavsson att revisorn utgör 

en enorm trygghet, det blir därmed i högre grad ordning och reda i företaget. Då det i 

företaget även har varierat vad gäller de anställdas kompetens och erfarenheter menar 

Gustavsson att en revisor har varit en säkerhet, ifall varierande kompetens skulle 

föreligga bland de anställda kring de lagar och regler som gäller inom bokföring.   

  

Utöver att skapa en trovärdighet utåt anser Dannemann att revisorn är viktig då han 

förklarar att han själv inte är tillräckligt insatt i den ekonomiska delen i företaget. 

Genom att anställa en revisor har denne en mer insatt samt övergripande koll gällande 

ekonomiska frågor –”När man har en skicklig revisor så kan man dra nytta av det på 

det sättet att man kan planera lite mer hur man ska disponera pengarna, alltså inte ta ut 

allting i lön till exempel”. I likhet med detta lyfter även Ytander fram att företaget har 

en bokföringsfirma som gör det mer praktiska arbetet, men att han anser att revisorn 

besitter mer specialkunskap än de själva. Utöver specialkunskapen som revisorn besitter 

menar Dannemann även att revisorn fungerar som ett bollplank då han förklarar att ”det 

är skönt att ha någon att bolla med”. Att revisorn är någon som fungerar som ett 
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bollplank är även något Lundin anser, och menar även att med den kostnad som han 

lägger ner på revisionen får han då ett bra bollplank med de regler som gäller för han 

och sitt företag.  

 

Detta är även något som Ytander lyfter fram:  

”Det är ju alltså revisorn för oss som i det här stadiet fungerar som ett bollplank i 

andra frågor, när det kommer till skatter och lite sådär. Så vi har en bokföringsfirma 

som gör det praktiska arbetet men det är lite mer specialkunskap från revisorn”.  

  

Dannemann lyfter slutligen fram att det under lite tuffare tider har uppkommit 

funderingar kring att välja bort revisionen för att skära ned på kostnaderna hos företaget. 

Däremot ansåg Dannemanns företag att revisionen var en betydelsefull tillgång som 

därför prioriterades då de valde att istället skära ned på andra kostnader. 

 

Hulth som i grund och botten är utbildad arkeolog anser också att revisorn blir 

betydelsefull då det finns en utomstående part att bolla med samt att erhålla råd och stöd 

ifrån. ”Det är bra att någon stämmer av ordentligt så vi vet att allt intäktsförs när vi har 

gjort rätt för det om man säger så. Vi har ju befunnit oss i en sådan situation då en 

inbetalning inte har varit en intäkt”. Då företaget jobbar med sådana komplicerade 

projekt menar Hulth att det är fördelaktigt att det finns en extern part som gör den där 

”extra kollen”. Vidare förklarar Hulth att ”jag tycker att det finns fördelar med att anlita 

en revisor även om man är liten och har en blygsam omsättning”.     

 

Trots att Kullberg, Rydbacken och Lundin har tidigare utbildning inom ekonomi anser 

de ändå att revisorn utgör en betydande roll. Med detta förklarar Rydbacken revisorn i 

företaget som ”en revisor för mig blir ju någon som håller ordning på min bokföring 

egentligen, och att man vet att revisorn ser till att årsbokslutet och årsredovisningen 

lämnas in korrekt”. Att det finns en extern part som håller koll på bokföring menar 

alltså Rydbacken är den yttersta anledningen till att företaget frivilligt anlitar en revisor. 

Kullberg menar likaså att revisorn utgör en betydande roll då han får en enorm 

tidsbesparing genom att låta revisorn sköta granskningen -”Det skulle helt enkelt ta för 

lång tid om jag skulle göra allt detta själv”.  
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Lundin berättar att den andra anledningen till varför han har valt att anlita en revisor är 

att en revisor kan bidra med mer kunskap inom området än den kunskap som han själv 

besitter. Bland annat lyfter han fram att skattelagstiftningen och fåmansbolagstiftningen 

är ganska komplicerad, men även något som ändras rätt så ofta. “Jag känner väl då att 

jag varken har tid, lust eller möjlighet att sätta mig in i de detaljkunskaper som krävs 

att hålla sig uppdaterad, så jag känner väl att med en revisor som har hand om 250 

bolag så kommer jag då hela tiden ha aktuell information och då vara aktuell på 

reglerna”  

 

4.2.5. Tröghet till förändring i företag 
Många av företagen är relativt nystartade och har under de närmsta åren tagit beslutet 

om att anlita en revisor. Däremot grundades ett antal av våra valda företag före 

avskaffandet av revisionsplikten, däribland företaget som Olofsson är VD på samt 

företaget som Kullberg är ägare hos. Vid frågan gällande vem det var som tog beslutet 

att ha kvar revisorn i Olofssons företag efter avskaffandet av revisionsplikten svarade 

Olofsson att ”jag tror aldrig att det uppmärksammades”. Han förklarar vidare att det 

blev av ren vana som företaget hade kvar revisorn. Olofsson blev VD först för ungefär 

två år sedan, och menar även att hans föregångare inte var så mycket för förändring. 

Detta ledde till att företaget fram tills idag fortsatte anlita en revisor då föregångaren 

inte ville förändras utan fortsatte därför att driva företaget på det vis som de alltid har 

gjort.  

 

Vad beträffar företagets framtida planer menar Olofsson att revisionen kommer tas bort. 

Med detta förklarar även Olofsson att ”tanken var egentligen att ta bort revisionen 

redan förra året men då det blev en miss i kommunikationen med BDO så blev det 

aldrig av så det fortlöpte då även under förra året, men vid årets avstämning så 

kommer vi avsluta revisionen och vi skickar då in till Bolagsverket att vi inte ska ha 

kvar revisionen”.   

 

Då Kullberg köpte upp företaget år 2013 förklarar han att företaget då hade existerat 

sedan cirka tjugo år tillbaka. Han tror då att företaget har haft en revisor sedan företaget 

startade. Vidare förklarar Kullberg att ”anledningen är egentligen att, när jag köpte 

bolaget, då satt den här killen som revisor i bolaget och då hade man en sån hög 

omsättning så man var tvungen att ha revisor men senare kom vi till den omsättningen 
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att vi inte behövde ha revisor, men det blev så att jag ändå hade kvar revisorn. Så när 

jag tog över bolaget så har det sedan dess bara rullat på”. Vidare förklarar Kullberg att 

han tidigare har gått i tankarna att ta bort revisorn i företaget gällande kostnadsfrågan 

men förklarar sedan att det aldrig blev av.   

