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Sammanfattning 
 
Små aktiebolag i Sverige behöver sedan 2010 inte längre bli reviderade. Trots detta 
väljer många små aktiebolag att fortsätta eller att påbörja ett samarbete med en revisor. 
Detta tyder på att företagarna upplever att det finnas ett värde med revisionstjänsten. 
Tidigare litteratur berör främst nyttan med revision i större aktiebolag. I dessa företag 
finns det ett direkt värde med revision eftersom företagsledningen och aktieägarna är 
skilda. Där fyller revision sitt syfte genom att minska informationsassymetrin mellan 
ledning och ägare, i mindre företag har denna aspekt ringa betydelse. 
 
I små aktiebolag är ledning och ägare ofta samma person. I denna miljö fyller 
revisionstjänsten en annan uppgift än att minska informationsassymetrin mellan ledning 
och ägare. Istället kan revision hjälpa små aktiebolag på andra sätt. I denna studie har vi 
försökt reda ut hur små aktiebolag upplever nyttan med revisionstjänsten. I denna studie 
framkommer det att små aktiebolag väljer att bli reviderade till följd av oro för att göra 
fel. Genom revisorn finner de trygghet genom att deras oro över att något är felaktigt 
dämpas. Det står klart att de små aktiebolagen upplever nytta med revisorn och inte 
revisionstjänsten. Det är genom revisorns arbete de upplever nyttan. 
  
Det har även visats sig vara av värde för små aktiebolag att revisorn erbjuder råd och 
vägledning när det behövs. Företagen upplever nytta genom att revisorn hjälper de vid 
komplexa frågeställningar och när de känner sig osäkra. Små aktiebolag kan ha 
missuppfattade förväntningar om revisorns arbetsuppgifter och kan därför förvänta sig 
mer vägledning av sin revisor. Små aktiebolag ser inte alltid revisorn som den strikta 
versionen av en oberoende granskare. Istället kan små aktiebolag vilja ha en god 
relation till revisorn och på så sätt känna sig trygga att de agerar korrekt. Relationen till 
revisorn hör i stor utstäckning samman med den upplevda nyttan. När de små 
aktiebolagen känner förtroende för revisorn och när de upplever att revisorn är 
engagerad höjs den upplevda nyttan med revision. Dock är detta en högst subjektiv 
uppfattning, personer har olika syn på vilken nivå och form denna relation ska ta. Det är 
dock av vikt att de små aktiebolagen upplever relationen till revisorn och deras 
samarbete som tillräcklig. 
 
 
Nyckelord: Revision, nyttan med revision, små aktiebolag, principal-agentteorin 
rådgivning och relation. 
  



	  

 



Förord  
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denna studie möjlig att färdigställa. Ett tack till vår seminariegrupp som kommit med 
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stöd. 
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1. INLEDNING 
 

I detta kapitel önskar vi att väcka ett intresse hos läsaren om det valda ämnet. Kapitlet 
inleds med en presentation om vad studien handlar om och ger en beskrivning av det 
bakomliggande problemet. Vi för en diskussion om ämnet och slutligen presenteras 
studiens problemformulering, syfte och delsyften. 

 
 
1.1 Problembakgrund 
 
I slutet på 2013 fanns det i Sverige totalt 1 127 832 stycken företag och denna siffra 
ökar ständigt varje år. Idag är aktiebolag en av de vanligaste företagsformerna för 
nystartade företag i Sverige. (Ekonomifakta, 2013; Ekonomifakta, 2014) Aktiebolag är 
enligt bokföringslagen (1999:1078) bokföringsskyldiga, detta innebär att bolagen är 
skyldiga att löpande bokföra alla affärshändelser, upprätta en balansräkning och vid 
varje räkenskapsår upprätta en årsredovisning. För företag med utomstående 
intressenter är det viktigt att dess finansiella ställning och övrig information som 
företaget lämnar ut är tillförlitliga (Föreningen auktoriserade revisorer [FAR], 2001, 
s.7). I detta sammanhang spelar revision en betydande roll eftersom revision är en 
process där en revisor kritiskt granskar ett företags redovisning och förvaltning med 
syfte att tillföra förtroende för företagets finansiella rapporter (FAR, 1999, s.7; FAR, 
2001. s.7; Nationalencyklopedin, 2010). Revision kan fungera som en försäkran om att 
ett företags finansiella rapporter är korrekta (Carrington, 2010, s.14-23). Revision är 
viktigt för att hålla näringslivet och samhället stabilt och fungerande eftersom revision 
bidrar med trovärdighet (FAR, 2001. s.7-8). 

 
I Sverige infördes lagar om revision för aktiebolag redan år 1895 (FAR, 2013a). 
Regeringen tillsatte år 2006 en utredning angående revisionsplikt för små bolag. I mars 
2008 överlämnande utredningen rekommendationen att ta bort revisorsplikten för 97 
procent av alla aktiebolag i Sverige. I april 2010 beslutade regeringen i den slutliga 
propositionen till riksdagen att sätta lägre gränsvärden än de föreslagna, vilket innebar 
en avskaffad revisionsplikt för drygt 70 procent av alla aktiebolag i Sverige. (Frivision, 
u.åb) Riksdagen beslutade därmed att det inte längre skulle vara ett lagkrav för små 
aktiebolag att ha revision (Statens offentliga utredningar [SOU], 2009/10:204, s.1). De 
nya bestämmelserna började gälla den 1 november 2010 (FAR, 2013a). Detta innebär 
att majoriteten av Sveriges aktiebolag är utan restriktion att anlita en revisor.  
 
Aktiebolag har revisionsplikt om de uppfyller minst två av tre gränsvärden under de två 
senaste räkenskapsåren (Regeringen, 2010).  
 

- Fler än 3 anställda 
- Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning 
- Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning  

 
Av Sveriges aktiebolag är det idag ungefär 70 procent som går under dessa gränsvärden 
och därmed har ett frivilligt val om revision (Carrington, 2010, s.7). Av dessa små 
aktiebolag är det enligt Bolagsverket (2012) 73 procent som trots det frivilliga valet har 
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valt att ha revision. Detta indikerar att det finns någon upplevd nytta med revision även 
för små aktiebolag.  
 
Knechel et al. (2008, s.65-66) skriver att det finns både intern och extern nytta med 
revision. De beskriver att extern nytta med revision är förknippad till de utomstående 
parters intresse för ett trovärdigt bedömningsunderlag från de finansiella rapporterna. 
Revision kan genom den granskande processen reducera informationsasymmetri som 
kan råda på grund av olika intressen mellan aktieägare och företagsledning. (Knechel et 
al, 2008, s.65-66, 70) Denna externa nytta där revision kan reducera 
informationsasymmetri upplevs främst inom börsnoterade företag. Detta beror på dessa 
informationsasymmetrier främst uppkommer i större, börsnoterade företag där 
ledningen och ägarna är skilda. (Bergström & Samuelsson, 2001, s.28) Intern nytta är 
däremot kopplad till förbättring av den interna verksamheten och kan bland annat vara 
att regler följs och förbättrad effektivitet inom verksamheten (Knechel et al, 2008, s.65-
66, 70). 
 
Collis (2010 s.226) framhäver att storleken på ett företag i viss mån kan förutsäga 
efterfrågan på revision men att storleken på ett företag inte nödvändigtvis förklarar 
varför ett företag frivilligt väljer att ha revision. Ett företags storlek har ingen betydelse 
i de fall som företagets interna och externa användare ser nyttan med att ha revision och 
känner att revisionen genererar en försäkran, detta gäller oavsett om det finns en 
lagstadgad revisionsplikt eller inte (Seow, 2001 s.76). I en studie där mikro och icke-
mikroföretag jämfördes klargjordes det att mikroföretagen fann ett bredare urval av 
nyttokomponenter med revision (Collis, 2012, s.463). Med dessa argument som grund 
förefaller det sig intressant att analysera hur små företag upplever dessa 
nyttokomponenter med revision.  
 