 

Hulth förklarar även att hon tidigare har varit verksam i företag som har anlitat revisorer 

– ”Sen är man så gammal att man är van vid att man har en revisor så att huruvida det 

var ett krav eller inte blev mindre viktigt då, utan man fortsatte ha kvar revisorn helt 

enkelt då det blev en ren vana”. Vidare förklarar Hulth att ”jag är van att jobba på det 

sättet sen tidigare att ha en revisor så jag tycker att det är bra att man har den där 

extrakollen så att man inte tar ut någon glädje i förskott, att pengarna är inne då man 

har arbetat in de helt enkelt”    

 

4.2.6. Storlek på företaget   
Ett antal av våra respondenter förklarade att de redan i dagsläget befinner sig på gränsen 

att överstiga kravet för frivillig revision eller att de inom en snar framtid planerar att 

växa, något som medför att de snart kan bli tvingade att ha en revisor. Gustavsson 

förklarar att de i framtiden planerar att ha kvar revisorn i företaget då han nämner att ”Vi 

börjar även närma oss kriterierna att vi snart måste ha en revisor så det skulle då bara 

bli omständigt att sluta nu för att sen börja igen.”  

 

Ytander berättar att de för första gången anlitade en revisor för bokslutet år 2018, och 

har därför i dagsläget svårt att uttala sig hur viktig revisorn faktiskt är. Trots att inget 

krav fanns på att ha en revisor förra året menar Ytander att de ändå valde att anlita en 

revisor eftersom de kan komma att behöva ha en revisor från och med i år. Han 

förklarar vidare att det därför är lika bra att börja i tid för att vara varma i kläderna till 

när det är dags på riktigt.   

 

”Det är nog framförallt för att redan nu börja tänka på att göra allting korrekt, så att 

när man växer att man har rätt rutiner så att man inte gör några fel när man börjar bli 

större. Vi ska göra en ganska kraftig tillväxtresa nu och då är det lika bra att börja i 

tid. Men vi känner väl någonstans att vi kommer ju ändå behöva ha det nästa år så 

varför inte göra det korrekt från början” – (Ytander)  
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I likhet med Ytanders resonemang menar även Dannemann att anlitandet av en revisor 

grundar sig i att allting verkligen ska gå rätt till från början. Detta då han förklarar att 

skattemyndigheten blir hårda när det uppstår några fel i bokföringen, men även att skapa 

en stabil grund för framtiden då företaget i framtiden kan förväntas växa.  

 
4.3. Sammanställning av empiriska data 
 
Tabell 2: Sammanställning av empiriska data 

Företag Start Bransch Orsak till val av 
revision 

Ha kvar 
revision i 
framtiden 
eller inte 

Springflod AB 2013 Konsultföretag - Ska i framtiden 
växa 
- Erbjuda 
delägarskap till 
anställda 

Ha kvar 
revisor 

Topstaff Sweden AB 2017 Bemanningsföretag - Skapar en stabil 
grund 
- Vill som VD själv få 
kunskap  

Ha kvar 
revisor 

Sverok Admin AB 2011 IT-företag - Ser revisorn som 
en trygghet i 
företaget 
- En revisor skapar 
ordning och reda 

Ha kvar 
revisor 

MR Sverige AB 2012 Entreprenad - Många ägare i 
företaget 
- Revisorn blir en 
neutral part 

Ha kvar 
revisor 

Zirafa AB 2011 Teater- och 
cirkusverksamhet 

- Krav från 
myndigheter för 
fortsatt statligt stöd 

Ha kvar 
revisor 
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Infrasonik AB 2012 Konsultföretag - Kommer behöva en 
revisor i framtiden 
- Bra med revisor vid 
kontakt med externa 
parter  

Ha kvar 
revisor 

Swedish Tonic AB 2016 Dryckesverksamhet - Kommer som 
företag växa 
- Viktigt att redan nu 
hitta korrekta 
rutiner för att ’’bli 
varm i kläderna’’ 

Ha kvar 
revisor 

Hantverksbryggeriet 
AB 
  
  

2003 Dryckesverksamhet - Har alltid haft det Ej ha kvar 
revisor 

AL Caring AB 2017 Konsultföretag - Har själv ej 
kunskapen inom 
bokföring. Revisorn 
blir då en trygghet 

Ha kvar 
revisor 

Pär Sommarström 
AB 

2015 Arkitektverksamhet - Ser revisorn som 
en trygghet då 
kunskapen ej finns 
inom bokföring 
- Ger en signal utåt 
att företaget är 
seriöst 

Ha kvar 
revisor 

Fastighetsutveckling 
Kullberg AB 

2013 Konsultföretag mot 
byggledning och 
entreprenadbesiktning 

-Hade tvingande 
revision då han 
köpte upp företaget, 
har sedan ’’rullat på’’ 
då revisionen istället 
blev frivilligt 
- Tidsbesparing att 
ha revisor 

Ha kvar 
revisor 
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Clavic Consulting AB 2012 Konsultföretag -Fördelaktigt då man 
vet att årsbokslut 
och årsredovisning 
lämnas in korrekt 
- Får det säkerställt 
att företaget går bra 

Ha kvar 
revisor 

Disir Produktions AB 2015 Konsultföretag mot 
kulturmiljöfrågor 

-Värdefullt att ha 
någon att erhålla råd 
och stöd ifrån 
- Genom önskemål 
hos juridiska ägare 
som gått in med 
investeringar 

Ha kvar 
revisor 

CFO akuten AB 2015 Konsultföretag - Skapar en 
kvalitetsstämpel 
gentemot externa 
parter 
- Då regler ofta kan 
ändras blir revisorn 
en trygghet då 
företaget 
kontinuerligt får 
aktuell information. 
Revisorn blir då ett 
bra ’’bollplank’’ 

Ha kvar 
revisor 
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5. Analys 
I detta avsnitt analyseras den teoretiska referensramen tillsammans med studiens 

empiriska data. Vidare presenterar vi de likheter samt skillnader vi finner mellan empiri 

och teori.   

  

5.1. Faktorer som kan förklara mindre företags val av revision 
  

5.1.1. Skapande av legitimitet hos externa parter 

Utifrån våra intervjuer finner vi likheter över hur respondenterna uppfattar deras val av 

revisor i förhållande till hur de skapar legitimitet på marknaden. I empirin finner vi att 

revisorn bidrar till att bokföringen i företaget blir korrekt, vilket i sin tur skapar trygghet 

hos externa parter. I likhet med detta förklarar Haw et al. (2008) att företags val av att 

anlita en revisor kan ha ett samband med den trovärdighet de skapar gentemot externa 

parter. Utifrån detta tolkar vi att skapande av legitimitet är en väsentlig faktor till varför 

företag frivilligt anlitar en revisor.  