Inom revisionsprocessen kan en revisors roll anses vara dubbel. En revisor ska kritiskt 
granska ett företags finansiella rapporter för att bidra med tillförlitlighet, men en revisor 
ska dessutom ge revisionsnära rådgivning i samband med revisionen. Denna rådgivning 
ska beröra sådant som revisorn upptäckt under revisionsprocessen. Revisorn får dock 
inte påverka sin oberoende roll i uppdraget och inte heller vara delaktig i en 
beslutsprocess gällande rådgivningen. (FAR, 2004, s.107-110) Det finns tidigare 
forskning som visar på att små företag inom de flesta områden har en mer begränsad 
kunskap än större företag. Denna begränsade kunskap i små företag existerar framförallt 
inom ekonomifunktioner. Den begränsade kunskapen innebär att små företag är i ett 
stort behov av rådgivning. (Johannisson & Lindmark, 1996, s.209; Johansson, 1997, 
s.11; Niemi et al., 2012, s.172) Sundgren & Svanström (2010, s.50) skriver att revisorn 
är den mest betydande källan gällande rådgivning för små bolag. Små företag kan 
genom att använda sin revisor som rådgivare uppleva nytta med detta eftersom revisorn 
i detta fall kan ses som ett bollplank. Johansson (2005, s.197) skriver att små företag 
trots deras bristande kunskap ofta har en bättre och mer personlig relation till sin revisor 
i jämförelse med de större bolagen. Detta menar Johansson är en fördel för de små 
bolagen då relationen och förtroendet till en revisor är viktig. 
 
Små aktiebolag i Sverige tenderar enligt statistik att ha revision trots den avskaffade 
revisionsplikten. Tidigare forskning visar på att små aktiebolag är i stort behov av 
rådgivning och att revisorn anses vara den viktigaste källan gällande denna rådgivning. 
Med hänsyn till dessa aspekter menar vi att det är aktuellt att skapa förståelse för hur 
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små aktiebolag, som frivilligt valt att ha en revisor upplever nyttan med 
revisionstjänsten och relationen till sin revisor.  
 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Borttagandet av revisionsplikten ska inte tolkas som att fördelarna med revision i små 
bolag har upphört (Collis, 2012, s.463). Carrington (2010 s.7-8) menar att 
avskaffningen kan ses som ett bidrag till att nyttan med att ha revision tydliggörs då det 
möjliggör att företag kan sända ut en signal. Svanström (2008, s.268) belyser att den 
frivilliga revisionen för små företag innebär att revisionsbyråer måste förmedla nyttan 
med att ha en revisor. Detta är ett ämne som diskuterades under ett seminarium som 
ägde rum under FARs branschdagar hösten 2013. Vid seminariet framkom ett flertal 
åsikter om kundnyttan med revision och att det i framtiden kommer bli viktigt för 
revisionsbyråer att förmedla denna nytta till kunden. (FAR, 2013b) Det som är 
intressant är att vikten läggs på hur revisorn förmedlar kundnytta och hur revisionsbyrån 
bör agera. Den primära nyttan av revision, en lösning på informationsasymmetrin 
mellan ägare och ledning förlorar en del av sin dignitet i små företag. Istället 
uppkommer frågan om hur revisorn kan skapa värde för småföretagen. I samband med 
detta menar vi att det är intressant att undersöka hur de små aktiebolagen uppfattar 
nyttan med revision och hur revisorn skapar eller kan skapa värde för dem.  
 
Branschorganisationen FAR har undersökt vilken nytta företagare upplever med 
revision. Den största nyttan ansågs vara den trygghetskänsla som erhålls genom att 
verksamhetens finansiella rapporter och drift är regelrätt. Därefter framhålls nyttan av 
att företagarna uppskattar att revisionen bidrar till att Skatteverket erhåller korrekt 
information. Dessutom återfanns nyttan av högre pålitlighet bland företagets 
affärskontakter. Mindre nytta såg företagarna med att revision gjorde det enklare att 
uppbringa kapital. (FAR, 2010) Detta strider mot den nytta som flertalet studier visat 
på, att revision kan leda till bättre lånevillkor och därmed minskade räntekostnader 
(Allee & Yohn, 2009, s.3; Berry & Robertson, 2006, s. 180–181). Svanström (2008, 
s.263) skriver att ett aktiebolags efterfrågan av revision har ett samband med den interna 
nyttan som aktiebolag upplever att revision genererar. Med denna bakgrund om hur 
viktig små aktiebolags upplevda nytta med revision tycks vara finner vi det intressant 
och aktuellt att även undersöka hur dessa företag upplever denna nytta. Detta för att 
kunna förmedla denna kunskap till såväl små aktiebolag som står inför valet men också 
till revisionsbyråer som vill behålla eller skapa nya kunder. 
 
Revisorn och revisorns roller är något som många, framför allt små företag, 
missuppfattar (FAR, 2004, s.107-110). På grund av dessa missuppfattningar vill vi 
förtydliga revisorns dubbla roller och arbetsuppgifter. Europeiska Unionen (1996, s.9) 
skriver att ett företags förväntningar på sin revisor ofta är rimliga om revisorns 
skyldigheter är nedskriva. Cassel (1996, s.189-193) diskuterar att dessa missförstånd 
främst uppstår hos mindre företag och att det skapas ett förväntningsgap då kunden inte 
har en klar bild på revisorns roll. Vi anser att det är av vikt att presentera dessa aspekter 
om just revisorns roll eftersom vi tror att det är aspekter som skulle kunna påverka 
aktiebolags upplevda nytta med både revisorn och med revisionstjänsten. Vi kommer 
därför att redogöra revisorns roll och de missförstånd som finns angående revisorns 
skyldigheter mer ingående i studiens teoretiska referensram.  
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Det kan finnas ett samband mellan mindre företags orimliga förväntningar på sin revisor 
och att små företag enligt (Gooderham et al. 2004, s.5-7) har en mer begränsad kunskap 
inom redovisning. Denna begränsade kunskap innebär att mindre företag är i behov av 
rådgivning. (Johannisson & Lindmark, 1996, s.209; Niemi et al., 2012, s.172) Sundgren 
& Svanström (2010, s.50) skriver att revisorn är den mest betydande källan gällande 
rådgivning för små företag. Det är således möjligt att små aktiebolag upplever nytta 
genom att revisorn fungerar som en rådgivare och bollplank. Johansson (2005, s.197) 
resonerar att små företag ofta har en mer personlig relation till sin revisor och att detta 
kan ses som en fördel då ett förtroende är viktigt. 
 
I en artikel i branschtidningen Balans presenteras KPMG:s förra styrelseordförande Carl 
Lindgrens syn på revisionsbranschen. Han förklarar att revisorn bör skapa mervärde för 
kunden på långsikt och därför måste revisorn vara medveten om att det handlar om en 
relation. Revisorn hjälper i första hand människor och därför är det viktigt med ett 
ömsesidigt förtroende och att revisorn kan leverera förbättringsförslag. För att detta ska 
vara möjligt krävs både kunskap om företaget och branschen. Han menar att en revisor 
bör dra nytta av den ingående insyn som revisorn får i ett företag och på så sätt etablera 
ett övertag gentemot andra rådgivare. (Albinsson, 2014, 28-34) Även DUO Revision 
verkar ha förstått betydelsen av ett välfungerande samarbete och en god relation till 
kunderna vilket framkommer i en nyligen publicerad artikel i Balans. Deras ledord är 
följande; närvaro, förståelse och stöd. De förklarar även att de vill att kunderna ska 
kunna lita på dem och känna att de är nära till hands om kunderna behöver det. 
(Marténg, 2014, s.38-40) Det diskuteras dock huruvida revisorns oberoende påverkas av 
att ge rådgivning och att denna risk ökar vid revision till mindre företag (Seow, 2001, s. 
63-64).  
 