 

Detta är något som Deegan (2006) stärker samt förklarar hur legitimitetsteorin vill 

uppmana företag att agera i samband med de normer och värderingar samhället 

värdesätter. Att företag förhåller sig i samspel med dessa normer och värderingar menar 

författaren att de uppfattas som trovärdiga och legitima på marknaden. Med hjälp av en 

revisor som granskar deras rapporter menar respondenterna att rapporterna i högre grad 

framstår som korrekta vilket får dem att framstå som mer trovärdiga hos externa parter. 

Att som företag uppfattas som trovärdiga menar också Greenwood och Van Buren 

(2010) är för att upprätthålla företagets konkurrenskraft då de uppfattas som legitima. 

Detta stärker även Carrington och Catasús (2007) som menar att revision hos företagets 

alla parter skapar bekvämlighet över företagets siffror. 

 

Utifrån empirin finner vi även att företag anlitar en revisor då önskemål har inkommit 

från investerare att ha revision i företaget. Detta resonemang kan likställas med 

Kamarudin et al. (2012) som förklarar att revision hos externa parter ska ge en försäkran 

gällande vilka företag som är lämpliga att investera i. Detta stärker även Greenwood och 

Van Burens (2010) som förklarar att skapande av tillit hos externa parter skall ses som 

ett grundläggande antagande för framtida överlevnad.   

  

Ägare i företaget 
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Utifrån vårt empiriska material kan vi dra slutsatsen att företagets ägare är en 

betydelsefull part i företagen. I de företag där det endast finns en ägare menar 

respondenterna att revisorn ger en trygghet att företaget sköts korrekt, medan det i de 

företag där det finns flera ägare blir revisorn en trygghet då samtliga ägare genom 

revisorn får ta del av den information som behövs. Då en separation existerar mellan 

ägare och ledning förklarar Carrington (2010) att revisorn kan framstå som en så kallad 

kontraktslösning mellan parterna. Detta motsäger dock Collis et al. (2004) som förklarar 

att ägare och ledning oftast i mindre företag är samma person.  

 

Däremot lyfter Collis et al. (2004) fram att andra former av agentrelationer finns, vilket 

exempelvis kan vara separationen mellan flera ägare i ett företag. Då dessa ägare i olika 

hög grad är involverade menar Collis et al. (2004) att ägarna kan besitta olika mängder 

av företagsinformation. Detta resonemang som författarna lyfter fram anser vi 

överensstämmer med de resonemang vi finner utifrån vår empiriska data. Detta då 

respondenterna förklarar på vilket sätt revisorn får en betydelsefull roll sett utifrån 

ägarnas perspektiv.     

 

Företagets kunder 

Sammanfattningsvis framstår kunderna som den mest väsentliga intressenten hos de 

företag som har studerats. Detta kan vidare stärkas utifrån Bruzelius och Skärvads 

(2011) resonemang som menar att företagets kunder oftast lyfts fram som den mest 

betydande intressentgruppen. Även då majoriteten av respondenterna lyfter fram 

kunderna som deras viktigaste intressent, framgår det inte att några krav föreligger från 

kunderna att företagen ska anlita en revisor. 

 

Trots att det inte finns något krav från kunderna menar vissa av respondenterna att 

utbytesrelationen med kunderna kan komma att påverkas ifall revisionen skulle väljas 

bort. Detta är något vi anser kan sammankopplas med Neu et al. (1998) som förklarar 

att hantering av legitimitet inom företag har en påverkan över kundernas intresse i 

företaget. I likhet med detta menar även Sarapaivanich och Pattersson (2014) att 

kommunikationen med kunderna är en betydande faktor för att skapa och behålla det 

förtroende företag bygger upp hos deras kunder.  
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Hur företag hanterar och tillhandahåller sin kvalitetshantering både internt och extern 

förklarar Woodruff (1997) är en betydande faktor för att behålla de konkurrensfördelar 

de har. Vi kan utifrån empirin tyda att respondenterna uppfattar att utbytesrelationen 

kan komma att påverkas ifall de skulle välja bort revisionen, anlitandet av en revisor 

väger därför i högre grad åt det positiva hållet. 

  

5.1.2. Lån hos banker 
Samtliga respondenter förklarar att de inte har några lån som är finansierade av banken. 

Detta är något vi anser är intressant då det motstrider tidigare forskning av Tervo och 

Jokipii (2018) som förklarar att banklån oftast är den dominerande källan rörande den 

externa finansieringen hos mindre företag. Författarna lyfter vidare fram att detta 

resulterar i att banker är en av de mest centrala intressenter för mindre företag. I motsats 

till Tervo och Jokipiis (2018) resonemang kan vi utifrån vår empiri tyda att en del av 

företagen uppfattar att banker inte har något större intresse av mindre företag. 

  

Trots att inget av företagen i vår studie i dagsläget inte har några lån hos banken har vi 

utifrån empirin fått en uppfattning om att respondenterna anser att en revisor kan ha en 

positiv inverkan hos långivarna. Detta då banken kan komma att värdera företaget högre 

om de har en auktoriserad revisor. Det är något som står i enhet med Palazuelos et al. 

(2018) samt Duréndez Gómez-Guillamón (2003) som belyser att det finns ett samband 

mellan ett företags val av en revisor och bankernas vilja att låna ut pengar till dessa 

företag. Palazuelos et al. (2018) förklarar vidare att detta innebär att en extern revisor 

uppfyller sin funktion genom att bidra till en korrekt och trovärdig bild av företagets 

finansiella ställning gentemot banken.   

  

Majoriteten av våra respondenter anser heller inte att det föreligger något krav från 

banken att ha en revisor. Även detta är något som strider mot Tervo och Jokipiis (2018) 

resonemang att banker är en av de mest krävande intressentgrupper gällande hur 

tillförlitligt företaget uppfattas samt hur företagets ekonomiska ställning ser ut. Däremot 

menar några av respondenterna att utbytesrelationen med banken kan komma att 

påverkas då företagen väljer att få sina bokslut reviderade i de fall då lån hos banken 

skulle bli aktuellt. Med detta förklarar respondenterna att anlitandet av en revisor kan 

innefatta fördelar då företaget uppfattas som mer seriöst gentemot de intressenter som 

vill investera i företaget.    
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Trots att lån hos banker i dagsläget ej är aktuellt finner vi i empirin att revision ändå är 

fördelaktigt i de fall då kontakt med banker skulle uppstå. Detta för att förebygga den 

informationsasymmetri som kan föreligga mellan företagen och banken. I de fall då 

informationsasymmetri kan föreligga mellan företaget och intressenterna menar 

Carrington (2010) att en revisor kan skapa trygghet mellan parterna.    