Sedan avskaffningen av revisionsplikten har revisorns roll utvecklats för nya 
affärsmöjligheter som innefattar bland annat rådgivning. Rådgivningen innefattar 
iakttagelser samt rekommendationer. (Cassel, 1996 s.53-55; FAR, 2013c) Det visas i en 
studie utförd av Kairos Future på uppdrag av FAR att branschen förutser en ökad 
efterfrågan på rådgivning till följd av den alltmer komplicerade ekonomiska miljön. 
Studien visar indikationer på att stora förändringar kommer ske inom branschen de 
närmaste åren. Dessa kommande förändringar beror på att rådgivning- och 
redovisnings- tjänster sannolikt kommer att utgöra de största delarna av branschen 
medan revision kommer minska. Som följd av detta undersökte Kairos Future huruvida 
företag skulle välja bort revision om gränsvärdena för revisionsplikt i framtiden skulle 
höjas och att de därmed skulle hamna under dessa gränser. Utfallet visade att endast 10 
procent av de tillfrågade företagen skulle välja bort denna tjänst. (FAR, 2013d s.7-15) 
Detta blir intressant i vår studie då vi tror att rådgivning från revisorn har påverkan på 
hur de mindre aktiebolagen upplever nyttan med revision. 
 
I denna studie ligger fokus på små aktiebolag som faller under gränsvärdena för 
revisionsplikt men som valt att anlita en revisor. Detta val grundas i att dessa företag 
tagit ett aktivt beslut om att använda revision. De företag som överstiger gränserna har 
inte behövt ta ett aktivt val. Genom att dessa små företag övervägt valet att ha en 
revisor är förhoppningen att kunna erbjuda mer utförliga svar om hur de upplever nytta 
med revision. Målsättningen med denna studie är att skapa en djupare förståelse för hur 
små aktiebolag upplever nyttan med revision. Tidigare forskning har fokuserat kring 
kvantitativa aspekter beträffande nyttan med revision i små företag, detta skapar således 
ingen djupgående förståelse för företagens uppfattning utan snarare en reflektion om 
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vilka faktorer som påverkar valet att frivilligt bli reviderade. Vi vill att denna studie ska 
ge en djupare förståelse då vi vill förmedla hur små aktiebolag upplever nyttan av 
revision. Därför väljer vi att genomföra en kvalitativ studie för att fånga upp och 
framhäva de små aktiebolagens åsikter genom deras berättelser, diskussioner och 
motiveringar. I större företag finns det incitament till att anlita en revisor till följd av ett 
delat ansvar mellan ägande och kontroll samt en försäkran om korrekta finansiella 
rapporter för att få aktieägare och bättre lånevillkor. Dessa externa nyttor är vanligtvis 
inte lika framträdande små aktiebolag utan då är det istället motiv som driver företagen 
till att anlita en revisor. Vi hoppas att denna kvalitativa studie ska komplettera den 
existerande litteraturen kring nyttan med revision i små aktiebolag genom att tillföra 
djup till debatten.  
 
Tidigare studier har belyst vad det är som styr efterfrågan på revision, (se exempelvis, 
Carey et al., 2000; Collis et al., 2004; Collis, 2012; Niemi et al., 2012). Dessa studier 
har genom kvantitativ forskning försökt att förklara vilka egenskaper hos ett företag 
som kan påverka hur benäget företaget är att anlita en revisor. Med hjälp av företagens 
omsättning och deras revisionskostnad har dessa forskare försökt att skapa en bild för 
vad det är som driver efterfrågan på revision. Fontaine et al. (2013, s.A2) diskuterar att 
det saknas en mer djupgående förståelse för hur revisionsklienter upplever nytta med 
revisionstjänsten och varför företag byter revisor. Anledningen till varför företagens 
upplevda nytta fått lite fokus tror vi kan bero på att revision främst ses som 
nyttoskapande för externa aktieägarna och andra intressenter, inte för företagen själva. 
Till följd av denna bild av revisionstjänsten har det inte funnits lika starka anledningar 
för att undersöka hur företagen själva upplever nyttan med revision. Med detta i åtanke 
menar vi att det finns ett motiv för att genomföra en kvalitativ studie som syftar till att 
skapa en förståelse för hur små aktiebolag upplever nyttan med revisionstjänsten. Den 
tillgängliga litteraturen som kretsar kring små företag är inte alltid direkt applicerbar 
eftersom Sveriges har låga gränsvärden för revisionsplikt. Vi menar att det saknas en 
djupare förståelse för hur små aktiebolag, i den svenska kontexten, upplever nyttan av 
revisionstjänsten. Djupförståelsen i denna studie kommer att skapas genom 
informanternas motiveringar och mer ingående svar om hur de upplever nyttan med 
revision. Användningen av en kvalitativ metod anser vi vara lämplig och vi vill tillämpa 
detta genom kvalitativa intervjuer. Ett ytterligare argument till varför vi vill genomföra 
en kvalitativ studie är att små aktiebolag är en differentierad grupp och att det därför är 
svårt att hitta en passande schablon gällande revision för alla företag inom denna 
storlekskategori. När Collis (2003, s.31) ville hitta orsakerna bakom frivillig revision 
valde hon att låta cheferna svara i sina ord till skillnad från att låta dem svara enligt en 
mall. Detta förespråkar att nyttan med revision är ett komplext ämne och det inte med 
betryggande säkerhet kan förklaras med några standardiserade svar.  
 
Vår förhoppning är att denna studie för det första ska bidra till en kunskapsutveckling 
om hur nyttan med revision upplevs och skapas hos små aktiebolag. Detta ska ske 
genom studiens valda forskningsmetod, kvalitativ metod, som kommer att bidra med 
berättelser och motiveringar från små aktiebolag. För det andra hoppas vi att studien ska 
bidra med en förståelse för huruvida relationen med revisorn och revisorns rådgivning 
kan påverka den upplevda nyttan. Genom att förmedla detta hoppas vi på att kunna 
komplettera den nuvarande, kvantitativa litteraturen men även att hjälpa andra små 
aktiebolag inse hur revision kan hjälpa dem men även hjälpa revisorer att hitta lösningar 
för att nå ut till potentiella kunder. 
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1.3 Problemformulering 
 
Hur upplever små aktiebolag nyttan med revisionstjänsten? 
 
 
1.4 Syfte 
 
Studiens syfte är att skapa en förståelse för den upplevda nyttan med revision i små 
aktiebolag i Sverige. 
 
 
1.4.1 Delsyften 
 
Utifrån studiens övergripande syfte har följande delsyften utvecklats:  
 
- Det första delsyftet är att undersöka och skapa förståelse för hur revisorns rådgivande 
roll påverkar små aktiebolags upplevda nytta med revisionstjänsten. 
 
- Det andra delsyftet är att undersöka och skapa förståelse för hur relationen till revisorn 
påverkar små aktiebolag upplevda nytta med revisionstjänsten. 
 
 
1.5 Avgränsningar 
 
Denna studie är formad utifrån små aktiebolags perspektiv för att undersöka hur de 
upplever nyttan med revision. Studien kommer därför att avgränsas till svenska 
aktiebolag som inte är revisionspliktiga enligt gränsvärdena i aktiebolagslagen. Detta 
innebär således att studien är avgränsad till små aktiebolag som går under gränsvärdena. 
Denna studie har den geografiska avgränsningen Sverige eftersom vi valt att anpassa 
studien efter Sveriges gränsvärden för revisionsplikt.  
 