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera utifrån vår empiriska data att lån hos banken inte 

kan ses som en betydande faktor till varför våra valda företag frivilligt väljer anlitar en 

revisor.    

  

5.1.3. Institutionell teori 
Att våra studerade företag frivilligt anlitar en revisor anser majoriteten av företagen inte 

har någon påverkan över hur andra företag agerar, utan deras val av frivillig revision 

styrs snarare av deras egna interna behov. Tendensen att vilja efterlikna andra företag 

förklarar endast en av respondenterna att man som mindre företag vill efterlikna andra 

företag som på marknaden uppfattas som seriösa. Detta kan likställas med Meyer (2007) 

som förklarar hur företag kan komma att påverkas av de miljöer de vistas i.  

 

Utifrån det institutionella perspektivet förklarar också Oliver (1997) att företag strävar 

mot att finna vad som anses vara lämpligt företagsbeteende. Med detta menar också 

respondenten att man som ägare i ett mindre företag ständigt påverkas av hur företag 

omkring dem agerar, vilket kan vara ett skäl till att de anlitar en revisor. Detta motsäger 

dock hur en annan respondent uppfattar valet av frivillig revision utifrån det 

institutionella perspektivet. Med detta menar respondenten att företaget snarare hade 

valt bort revisorn beträffande kostnadsfrågan ifall deras val av frivillig revision hade 

haft en inverkan över hur andra företag agerar.  

 

Vidare finner vi i empirin att endast en av våra respondenter anlitar en revisor då det 

föreligger ett krav utifrån för att vidare kunna erhålla statligt stöd, anlitandet av en 

revisor blir i detta fall ett krav för att kunna fortsätta driva sin verksamhet. Detta är 

något som skiljer sig gentemot resterande respondenter gällande skälet till varför de 

frivilligt anlitar en revisor. Vidare menar respondenten att utbytesrelationen med 

utomstående part kan komma att påverkas då de ej skulle få det statliga stödet ifall 
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revisorn skulle väljas bort. Detta kan stärkas i och med Bruzelius och Skärvads (2011) 

resonemang som menar att staten som ger bidrag till företag i gengäld kräver att de 

agerar samhällsansvarigt. Detta stärker även Al-Twaijry et al. (2003) hur utomstående 

parter tenderar att uppmuntra företag att ha en revisor i företagen.  

 

Trots att respondenten enligt lagen ej behöver ha revisor blir det istället ett tvingat 

beteende utifrån då utomstående part kräver att företaget har en auktoriserad revisor för 

att fortsätta ge de statligt bidrag. Med detta förklarar Bhakoo och Choi (2013) hur så 

kallad tvingande isomorfism kan förklara hur företag känner sig tvingade att ha ett visst 

företagsbeteende.              

 

5.1.4. Chefens ekonomiska kunskap 
Majoriteten av respondenterna i studien menar att revisorn har en viktig roll i företaget. 

Utifrån vår empiriska data kunde vi konstatera att en väsentlig faktor till varför företag 

väljer att anlita en revisor beror på att de ej själva besitter kunskap inom områden 

gällande bokföring. Företag som frivilligt anlitar en revisor menar också Al-Twaijrys et 

al. (2003) kan grundas i att rätt kompetens och resurser gällande granskning av 

årsbokslut saknas inom företaget. Respondenterna resonerade vidare att revisorn bidrar 

till att det inom företaget skapas ordning och struktur. Detta kan stå i relation med 

Knechels et al. (2008) påstående som menar att mindre företags val av frivillig revision 

kan grundas utifrån företagsinterna behov. 

 

I empirin förklarar en av våra respondenter även att han under ”tuffare tider” har 

övervägt att välja bort revisorn på grund av kostnaden. Dock ansåg han att revisorn med 

dennes kunskaper fyllde en sådan betydelsefull roll vilket medförde att företaget istället 

valde att skära ner på andra kostnader. Vi ser även ett samband mellan empirin och 

teorin när det kommer till revisorns kunskap kring lagar och regler, något som cheferna 

hos företagen i lika stor utsträckning ej besitter. Detta kan förklaras att då en osäkerhet 

råder inom företaget kring de lagar och regler som finns inom bokföring, betraktar då 

respondenterna revisorn som en säkerhet. Detta resonemang finner vi även från PwC 

(2018) som lyfter fram att revisionen skall användas som hjälpverktyg för att säkerställa 

att redovisningen sker i samspel med lagar och regler.   
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Utifrån vår empiriska data kan vi tyda att revisorn skapar trygghet då cheferna inom 

företagen själva inte har den specialkunskap gällande bokföring och siffror som revisorn 

besitter. Vi kan även utifrån respondenternas resonemang se att revisorn fungerar som 

ett “bollplank” för respondenterna och deras företag gällande olika frågor som rör 

ekonomin. De kunskapsområden gällande bokföring som respondenterna saknar 

kommer revisorn i sin tur komplettera, vilket vidare frambringar 

redovisningsinformation av god kvalitet. Detta kan stärkas med Carringtons (2010) 

resonemang som menar att revisorn med sin specifika kunskap inom redovisning 

kommer framföra den redovisningsinformation som externa parter uppfattar som 

godtycklig. 

  

5.1.5. Tröghet i företag 
Vad beträffar företags vilja till förändring hade studiens resultat kunnat framstå som 

annorlunda om urvalet hade bestått av fler företag som hade sin start innan 1 november 

2010. Däremot uttrycker sig respondenterna i de relativt nystartade företagen att de 

sedan tidigare har varit verksamma inom företag som har anlitat en revisor. Därmed 

ansåg respondenterna att de av ren vana har fortsatt använda sig av revision i dagsläget.  

 

Ett av våra studerade företag grundades innan revisionsplikten avskaffades, då revision i 

företaget istället blev frivilligt påstår respondenten att det aldrig uppmärksammades. 

Respondenten påstår dessutom att det hos den tidigare ägaren fanns en ovilja till 

förändring i företaget, vilket medförde att de fortsatte att anlita en revisor. Företags 

stabilitet förklarar Ahrne och Papakostas (2002) som en betydande grund i ett företag, 

detta kan vara något som vidare resulterar i ett naturligt motstånd mot förändringar. 

Vidare menar Ahrne och Papakostas (2002) att begreppet tröghet också kan relateras till 

att förändringar i företag snarare sker under en längre process snarare än total 

oföränderlighet. 

 

Vidare finner vi i vår empiriska data att ett av våra studerade företag hade tvingande 

revision då företaget blev uppköpt, men att de senare fick en sådan låg omsättning att 

kravet för tvingande revision försvann. Trots detta valde företaget att ändå fortsätta 

anlita revisorn, med detta förklarar respondenten att det helt enkelt bara rullade på att ha 

kvar revisorn.  
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5.1.6. Storlek på företaget 
Utifrån empirin kan vi tyda att en del av våra respondenter i dagsläget är nära att 

överskrida de gränsvärden som finns för frivillig revision. Vi har även fått 

uppfattningen av att några företag har planerat att göra en kraftig tillväxtresa inom en 

snar framtid, något som kommer leda till en ökad omsättning i företaget. Därför kan 

detta inom en snar framtid medföra att dessa företag tvingas att anlita en revisor. 

 

Utifrån detta menar respondenterna att det redan i dagsläget ses som fördelaktigt att 

skapa rätt rutiner för att förhindra att framtida felaktigheter uppstår när företaget växer 

och blir större på marknaden. Vi anser att detta går att kopplas samman med Collis et al. 

(2004) resonemang, som lyfter fram att en viktig faktor som påverkar företagen att 

frivilligt anlita en revisor beror på storleken av företaget mätt i hur stor omsättning de 

har. Även en senare studie av Collis (2012) stärker detta då studien visar att 

omsättningen hos mindre företag är en avgörande faktor till valet av frivillig revision. 

 

Collis (2012) förklarar även att företag med en högre omsättning uppfattar en högre 

efterfrågan från externa parter angående att företagets rapporter ska vara reviderade, 

detta då efterfrågan är något som ökar i takt med ett företags omsättning. Utifrån 

empirin kunde vi inte finna att respondenterna upplevde några direkta krav från sina 

externa parter, men att de däremot valde att anlita en revisor för att deras finansiella 

rapporter skulle uppfattas som korrekta hos dessa parter.  

 

5.2. Sammanställning av analys  
Vid sammanställning av vårt empiriska material och tidigare forskning har vi slutligen 

kunnat belysa fem faktorer som påverkar företags val att frivilligt anlita en revisor. De 

faktorer vi har belyst är skapandet av legitimitet, institutionell teori, chefens ekonomiska 

kunskap, tröghet till förändring i företaget samt storleken på företaget. Även då dessa 

fem faktorer har en inverkan på företags val gällande frivillig revision har vi utifrån 

empirin kunnat tyda att de tre viktigaste faktorerna är: 

• Skapandet av legitimitet 

• Chefens ekonomiska kunskap 

• Tröghet till förändring i företaget 
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Nedan visar Figur 3 de fem faktorer som påverkar företags val gällande frivillig 

revision. De tre mest centrala faktorerna är ifyllda i mörkblå, och de ytterligare två 

faktorerna är ifyllda i ljusblå. 

  

  

Figur 3: Faktorer som vi utifrån empirin hur kunnat belysa som påverkar företags val 
av frivillig revision 
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6. Bidrag 
I detta avsnitt besvaras först studiens syfte, något som vidare följs av studiens teoretiska 

samt praktiska bidrag. Avslutningsvis presenteras förslag till fortsatt forskning.   

 

6.1. Syftet besvaras 
Syftet med vår studie lydde: 

”Syftet med studien är att belysa vilka faktorer som styr mindre företag i Sverige att 

använda sig av revision trots att den är frivillig.” 

 

Utifrån vår empiri och teori har vi i vår studie kunnat belysa ett antal faktorer som kan 

styra mindre företag i Sverige att anlita en revisor trots att de inte omfattas av 

revisionsplikten. De viktigaste faktorerna vi finner som styr dessa studerade företag att 

frivilligt anlita en revisor är skapande av legitimitet hos externa parter, chefens 

ekonomiska kunskap, samt tröghet till förändring i företag. Dessa faktorer anser vi kan 

betraktas som underlag för att vidare besvara varför-frågan till att mindre företag i 

Sverige anlitar en revisor trots att de inte omfattas av revisionsplikten. Dessa faktorer 

har även lyfts fram som betydande i andra europeiska länder som Finland och 

Storbritannien (Niemi et al. (2012), Collis (2010)). Likheterna gällande vilka faktorer 

som styr företags val av frivillig revision kan exempelvis bero på liknande 

företagsnormer och samhällsstruktur. Vi har även funnit att storlek på företaget samt att 

de institutionella trycken kan ha en inverkan på företags val av frivillig revision, dock i 

betydligt lägre utsträckning än de tidigare nämnda faktorerna.  

 

Vidare kan vi utifrån vår studie konstatera att banklån inte har någon påverkan gällande 

mindre företags val av frivillig revision i Sverige. Att detta resultat skiljer sig från 

länder som exempelvis Storbritannien kan ha sin förklaring i Sveriges gränsvärde för 

nettoomsättning på 3 miljoner kronor. Gränsvärdet i Sverige är lägre än i vissa andra 

europiska länder, vilket skulle kunna förklara varför företag i Sverige inte i lika hög 

utsträckning besitter banklån. Utifrån detta anser vi att vårt syfte är uppfyllt då vi har 

belyst samt skapat en djupare förståelse kring vad som styr mindre företag i Sverige att 

anlita en revisor trots att den är frivillig.     
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6.2. Teoretiskt bidrag 
• Trots att det mellan olika länder kan föreligga skillnader hos företag gällande 

exempelvis företagsfinansiering, skatter och rättssystem anser vi utifrån vårt 

resultat att mindre företag i Sverige kan påverkas av liknande faktorer som lyfts 

fram i tidigare studier av Collis et al. (2004), Niemi et al. (2012) samt Aier et al. 

(2005). Genom detta kan vi utifrån vår studie stärka denna tidigare forskning 

som finns kring vilka faktorer som styr valet av frivillig revision.   

•  

• I vår studie kan vi däremot inte finna något samband mellan mindre företags val 

av frivillig revision och hur detta påverkar bankers utlåningsbeslut. Tidigare 

studier av bland annat Tervo och Jokipii (2018) förklarar att banklån är en 

central aspekt hos mindre företag vid företagsfinansiering. Duréndez Gómez-

Guillamón (2003) diskuterar även i tidigare studier att en revisors åsikt kan ha 

en positiv inverkan hos banker vid utlåningsbeslut. Detta är dock något som vi ej 

kan finna i vår empiri då våra studerade företag ej besitter några banklån. Utifrån 

vad vår studie visar kan denna tidigare forskning ej appliceras hos mindre 

företag i Sverige.  