Dessa avgränsningar är valda för att skapa förståelse i det som studien ämnar till, att 
förstå bakgrunden till den verkligt upplevda nyttan av revision. Menat att små 
aktiebolag har frivillig revisionsplikt och därmed gör ett aktivt och frivilligt val om att 
ha revision. Till skillnad från de aktiebolag som går över gränsvärdena och därmed har 
revisionsplikt. 
 
 
1.6 Definition 
 
De företag som vi i denna studie definierar som små aktiebolag är de aktiebolag som 
inte har revisionsplikt. Ett aktiebolag som inte har revisionsplikt är ett aktiebolag som 
inte uppfyller minst två av tre gränsvärden under de två senaste räkenskapsåren 
(Regeringen, 2010). 
 

- Fler än 3 anställda 
- Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning 
- Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning   
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2. TEORETISK METOD 
 

I detta kapitel presenterar vi studiens teoretiska metoder. Kapitlet inleds med vårt 
ämnesval och fortlöper med en förklaring om vår förförståelse. Sedan presenteras två 
kunskapssyner, positivism och hermeneutik, vi motiverar att denna studie har ett 
hermeneutiskt perspektiv. De tre angreppssätten, deduktiv, induktiv och abduktiv 
presenteras och därefter ges vår syn på dessa. Kapitlet innehåller även en förklaring till 
studiens perspektiv som är utifrån de små aktiebolag som har revision. Kapitlet avslutas 
med en presentation om hur vi gått tillväga vid den kritiska granskningen av källor. 

 
 
2.1 Ämnesval 
 
Revision var ett självklart ämnesval då vi har ett gemensamt intresse för ämnet. Vi har 
båda läst Redovisning C 15 högskolepoäng och därefter valt att inrikta våra utbildningar 
mot redovisning och revision. Möjligheten att inrikta vår studie på ämnet revision 
innebar för oss ett tillfälle att utöka våra kunskaper. Intresset för frivillig revision växte 
fram under kursen Advanced auditing 7,5 högskolepoäng och med hänsyn till den höga 
tillväxten på små aktiebolag i Sverige känns ämnet aktuellt. 
 
Enligt EUs fjärde direktiv (78/660/EEC) tillåts företag att välja bort revision så länge de 
inte överstiger två av dessa tre gränsvärden: 50 anställda, balansomslutning på 4,4 
miljoner euro och en nettoomsättning på max 8,8 miljoner euro. De nuvarande 
gränsvärdena i Sverige ligger således långt under de tillåtna maxvärdena. Med hänsyn 
till EUs höga gränsvärden för revisionsplikt finns en sannolikhet för att dessa 
gränsvärden i Sverige höjs i framtiden (Frivision, u.åa). Under 2015 kommer en ny 
utredning att påbörjas, utredningen kommer att behandla huruvida gränsvärdena för 
revisionsplikten ska höjas (Regeringen, 2013). Detta innebär att det kan komma 
ytterligare utmaningar inom revisionsbranschen, en bransch som vi båda ser en möjlig 
karriär inom. Detta i samband med hur studien kommer att utöka den befintliga 
forskning som finns inom området, gör att vi vill bidra till att skapa en förståelse för hur 
små aktiebolag upplever nyttan med revisionstjänsten.  
 
 
2.2 Förförståelse 
 
Förförståelse är enligt Gummesson (2000, s.57) den kunskap och erfarenhet som 
människor bär med sig innan de börjar med ett forskningsprojekt eller ett 
konsultuppdrag. Gummesson (2000, s.58) menar att en bristande förförståelse medför 
att forskaren kommer att spendera mycket tid på att samla in grundläggande 
information. Det finns olika faktorer som kan bidra till en ökad förförståelse, dessa 
faktorer är uppdelad i två olika typer av förförståelse, förstahands förförståelse och 
andrahands förförståelse. Förstahands förförståelse omfattar sådana faktorer som 
påverkat forskarens personliga erfarenheter, såsom privata erfarenheter och 
arbetslivserfarenhet. Andrahands förförståelse omfattar istället sådana faktorer som är 
inhämtade från teoretisk bakgrund såsom utbildning och böcker. (Gummesson, 2000, 
s.67-68; Johansson Lindfors, 1993, s.76) 
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Det är viktigt att forskaren är medveten om sina förkunskaper för att kunna ändra åsikt 
allt eftersom forskaren samlar på sig nya kunskaper. Detta är av stor vikt i forskning för 
att forskaren inte ska presentera ett resultat som endast är baserad på forskarens 
grundliga kunskaper och åsikter. Brister denna selektiva perception i forskning kan 
blockad förkunskap uppkomma. En blockad förkunskap innebär att forskarens egna 
åsikter eller förutfattade meningar dominerar i tolkningen av insamlat material. 
(Gummesson, 2000, s.58-62) Bjereld et al., (2002, s.14) menar att forskning utan 
förförståelse inte är genomförbar eftersom förförståelsen existerar i vad som är känt 
eller i vad kunde ha förväntas. Denna studie är påverkad av vår förförståelse vilket kan 
innebära ett hinder för vår objektivitet i studien. Vi ger av denna anledning en 
redogörelse av den förförståelse som vi hade innan vi genomförde denna studie, för att 
ge läsaren en förståelse av våra val, analyser och slutsatser. Att förmedla vår 
förförståelse är även av intresse för vår egen del, genom att kartlägga våra egna 
kunskaper och fördomar inom ämnet kan vi arbeta medvetet och därmed möta ny 
kunskap med ett öppet sinne. 
 
Vi, författarna av denna studie, är två civilekonomstudenter på Handelshögskolan vid 
Umeå Universitet som båda har inriktat sina studier mot revision och redovisning. Detta 
kan enligt (Johansson Lindfors, 1993, s.76) definieras som en andrahands förförståelse 
eftersom erfarenheten vi bär med oss från kurserna är baserade på läroböcker. Vi har 
under fördjupningskurserna erhållit utökad kunskap om revision, hur processen går till 
och varför revision är viktigt. Dessa nya kunskaper väckte vårt intresse om just nyttan 
av revision, vilka asymmetrier som kan lösas med revision och vilka fördelar revision 
ger. Vi bär i denna studie främst med oss andrahands förförståelse eftersom vi har en 
fyraårig utbildning bakom oss, detta innebär att vi kommer att behöva lägga ned extra 
tid för förståelse om det aktuella ämnet för att komma fram till ett resultat i studien. 
 
Vi anser att vi har tillräckligt med kunskap inom detta ämne för att kunna bedriva 
studien vidare, vi har även utökat vår kunskap genom vetenskapliga artiklar under 
studiens gång. Detta har bidragit till en ökad förståelse av revision i små aktiebolag 
samt fördelarna med revision. Denna kunskap i samband med möjlighet till diskussion 
med vår handledare som undervisar i revision på mastersnivå anser vi är en bra och 
tillförlitlig grund för att kunna tolka och analysera empirin och därefter framlägga en 
realistisk slutsats. 
 