 

6.3. Praktiskt bidrag  
Det praktiska forskningsbidraget utifrån denna studie kan förklaras genom att det finns 

ytterligare faktorer en revisor kan bidra med utöver revidering av årsbokslut. Skälet till 

varför mindre företag väljer att anlita en revisor trots att det är frivilligt kan bland annat 

även förklaras över hur revisorn tillför specialiserad kunskap som chefen i företaget 

saknar. Anlitandet av en revisor blir då en trygghet för att kunna ”ha någon att bolla 

med ”, samt att det finns en extern part som kontinuerligt uppdaterar företaget då lagar 

och regler förändras. Revisorn kan även bidra till att företaget i högre grad uppfattas 

som mer förtroendegivande hos externa parter. Dessa nämnda faktorer kan vara 

betydelsefulla aspekter en revisor bidrar med hos företag utöver att granska att ett 

företags bokföring har skett korrekt. Då företag står inför valet att besluta ifall en 

revisor är nödvändigt eller inte kan de faktorer vi har belyst betraktas som underlag för 

att företag i sin tur kan bedöma revisorns betydelse utifrån deras behov. Dessa faktorer 

vi belyser kan därmed hos företag vara värdefullt att ha i åtanke då de befinner sig i 

valet ifall de ska anlita en revisor.     
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6.4. Förslag till fortsatt forskning 
• Kreditinstitut och kreditlån har betraktats som en central aspekt för mindre 

företag i tidigare studier samt hur en revisor har en positiv inverkan på 

kreditgivarnas beslut om lån. Däremot visar vår studie att mindre företag i 

Sverige som frivillig anlitar en revisor inte baserar detta val utifrån hur det kan 

ha en påverkan hos banken. Vi kom även fram till att majoriteten av företagen i 

denna studie heller inte hade några kreditlån hos banken. Vi anser därför att det 

för framtida forskning hade varit intressant att genomföra en studie där man 

studerar olika företag som i olika hög grad innehar kreditlån från banken. På så 

vis hade en jämförelse kunnat göras mellan företagen för att se om det föreligger 

några skillnader gällande företagens val av frivillig revision i relation till banken 

och kreditlån. 

• I dagsläget är Sverige ett av de länder inom EU som har de lägsta gränsvärdena 

för frivillig revision. Ytterligare en intressant aspekt skulle därför vara att 

studera hur valet av frivillig revision skulle kunna påverkas om de gränsvärden 

som i dag gäller för mindre företag i Sverige i framtiden höjdes. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

54 
 

 
Referenser: 
 

Aier, J. K., Comprix, J., Gunlock, M. T. & Lee, D. (2005). The financial expertise of 

CFOs and accounting restatements. Accounting Horizons, 19 (3), 123-135. 

https://doi.org/10.2308/acch.2005.19.3.123  

Al-Twaijry, A. A., Brierley, J. A., & Gwilliam, D. R. (2003). The development of 

internal audit in Saudi Arabia: An institutional theory perspective. Critical Perspectives 

on Accounting, 14(5), 507–531. https://doi.org/10.1016/S1045-2354(02)00158-2 

Alvesson, M. (2011) Intervjuer: Genomförande, tolkning och reflexivitet. Malmö: Liber 

AB 

Bhakoo, V., & Choi, T. (2013). The iron cage exposed: Institutional pressures and 

heterogeneity across the healthcare supply chain. Journal of Operations Management, 

31(6), 432-449 https://doi.org/10.1016/j.jom.2013.07.016    

Blackwell, D. W., Noland, T. R., & Winters, D. B. (1998). The Value of Auditor 

Assurance: Evidence from Loan Pricing. Journal of Accounting Research, 36(1),57-70. 

https://doi.org/10.2307/2491320 

Bruzelius, L.H., Skärvad, P-H. (2011). Integrerad Organisationslära. Lund: 

Studentlitteratur AB.   

Bryman, A., & Bell, E. (2017). Företagsekonomiska forskningsmetoder. (3. uppl.). 

Stockholm: Liber AB 

Carey, P., Knechel, W. R., & Tanewski, G. (2013). Costs and Benefits of Mandatory 

Auditing of For-profit Private and Not-for-profit Companies in Australia. Australian 

Accounting Review, 23(1), 43–53. https://doi.org/10.1111/auar.12003 

Carrington, T., & Catasús, B. (2007). Auditing Stories about Discomfort: Becoming 

Comfortable with Comfort Theory. European Accounting Review, 16(1), 35–58. 

https://doi.org/10.1080/09638180701265846 

Collis, J. (2010). Audit Exemption and the Demand for Voluntary Audit: Comparative 

Study of the UK and Denmark. International Journal of Auditing, 14(2), 211–231. 

https://doi.org/10.1111/j.1099-1123.2010.00415.x  

https://doi.org/10.2308/acch.2005.19.3.123
https://doi.org/10.1016/S1045-2354(02)00158-2
https://doi.org/10.1016/j.jom.2013.07.016
https://doi.org/10.2307/2491320
https://doi.org/10.1111/auar.12003
https://doi.org/10.1080/09638180701265846
https://doi.org/10.1080/09638180701265846
https://doi.org/10.1111/j.1099-1123.2010.00415.x


 

55 
 

Collis, J. (2012). Determinants of voluntary audit and voluntary full accounts in micro- 

and non-micro small companies in the UK. Accounting and Business Research, 42(4), 

441–468. https://doi.org/10.1080/00014788.2012.667969 

Collis, J., Jarvis, R., & Skerratt, L. (2004). The demand for the audit in small companies 

in the UK. Accounting and Business Research, 34(2), 87–100. 

https://doi.org/10.1080/00014788.2004.9729955 

Dedman, E., Kausar, A., & Lennox, C. (2014). The Demand for Audit in Private Firms: 

Recent Large-Sample Evidence from the UK. European Accounting Review, 23(1), 1–

23. https://doi.org/10.1080/09638180.2013.776298 

 

Deephouse, D., & Carter, S. (2005). An Examination of Differences Between 

Organizational Legitimacy and Organizational Reputation. Journal of Management 

Studies, 42(2), 329-360. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2005.00499.x   

Devos, G., Buelens, M., & Bouckenooghe, D. (2007). Contribution of Content, Context, 

and Process to Understanding Openness to Organizational Change: Two Experimental 

Simulation Studies. The Journal of Social Psychology, 147(6), 607–630. 

https://doi.org/10.3200/SOCP.147.6.607-630 

Dharan, B. G. (1992). Auditing as a Signal in Small Business Lending. The Journal of 

Entrepreneurial Finance, 2(1), 1-11. Från: 

https://digitalcommons.pepperdine.edu/jef/vol2/iss1/1  

Duréndez Gómez‐Guillamón, A. (2003). The usefulness of the audit report in 

investment and financing decisions. Managerial Auditing Journal, 18(6/7), 549–559. 

https://doi.org/10.1108/02686900310482687 

Eriksson-Zetterqvist, U., Kalling, T., & Styhre, A. (2015). Organisation och 

Organisering. Stockholm: Liber AB 

FAR. (2018). Samlingsvolymen Redovisning 2018. (40:e utgåvan). Stockholm: FAR AB 

Greenwood, M., & Van Buren III, H. J. (2010). Trust and Stakeholder Theory: 

Trustworthiness in the Organisation–Stakeholder Relationship. Journal of Business 

Ethics, 95(3), 425–438. https://doi.org/10.1007/s10551-010-0414-4 

https://doi.org/10.1080/00014788.2012.667969
https://doi.org/10.1080/00014788.2004.9729955
https://doi.org/10.1080/00014788.2004.9729955
https://doi.org/10.1080/09638180.2013.776298
https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2005.00499.x
https://doi.org/10.3200/SOCP.147.6.607-630
https://doi.org/10.3200/SOCP.147.6.607-630
https://digitalcommons.pepperdine.edu/jef/vol2/iss1/1
https://doi.org/10.1108/02686900310482687
https://doi.org/10.1108/02686900310482687
https://doi.org/10.1007/s10551-010-0414-4


 

56 
 

Guohui, H., Meimei, Z., Le, Z. (2018). Quality of Accounting Information, Executives’ 

Background and Loans of Small and Medium-Sized Enterprises. International Journal 

of Economics, Finance and Management Sciences. 6(5), 216-223. 

https://doi.org/10.11648/j.ijefm.20180605.13 

Haw, I., Qi, D. & Wu, W. (2008). The Economic Consequence of Voluntary Auditing. 

Journal of Accounting, Auditing & Finance, 23 (1), 63-93. 

https://doi.org/10.1177%2F0148558X0802300105  

Holliday, A. (2007). Doing and Writing Qualitative Research. (2nd ed.). London: Sage 

publications. 

Jacobsen, D-I. (2007). Förståelse, beskrivning och förklaring: Introduktion till 

samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och socialt arbete. Lund: Studentlitteratur 

AB 

Kamarudin, N., Zainal- Abidin, Z., & Smith, M. (2012). Audit exemption among SMEs 

in Malaysia. Asian Review of Accounting, 20(2), 152–162. 

https://doi.org/10.1108/13217341211242196 

Kausar, A., Shroff, N., & White, H. (2016). Real effects of the audit choice. Journal of 

Accounting and Economics, 62(1), 157–181. 

https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.10.001  

 

Kim, J.-B., Simunic, D. A., Stein, M. T., & Yi, C. H. (2011). Voluntary Audits and the 

Cost of Debt Capital for Privately Held Firms: Korean Evidence*. Contemporary 

Accounting Research, 28(2), 585–615. https://doi.org/10.1111/j.1911-

3846.2010.01054.x  

 

Knechel, W. R., Niemi, L., & Sundgren, S. (2008). Determinants of Auditor Choice: 

Evidence from a Small Client Market. International Journal of Auditing, 12(1), 65–88. 

https://doi.org/10.1111/j.1099-1123.2008.00370.x  

Kvale, S. (2007). Doing Interviews. London: Sage publications.  

Mays, N., & Pope, C. (2000). Assessing quality in qualitative research. BMJ: British 

Medical Journal, 320(7226), 50–52. https://doi.org/10.1136/bmj.320.7226.50 

https://doi.org/10.11648/j.ijefm.20180605.13
https://doi.org/10.1177%2F0148558X0802300105
https://doi.org/10.1108/13217341211242196
https://doi.org/10.1108/13217341211242196
https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.10.001
https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.2010.01054.x
https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.2010.01054.x
https://doi.org/10.1111/j.1099-1123.2008.00370.x
https://doi.org/10.1136/bmj.320.7226.50


 

57 
 

Meho, L. I. (2006). E-mail interviewing in qualitative research: A methodological 

discussion. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 

57(10), 1284–1295. https://doi.org/10.1002/asi.20416 

Menon, K., & Williams, D. D. (1994). The Insurance Hypothesis and Market Prices. 

The Accounting Review, 69(2), 327–342. Hämtad från 

http://www.jstor.org/stable/248590 

Meyer, J. W. (2008). Reflections on Institutional Theories of Organizations. The SAGE 

Handbook of Organizational Institutionalism, 790–812. Från: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.465.8438&rep=rep1&type=p

df 

Miller, V. D., Johnson, J. R., & Grau, J. (1994). Antecedents to willingness to 

participate in a planned organizational change. Journal of Applied Communication 

Research, 22(1), 59–80. https://doi.org/10.1080/00909889409365387 

Minnis, M., & Sutherland, A. (2016). Financial Statements as Monitoring Mechanisms: 

Evidence from Small Commercial Loans. Journal of Accounting Research, 55(1), 197-

233. https://doi.org/10.1111/1475-679X.12127  

Neu, D., Warsame, H., & Pedwell, K. (1998). Managing Public Impressions: 

Environmental Disclosures in Annual Reports. Accounting, Organizations and Society, 

23(3), 265–282. https://doi.org/10.1016/S0361-3682(97)00008-1 

Niemi, L., Kinnunen, J., Ojala, H., & Troberg, P. (2012). Drivers of voluntary audit in 

Finland: to be or not to be audited? Accounting and Business Research, 42(2), 169–196. 

https://doi.org/10.1080/00014788.2012.653742 

Novick, G. (2008). Is there a bias against telephone interviews in qualitative research? 

Research in Nursing & Health, 31(4), 391–398. https://doi.org/10.1002/nur.20259 

Oliver, C. (1997). Sustainable competitive advantage: combining institutional and 

resource- based views. Strategic Management Journal, 18(9), 697–713. 

https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199710)18:9%3C697::AID-

SMJ909%3E3.0.CO;2-C 

https://doi.org/10.1002/asi.20416
http://www.jstor.org/stable/248590
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.465.8438&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.465.8438&rep=rep1&type=pdf
https://doi.org/10.1080/00909889409365387
https://doi.org/10.1111/1475-679X.12127
https://doi.org/10.1016/S0361-3682(97)00008-1
https://doi.org/10.1080/00014788.2012.653742
https://doi.org/10.1002/nur.20259
https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199710)18:9%3C697::AID-SMJ909%3E3.0.CO;2-C
https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199710)18:9%3C697::AID-SMJ909%3E3.0.CO;2-C


 

58 
 

Palazuelos, E., Crespo, Á. H., & del Corte, J. M. (2018). Accounting information 

quality and trust as determinants of credit granting to SMEs: the role of external audit. 