 
2.3 Kunskapssyn 
 
I denna studie har vi utgått från ett hermeneutiskt perspektiv, detta föll sig naturligt 
eftersom studien syftar till att skapa och bidra med förståelse om den upplevda nyttan 
med revision. Den hermeneutiska kunskapssynen har i motsats till den positivistiska 
kunskapssynen ett förstående perspektiv (Bryman & Bell, 2005, s.29). Positivism har 
istället ett förklarande perspektiv där forskarens mål är att förklara och bidra med 
vetenskap (Bryman & Bell, 2005, s.26-27; Halverson, 1992, s.14-15). Patel & Davidson 
(2011, s.29) nämner att den hermeneutiska kunskapssynen handlar om att förstå 
människor och deras handlingar. Eftersom det är förståelsen som vi söker i denna studie 
anser vi att studien bör utgå från detta hermeneutiska perspektiv. Det är förståelse som 
står i centrum för hermeneutiken. En forskares huvudsakliga mål inom hermeneutiken 
är, precis som i denna studie, att studera studiens subjekt för att skapa en förståelse och 
utifrån förståelsen göra tolkningar. Denna kunskapssyn tror på att verkligheten består av 
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flera olika bilder vilket innebär att det inte existerar någon objektivitet inom 
hermeneutiken. (Bryman & Bell, 2005, s.29-31) I denna kunskapssyn är forskarens 
förförståelse inte ett problem utan kan snarare ses som en fördel och kan vara till hjälp 
vid tolkandet av forskningsresultatet (Patel & Davidson, 2011, s.29). Vi har således 
utgått från ett hermeneutiskt perspektiv då studien syftar till att skapa förståelse. I denna 
studie vill vi förstå hur personer i små aktiebolag upplever nyttan med revision, vi anser 
att detta kan vara svårt att beskriva rent objektivt, dels eftersom vi bär med oss kunskap 
ifrån studierna men också eftersom den upplevda nyttan skiljer sig mellan personer och 
det därmed är svårt att prata om en verklighet. Istället anser vi att en hermeneutisk 
kunskapssyn lämpar sig allra bäst för att besvara vår problemformulering. 
 
 
2.4 Angreppssätt 
 
I huvudsak talas det om två olika angreppssätt inom forskning, deduktiv och induktiv. 
Skillnaden mellan dessa angreppssätt är arbetsförhållandet mellan studiens teori och 
empiri. I denna studie sker dock en kombination av båda angreppsätten. Det deduktiva 
angreppsättet innebär att en forskare först behandlar tidigare forskning genom teori och 
sedan går vidare till empiri. I en deduktiv studie utgör därför tillgängliga teorier 
grunden för forskningen. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, s.83; Trost, 2010 s.37) 
Empiriavsnittet i en studie med ett deduktivt angreppssätt bygger på förutbestämda 
teorier och därför krävs ofta en positivistisk kunskapssyn i samband med deduktion. 
(Johansson Lindfors, 1993, s.55-56) Genom det deduktiva angreppssättet utgår 
forskaren utifrån existerande teorier för att via dessa förklara ett särskilt fenomen (Patel 
& Davidson, 2011, s.23). Vid ett induktivt angreppssätt använder istället forskaren 
empirin för att skapa en teori (Bryman & Bell, 2005, s.25; Mason, 2002, s.180).  
 
Nackdelar som följer med det deduktiva angreppssättet är att de valda teorierna 
möjligen inte sammanfaller med den reala situationen (Johansson Lindfors, 1993 s.56). 
Detta betyder att forskarna försöker förklara ett fenomen utifrån teorier som inte är 
applicerbara på det studerade ämnet. En deduktiv studie kan hindra att ny information 
upptäcks eftersom arbetssättet utgår från fixerade teorier (Patel & Davidson, 2011, 
s.23). Det ska dock nämnas att inom samhällsvetenskaplig forskning förekommer det 
frekvent moment av induktiv karaktär. Bryman & Bell (2005, s.23-24) förklarar att båda 
angreppssätten visar inslag av varandra, menat att deduktion kan ha inslag av induktion 
precis som induktion kan ha inslag av deduktion. Användningen av angreppssätten i 
symbios kan bidra till en intressant kunskapsutveckling (Holme & Solvang, 1997, s.51). 
Detta tyder på att angreppssätten inte ska ses som absoluta ståndpunkter. Patel och 
Davidson (2011, s.24) omnämner den sorts angreppsätt, en blandning mellan deduktion 
och induktion som abduktion. De förklarar att tillämpningen av detta angreppsätt gör att 
forskaren har en frihet i sitt arbetssätt som inte är möjligt vid ett strikt deduktivt eller 
induktivt angreppsätt. 
 
I vår studie har vi byggt vår teoretiska referensram med hänsyn till studiens empiri. Före 
de inledande intervjuerna bildade vi oss en uppfattning om vad som kan tänkas komma 
fram under intervjuerna. Detta medförde att vi hade ett visst stöd när vi skulle utveckla 
de grundläggande frågeställningarna i intervjuguiden. Allt eftersom vi genomförde 
intervjuer upptäckte vi fler intressanta och relevanta forskningsområden. Till följd av 
detta fick vi återgå till teorikapitlet för att revidera och utveckla vissa delar. Med hänsyn 
till detta väljer vi att inte kalla studiens angreppssätt för renodlat deduktiv eller induktiv. 
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Vi finner det givande att låta genomförda intervjuer guida oss till det som är centralt och 
viktigt för vår studie. Det är svårt att på förhand skapa sig en betryggande skildring av 
vad som kan tänkas komma fram. För vår del innebar detta en del revidering och 
återgående till den teoretiska referensramen efter intervjuerna, då vi insett att vissa delar 
fått mer uppmärksamhet än förväntat och därmed ville stötta upp teorikapitlet för att 
kunna föra en intressant och givande analys. 
 
 
2.5 Forskningsmetod 
 
Den kvalitativa respektive kvantitativa metoden har båda sina för- och nackdelar. Valet 
av metod ska ske utifrån vad som är bäst lämpat för studiens problemformulering. Om 
metoden bestämts i förväg kommer detta påverka forskarna och därmed studien. 
(Holme & Solvang, 1997, s.75) För att kunna besvara vår problemformulering har vi 
använt en kvalitativ metod. Vilken metod en forskare använder ska ha sitt ursprung i 
studiens syfte och ska inte väljas till följd av rutin eller åsikter. Vi väljer den kvalitativa 
metoden eftersom vi vill erhålla förklarande, utvecklade och omfattande svar från 
studiens informanter, vilket ofta blir utfallet av kvalitativa intervjuer. (Trost, 2010, s.25) 
Den kvalitativa metodens huvudsakliga avsikt är att skapa förståelse (Holme & 
Solvang, 1997, s.14) vilket är precis vad denna studie syftar till att göra. Detta innebär 
att en forskare genom en kvalitativ metod hoppas på att skapa en mer komplett 
förståelse om det undersökta området (Holme & Solvang, 1997. s.92). En kvalitativ 
metod är att föredra i denna studie eftersom vi ämnar till att skapa en förståelse för 
personers upplevelser och resonemang (Trost, 2010, s.32). 
 
En kvalitativ studie kan ge en mer övergripande skildring av en samhällelig kontext och 
detta bidrar till en djupare insikt. En kvalitativ studie karaktäriseras av att forskarna 
erhåller omfattande upplysningar från ett mindre antal forsknings enheter. Den 
önskvärda utkomsten av en kvalitativ studie är en djupgående förståelse. (Holme & 
Solvang, 1997, s.79, 88) Till skillnad från den kvalitativa metoden handlar den 
kvantitativa metoden om att samla in numeriska data, skapa och testa hypoteser. Detta 
sker vanligen via enkäter (Bryman & Bell, 2005, s.86-88, 162). 
  
Konsekvenserna med kvalitativ metod är att undersökningarna kan bli för vinklade och 
subjektiva eftersom resultaten av undersökningarna är baserade på forskarnas 
uppfattningar. Dessa uppfattningar byggs således på vad forskaren anser är av vikt för 
studien. Med en kvalitativ metod är resultatet mer detaljrikt men det är även svårt att 
generalisera eftersom undersökningen endast sker på en liten del av enheten. (Bryman 
& Bell, 2005, s.319-320) Då denna studie inte ämnar till att generalisera resultatet har vi 
inte sett denna kritik som en konsekvens. För att däremot undvika konsekvensen 
gällande subjektiva resultat har vi spelat in samtliga intervjuer samt antecknat tonlägen 
och kroppsspråk, vi har även transkriberat intervjuerna. Vi har dessutom byggt empirin 
utifrån informanternas egna berättelser genom att använda citat för högsta trovärdighet. 
 
Vi menar att en kvalitativ metod ämnar sig bäst i denna studie eftersom studien syftar 
till att skapa förståelse om upplevelser. Då vi använt oss av en kvalitativ metod har vi 
även genomfört kvalitativa intervjuer. Med kvalitativa intervjuer har vi att kunnat lyfta 
fram informanternas motiveringar och förklaringar om hur de upplever nyttan med 
revision. Kvalitativa intervjuer syftar till att undersöka och skapa förståelse medan 
kvantitativ intervju syftar till att undersöka fördelningar av företeelser i en population 
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(Backman, 2008, s.59; Svensson & Starrin, 1996, s.53-55). Med en kvalitativ metod har 
vi på så sätt kunnat nå denna förståelse på en helt annan nivå än med en kvantitativ 
metod. En kvalitativ studie kommer dessutom att bidra som ett komplement till den 
nuvarande litteraturen som är kvantitativa och fokuserar på faktorer till revision (se 
exempelvis, Collis, 2012; Niemi et al., 2012). Även Fontaine et al. (2013, s.A2) 
förordar mer kvalitativ forskning inom detta område eftersom kunderna då ges tillfället 
att förklara hur de ser på revisionstjänsten. 
 
 
2.6 Perspektiv 
 
Perspektivet i en studie kan liknas med ett synsätt eller en utgångspunkt som såväl 
forskaren och läsaren har för att tolka vilka aspekter i studien som är relevanta (Lundahl 
& Skärvad, 1999, s.62). Bjereld et al (2002, s.17) skriver att perspektivet i en studie inte 
alltid är självklart för läsaren och att det är viktigt att förtydliga detta för att undvika 
risken att läsaren själv tolkar studien från andra kriterier. För att minska denna risk 
väljer vi att förtydliga det perspektiv som studien utgår från. Denna studie betraktas 
utifrån de små aktiebolagens perspektiv, detta beror på att vår studie syftar till att skapa 
en förståelse för hur små aktiebolag i Sverige upplever nyttan med revision. Genom att 
vända oss till dessa små aktiebolag hoppas vi på att kunna erhålla givande svar eftersom 
de självmant valt att bli reviderade. 
 
Genom att intervjua små aktiebolag vill vi skapa förståelse för vad det är som gör att 
små aktiebolag upplever en nytta med revision och om relationen till revisorn har en 
viktig roll i denna upplevelse. Studien kommer därmed att bidra med information till 
såväl revisorer som små aktiebolag. Både revisorer och små aktiebolag kommer att 
kunna hämta kunskap om vad det är som gör att små aktiebolag upplever nytta med att 
ha en revisor. Revisorer kommer därmed kunna utvecklas i den riktning som små 
aktiebolag efterfrågar. På samma sätt som små aktiebolag som står inför valet att ha en 
revisor kan få en uppfattning om vad tjänsten kan göra för just deras företag. Tidigare 
forskning har visat på nyttan med revision, sambandet mellan revision och rådgivning 
men just hur nyttan upplevs och varför har fått lite fokus. Det är just detta gap som vi 
önskar att fylla med denna studie. Dessutom har tidigare forskning till stor del berört 
större företag. 
 
 
2.7 Litteratursökning 
 
För att få kunskap om studiens ämne och hitta lämplig litteratur började vi med att titta 
på tidigare forskning inom ämnet. Denna sökning genomfördes i databasen Ebsco. 
Databasen är tillgänglig via Umeå Universitetsbiblioteks hemsida. De ursprungliga 
sökorden som användes var: audit, audit demand, voluntary audit, important, 
reasonable assurance, benefit, small companies, control, internal, client satisfaction, 
comfort, agency theory, communication, accounting, non-audit service, legitimacy, 
signal och audit expectations. Dessa sökord användes i kombination med varandra för 
att vi skulle finna lämplig litteratur. 
 
Via tidigare studier har vi även funnit fler användbara artiklar och böcker. De böcker 
som vi valt att använda var de som fanns tillgängliga i Umeå Universitetsbibliotek. 
Många av de artiklar som vi har ansett varit lämpliga har varit publicerade i någon av 
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dessa tidsskrifter:	   Journal Of Accounting, Auditing & Finance, Accounting Review, 
Accounting Horizons, Small Business Economics, Journal Of Accounting Research, 
International Journal of Auditing, Current Issues In Auditing, A Journal of Practice & 
Theory, International Small Business Journal och Accounting & Business Research 
(Taylor & Francis). Dessutom har vi funnit insiktsfulla åsikter och redogörelser i FAR:s 
tidning Balans. 
 
Vi har även vänt oss till vår handledares, Tobias Svanströms avhandlingar från 2004 
och 2008. I dessa avhandlingar har vi kunnat hitta användbar och intressant fakta, vi har 
genom dessa hittat fler vetenskapliga artiklar och böcker.  
 
 
2.8 Källkritik          
 
I denna studie har vi i största möjliga utsträckning använt oss av vetenskapliga artiklar 
som är “peer reviewed” men även avhandlingar, kurslitteratur, tidigare studier och 
böcker tillgängliga vid Umeå Universitet. En artikel som är “peer reviewed” är en 
artikel som har blivit granskad av erfarna forskare inom ämnet innan publicering (Umeå 
universitetsbibliotek, u.å). Detta stärker trovärdigheten i artikeln och därmed även 
argumentationen i denna studie. 
 
Med utgångspunkt att studien ska hålla kvalité och därmed vara tillförlitlig har vi vid 
val av fakta och information utgått från fyra källkritiska kriterier som Thurén (2013, s.7-
8) nämner. Dessa kriterier behandlar äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. 
Äkthet innebär att källorna som används innehåller äkta fakta som inte är förfalskad. 
Tidssamband berör tiden då händelsen som källan beskriver i förhållande till nutid. 
Oberoende syftar till om källan är en primär eller sekundärkälla och tendensfrihet är 
vem som står bakom källan och om denna har skriver eller utelämnar något för egen 
vinning. 
 
I studiens inledande kapitel om revision används både primära och sekundära källor.  
Sekundära källor har använts i detta kapitel då vi inte kunde hitta ursprungskällan, trots 
ett flertal försök. Dessa källor är från Ekonomifakta.se och är sammanställd statistik 
från SCB och vi har därför valt att beakta dessa källor som trovärdiga med låg risk för 
att innehålla fel. I detta kapitel har även publicerat material från branschorganisationen 
FAR använts. Dessa källor kan vara vinklade, det vill säga inte helt tendensfri och det är 
något som vi haft i åtanke vid granskning av material från FAR. Vi anser att fakta från 
FAR kan anses vara trovärdigt utan stöd från andra källor eftersom den information som 
kommer från FAR är av allmän karaktär. Vi har i största möjliga mån försökt att styrka 
fakta från FAR med vetenskapliga artiklar och kurslitteratur tillgänglig på Umeås 
universitetsbibliotek, för att öka trovärdigheten. 
 