Small Business Economics, 51(4), 861–877. https://doi.org/10.1007/s11187-017-9966-3 

Power, M. K. (2003). Auditing and the production of legitimacy. Accounting, 

Organizations and Society, 28(4), 379–394. https://doi.org/10.1016/S0361-

3682(01)00047-2 

Pwc. (2018). Vad är revision?.  Hämtad: 2019-03-22. https://www.pwc.se/revision 

Riksrevisionen. (2017). Avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag - en reform 

som kostar mer än den smakar. Hämtad: 2019-02-05. 

https://www.riksrevisionen.se/download/18.3daa1b3d160c00a26d2c0f3/151843549928

2/RiR_2017_35_REVISIONSPLIKT_ANPASSAD.pdf   

 

Ross, S. A. (1973). The Economic Theory of Agency: The Principal’s Problem. The 

American Economic Review, 63(2), 134–139. Från: 

http://www3.uah.es/econ/MicroDoct/Ross_1973_The%20economic%20theory%20of%

20agency.pdf 

 

Salleh, A., Ros, R.C., Kumar, N. and Jaafar, S. (2008). Auditor's perceptions on 

obliteration of mandatory annual audit: An empirical study. International Research 

Journal of Finance and Economics. 
 

Sarapaivanich, N., & Patterson, P. G. (2015). The role of interpersonal communication 

in developing small-medium size enterprise (SME) client loyalty toward an audit firm. 

International Small Business Journal: Researching Entrepreneurship, 33(8), 882–900. 

https://doi.org/10.1177/0266242614524259 

 

Scotchmer, S. (1987). Audit Classes and Tax Enforcement Policy. The American 

Economic Review, 77(2), 229–233. Från: https://www.jstor.org/stable/pdf/1805455.pdf 

Sohlberg, P., & Sohlberg, B.M. (2013). Kunskapens former: Vetenskapsteori och 

forskningsmetod. Stockholm: Liber AB. 

https://doi.org/10.1007/s11187-017-9966-3
https://doi.org/10.1016/S0361-3682(01)00047-2
https://doi.org/10.1016/S0361-3682(01)00047-2
https://www.pwc.se/revision
https://www.riksrevisionen.se/download/18.3daa1b3d160c00a26d2c0f3/1518435499282/RiR_2017_35_REVISIONSPLIKT_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.3daa1b3d160c00a26d2c0f3/1518435499282/RiR_2017_35_REVISIONSPLIKT_ANPASSAD.pdf
http://www3.uah.es/econ/MicroDoct/Ross_1973_The%20economic%20theory%20of%20agency.pdf
http://www3.uah.es/econ/MicroDoct/Ross_1973_The%20economic%20theory%20of%20agency.pdf
https://doi.org/10.1177/0266242614524259
https://doi.org/10.1177/0266242614524259
https://www.jstor.org/stable/pdf/1805455.pdf


 

59 
 

Tabone, N., & Baldacchino, P. J. (2003). The statutory audit of owner‐managed 

companies in Malta. Managerial Auditing Journal, 18(5), 387–398. 

https://doi.org/10.1108/02686900310476855 

Tervo, S., & Jokipii, A. (2018). The value of a voluntary audit in debt financing: 

evidence from small privately held companies. Int. J. Accounting, Auditing and 

Performance Evaluation, 14(4), 291-314. https://doi.org/10.1504/IJAAPE.2018.095103 

Tracy, S. J. (2010). Qualitative Quality: Eight “Big-Tent” Criteria for Excellent 

Qualitative Research. Qualitative Inquiry, 16(10), 837–851. 

https://doi.org/10.1177/1077800410383121 

Trost, J. (2005) Kvalitativa intervjuer. (3. Uppl.) Lund: Studentlitteratur AB  

Watt-Boolsen, M. (2007). Kvalitativa analyser: Forskningsprocess, människa, 

samhälle. Malmö: Gleerups Utbildning AB.    

Wiek, A., Eierle, B., & Ojala, H. (2018) What drives voluntary audit adoption in small 

German companies? International Journal of Auditing. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ijau.12134  

Woodruff, R. B. (1997). Customer value: The next source for competitive advantage. 

Journal of the Academy of Marketing Science, 25(2), 139–153. 

https://doi.org/10.1007/BF02894350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1108/02686900310476855
https://doi.org/10.1108/02686900310476855
https://doi.org/10.1504/IJAAPE.2018.095103
https://doi.org/10.1177/1077800410383121
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ijau.12134
https://doi.org/10.1007/BF02894350
https://doi.org/10.1007/BF02894350


 

60 
 

Bilagor 
 
Bilaga 1-Intervjuguide 
 

Allmänna fakta om respondenten och företaget 

Namn och befattning i företaget? 

Vill du redogöra lite kort om företaget? 

När grundades företaget?   

Hur många anställda finns det i företaget?  

Om det finns några anställda, vilken roll har alla anställda i företaget? 

Hur många ägare finns det i företaget? 

Vilken utbildning har du? 

 

 

Revision 

1. Hur viktig är revisorn för ert företag? 

2. Hur länge har ni haft revisor? 

3. Vilken revisionsbyrå anlitar ni? 

4. Om ert företag startade innan 1 november 2010: Vem i företaget tog beslutet att 

ni skulle ha kvar revisor och varför? 

5. Om ert företag startade efter 1 november 2010: Vem i företaget tog beslutet att 

ni skulle anlita en revisor och varför? 

6. Vilka är era främsta anledningar till att ni väljer att anlita en revisor? 

7. Upplever ni några nackdelar med att anlita en revisor?  

8. Anser ni att skapandet av en revisor skapar legitimitet gentemot samhället och 

externa parter? 

9. Då ni valde revision trots att ni inte omfattas av revisionsplikten, upplever ni att 

detta val berodde på hur andra företag gör?   

10. Vilka är era främsta intressenter? 

11. Anser ni att någon eller några av era intressenter kräver att ni har en revisor? 
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12. Om ni skulle välja bort revision, tror ni detta skulle kunna påverka den 

utbytesrelation ni har med era främsta intressenter? 

13. Har ni några banklån eller planerar ni att ta några banklån? 

14. Om ja, uppfattar ni att ert val av frivillig revision påverkar långivarens beslut om 

kreditlån, exempelvis ränta och återbetalningstid? 

15. Om nej, tror ni att detta skulle kunna påverka långivarens beslut om kreditlån, 

exempelvis ränta och återbetalningstid? 

16. Upplever ni att det föreligger ett samspel mellan ert val av revisor och 

förtroendet ni bygger upp hos era intressenter? Om JA, på vilket sätt? 

17. Har ni någon gång funderat på att välja bort revision?  

18. Oavsett ja eller nej - Av vilken anledning? 

19. Planerar ni att i framtiden fortsätta ha revision? 

 
 