I metodkapitlen har vi till stor del använt kurslitteratur böcker från Umeå 
universitetsbibliotek används och detta beror på att dessa kapitel i största utsträckning 
berör begrepp och olika forskningsmetoder. Vi har alltid valt den senaste, tillgängliga 
upplagan på kurslitteraturen för att undvika risken för ett opassande tidssamband. I det 
senare metodkapitlet har vi även använt oss av databasen “Retriever Business”, som 
innehåller information om Sveriges 1,4 miljoner företag. Databasen uppdateras 
veckovis med ungefär 100 000 förändringar. Retriever Business får fakta och 
årsredovisningar från Bolagsverket och kompletterar dessa fakta med information från 
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SCB, Skatteverket och UC. Vi har varit kritiska i Retrievers Business resultat på våra 
sökningar, då vi valt att filtrera sökningarna till att endast visa aktiebolag utan 
revisionsplikt men med revisor. Trots denna filtrering har det i resultat listan 
uppkommit företag som inte har revision eller företag som har revisionsplikt. För att 
hantera detta har vi granskat årsredovisningarna till de företag som vi kontaktat, för att 
försäkra oss om att de tillfrågade uppfyller studiens urvalskrav. 
 
En huvudsaklig strävan i denna studie har varit att använda primära källor. Genom att 
använda primära källor stärks trovärdigheten för studien. Det finns i teorikapitlet fyra 
sekundärkällor i teorin där vi inte lyckats finna primärkällan.	   Det finns fyra 
sekundärkällor i teorin där vi inte lyckats finna originalkällan. Den första 
sekundärkällan är O’Reilly et al. 2006, s.269 som har refererat till Chow, Kramer & 
Wallace, 1988. Den andra sekundärkällan är Carey 2013 s.49 som innehåller ett citat 
från primärkällan, Wallace, 1980. Den tredje sekundärkällan Keasey & Watson 1993 
s.67 som har refererat till White 1985. Den fjärde och sista sekundärkällan är 
Johansson, 1997, s.49-50 som har refererat till Ettinger 1991. Det som bidrar till att 
dessa fyra sekundärkällor inte har återfunnits kan bero på att de är bland de äldsta 
källorna som vi har använt, och därmed publicerades innan material blev tillgängligt 
elektroniskt.	  De använda referenserna i kapitlet är till största del vetenskapliga artiklar 
hämtade från databasen Ebsco men även artiklar från FAR:s tidning Balans och annan 
information FAR. Även här har vi haft tendensfriheten i extra åtanke vid användandet 
av källor från FAR, men precis som i det inledande kapitlet är den använda 
informationen av allmän karaktär. I detta kapitel har vi även använt ett antal 
avhandlingar (Fant, 1994; Johansson, 1997; Ravald, 2008; Svanström, 2008; Svensson, 
2003). Dessa har vi tolkat och ansett är högst trovärdiga källor eftersom samtliga 
författare arbetar eller har arbetat vid universitet och således inom den akademiska 
världen.  
 
En konsekvens med att använda tidigare studier och litteratur i denna studie är att de i 
viss utsträckning inte är direkt tillämpliga eftersom de inte utgår från svenska företag. 
Då vi skriver små företag i den teoretiska referensramen innebär detta således att det 
inte är enligt definitionen små aktiebolag som studien berör. Detta kan tyckas vara 
missvisande men vi menar att dessa artiklar ändå är användbara och applicerbara på vår 
studie då resonemanget bakom studierna är densamma, utifrån mindre företag. 
Exempelvis använder vi många tidigare studier och litteratur (Johannisson, 1996; 
Johansson, 1997; Knechel et al, 2008; Niemi et al, 2012) som betecknar små företag 
efter EU:s definition, att ett företag är litet om de har mindre än 50 anställda och en 
årsomsättning under 10 miljoner euro per år (Europeiska kommissionen, 2006). Vi har 
även använt litteratur skriven utifrån brittiska små företag (Collis, 2003; Collis et al, 
2004; Dedman & Kausar, 2012; Keasey & Watson, 1993; Kirby & King, 1997; Seow, 
2001) som definieras som små då de uppfyller minst två av följande krav, en årlig 
omsättning under £6.5miljoner, balansräkningen understiger £3.26 miljoner och eller 
genomsnittet av företagets anställda är 50 eller mindre (Companies house, 2006).  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 

I detta kapitel förklarar vi olika teorier och belyser tidigare forskning som kommer att 
ligga till grund för vår studie. Kapitlet inleds med en presentation av de externa och 
interna nyttorna som finns med revision. Därefter förklaras revisorns roll, den 
rådgivning som revisorn får ge och slutligen relationen till revisorn. Studiens teoretiska 
referensram innehåller teorier och tidigare forskning som vi anser är tillämpliga för att 
redogöra för hur små aktiebolag upplever nyttan med revision. Varje avsnitt avslutas 
med en förklaring om kopplingen till vår studie. Detta kapitel syftar till skapa en bild 
över vilka aspekter som kan påverka små aktiebolags upplevda nytta med revision.  

 
 
3.1 Nytta med revision 
 
För att få en grundläggande förståelse för den nytta som kan upplevas med revision har 
vi vänt oss till tidigare forskning och litteratur som belyser de externa och interna 
nyttorna med revision. I detta avsnitt presenteras både de externa och interna nyttorna 
för att ge läsaren en helhetsbild över ämnet. Några externa nyttoaspekter med revision 
är exempelvis reducerad informationsasymmetri, sänkta finansieringskostnader och en 
försäkran till intressenterna om att redovisningen är korrekt. De interna nyttoaspekterna 
berör primärt effektivisering och förbättrad kontroll av verksamheten. Då revision 
främst ses som en lösning på informationsasymmetrier mellan företaget och 
utomstående parter har det varit en utmaning att försöka se nyttan med revision ur små 
aktiebolags perspektiv. I senare avsnitt (se avsnitt 3.2 och 3.3) berör vi hur rådgivning 
från revisorn kan skapa nytta för kunden och huruvida relationen mellan kund och 
revisor kan påverka den upplevda nyttan. 
 
 
3.1.1 Principal-agentteorin 
 
Ett företags intressenter kan vara ägare, kreditgivare, leverantörer, kunder, anställda, 
stat och kommun (FAR, 2001, s.7). Då dessa intressenter har en begränsad insyn i 
företaget och endast ansvarar för det investerade kapitalet är principal-agent teorin 
applicerbar. Teorin beskriver revision som ett behov av försäkran och syftar på ett 
kontrakt där principalen, vilket i det här fallet är aktieägarna, tilldelar agenten, 
företagsledningen, ett uppdrag på principalens räkning (Bergström & Samuelsson, 
2001, s.22; Carrington, 2010, s.19; Jensen & Meckling, 1976, s.308). Detta kan 
tillämpas när aktieägarna i ett aktiebolag överlämnar förvaltningen av bolaget till 
företagsledningen.  
 
Nästan uteslutande för dessa uppdrag är att agenten besitter mer kunskap om företaget 
än den information som förmedlas till ägarna (Bergström & Samuelsson, 2001, s.23; 
Carrington, 2010, s.19; Hayes et al., 2005, s.46). Med detta i åtanke kan agenten välja 
att antingen vidarebefordra informationen till principalen eller att behålla den för egen 
vinning. (Bergström & Samuelsson, 2001, s.23). I dessa situationer kommer revision väl 
till hands för att stärka ägarnas tilltro för den information som ledningen förmedlar 
(Carrington, 2010, s.19). En revision kan då reducera den möjliga 
informationsasymmetri som finns mellan ägarna och ledningen samtidigt som revisorn 
kan minska kostnader som uppkommer på grund av olika vinstintressen. Med hjälp av 
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revision kan då aktieägarna försäkra sig om att ledningen arbetar utifrån företagets bästa 
och inte utifrån egen vinning (Carrington, 2010, s.19). En revisor spelar en viktig roll i 
en sådan situation, eftersom revisorn kan reducera informationsasymmetri som råder 
men dessutom kan minska möjliga kostnader och bakomliggande konflikter (Eilifsen et 
al 2013, s. 6-7). Carey et al. (2013 s.47) förklarar att revision då kan användas som ett 
verktyg för att överskåda företagets prestationer. Detta i sin tur skulle ge ägarna en 
uppfattning om huruvida ledningen strävar efter att göra det som är bäst för företaget. 
Carey et al. (2013, s.48) framlägger att principal agent problem även kan förekomma i 
de fall där ägarna utgörs av både familjemedlemmar och personer som inte tillhör 
familjen. Detta skulle betyda att någon utav dessa parter försöker lura den andra parten. 
 
Principal-agent problematik är i främst associerad med stora börsnoterade företag 
(Bergström & Samuelsson, 2001, s.28). Det är sannolikt att revision anses ha en högre 
marginalnytta i företag där ägandet och ledningen av företaget är avskilt (Carey et al., 
2000, s.41). I ett ägarlett företag utgör inte nyttan med revision av minskade agent 
konflikter en särskilt stor del av den totala nyttan (Carey et al., 2013, s.49). Tabone och 
Baldacchino (2003, s.397) förklarar emellertid att revision har ett syfte även i ägarledda 
företag eftersom det kan finnas utomstående parter som är intresserade av företagets 
verksamhet. I figur 1 nedan visas en illustration om hur Eilifsen et al (2013, s.7) har 
sammanfattat hur revisorn kan reducera informationsasymmetrier och försäkra ägarna 
om att ledningen arbetar efter lönsamhet för verksamheten. De förklarar kortfattat att 
det kan uppkomma asymmetrier mellan ledningen och ägarna på grund av olika 
intressen. Denna konflikt kan reduceras genom att en revisor anställs av ägarna, 
revisorn granskar sedan de finansiella rapporterna och ger ägarna bevis om ledningens 
finansiella rapporter är rättvisa och korrekta eller inte. 
 

 
 

Figur 1. Principal-agentteorin. Källa: Eilifsen et al., 2013, s.7. 
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Revisionen kan inom principal-agentteorin ses som en försäkran utifrån aktieägarnas 
perspektiv, menat att ägarna får en försäkran om att ledningen effektivt sköter 
verksamheten för ägarnas och verksamhetens bästa. Revisionen kan därmed ses som en 
kontraktslösning för att försäkra ägarna och utomstående intressenter om att 
företagsledningens uttalanden i de finansiella rapporterna är korrekta och upprättade i 
syfte att gynna verksamheten. Genom revision kan ägarna dessutom få en försäkran om 
dessa uttalanden och de finansiella rapporternas innehåll då revisorn blir en 
utomstående och passiv granskare som bekräftar detta innehåll. Detta innebär således att 
ett företag som har revision har en oberoende, tredje part som kan försäkra ägarna om 
att de finansiella rapporterna är korrekta. (Carrington, 2010, s.14-23) 
 
Ägarna i små aktiebolag har ofta full insikt i verksamheten då de vanligen arbetar inom 
företaget. Det finns därför inte en lika stark motivation till att företaget ska bli reviderat 
som följd av ägarnas funderingar kring företagets förvaltning. (Keasey & Watson, 1993, 
s.67) Även Carey et al. (2013 s.48) framhåller att ägaren och chefen ofta är densamma i 
små företag och att han eller hon därmed driver företaget i transparens. Abdel-Khalik 
(1993, s.35) menar att små företags verksamhet drivs på en hierarki-nivå. Med detta 
menar Abdel-Khalik att ägaren är densamma som chefen och att han eller hon därmed 
har direkt insyn i företagen. Även Thorell & Norberg (2005, s.5) förklarar att strukturen 
i många små företag är uppbyggd på det sätt att det inte är någon skillnad på ägare och 
ledning.  Knechel et al., (2008, s.66) förklarar att värdet med revision i små företag tar 
ett annat fokus då det knappast går att tala om någon separation mellan ledning och 
ägande. Revision är ett användbart verktyg även i andra hänseenden än just som en 
lösning på principal-agent problem då ett företag också har andra intressenter 
(Svanström, 2008, s.26). Informationsasymmetrin är liten i små aktiebolag eftersom 
ägarna ofta har djupgående och direkt insyn i företagets verksamhet därför finns det 
inget större värde med revision i den bemärkelsen att det skulle underlätta 
uppbringandet av eget kapital. Det går däremot att resonera kring att småföretagen 
erhåller nytta genom bättre avtal med utomstående parter. (Kim et al., 2011, s.589)  
 
 
3.1.2 Kreditgivare 
 
Det är skillnad mellan stora och små företag gällande finansiella aspekter. 
Informationsasymmetrin som vi presenterat ovan blir mellan små företag och en 
kreditgivare större i jämförelse med större företag och en kreditgivare. Detta beror på att 
större och publika företag har en ständig övervakning. För företag som ska ta lån hos en 
kreditgivare för första gången kan informationsasymmetrin vara större eftersom 
osäkerheten kring företagets finansiella ställning möjligen är högre. För att minska 
denna informationsasymmetri kollar och kontrollerar kreditgivare företagets finansiella 
rapporter. Utifrån denna kontroll kan kreditgivaren besluta om företaget kan beviljas ett 
lån eller ej. Ett företag som inte kan presentera trovärdiga finansiella rapporter kan 
anställa en oberoende granskare, en revisor som då kan försäkra att de finansiella 
rapporterna är korrekta. (Svensson, 2003) Revision förmedlar upplysningar till 
kreditgivare eftersom det stärker deras tilltro för de finansiella rapporterna och därmed 
kan kreditgivarna göra bättre bedömningar. Det finns empiriskt stöd för att förutsätta 
lägre räntekostnader i företag som frivilligt valt att bli reviderade jämfört med företag 
som väljer att inte bli det. (Kim et al., 2011, s. 612) Även Blackwell et al. (1998, s.68) 
kommer i sin studie fram till att små företag som valt att använda sig av revision har 
lägre räntekostnader i jämförelse med de små företag som valt att inte ha revision, de 
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diskuterar även att denna slutsats är trolig eftersom den överensstämmer med tidigare 
forskning som visar på att små företag använder revision för att påvisa kvalité för 
kapitalmarknaden. I Lennox & Pittman (2011, s.1675) studie dras slutsatsen att företag 
som behåller revision trots att det är frivilligt erhåller signifikant högre kreditvärdighet. 
Att ha revision ökar dessutom sannolikheten för att bli beviljad ett lån (Allee & Yohn, 
2009, s.3). En studie gjord av Seow (2001, s.74) visade att små företag i Storbritannien 
väljer att använda sig av revision om långivaren efterfrågade det för att kunna bli 
beviljade ett lån. Thorell & Norberg (2005, s.37) menar att kreditgivare är en 
framträdande intressent till ägarledda företag och att de därmed uppskattar reviderade 
räkenskaper. 
 
Reviderade finansiella rapporter är den information som värderas högst i 
beslutsprocessen om att bevilja ett företag lån (Berry & Robertson, 2006, s. 180–181). 
Även Dedman & Kausar (2012, s.416) finner att revision i små företag kan vara 
värdefullt eftersom tjänsten kan bidrar till högre kreditvärdighet De analyserade 4873 
företag som nyligen undantagits från revisionsplikten och fann signifikanta bevis för att 
de företag som fortsatte bli reviderade erhöll högre kreditvärdering. Förklaringen till 
detta ges delvis genom att reviderade bolag blir mer försiktiga i sina ekonomiska 
antaganden och av att värdet revision är mycket tydligt för kreditgivare. 
 
 
3.1.3 Leverantörer och kunder 
 
När Collis (2003, s.8) försökte reda ut varför företag skulle välja bort revision eller ej 
framkom det 70 procent av de företag som ville behålla revision ansåg att revision ger 
en kontroll och försäkran till utomstående parter. I dessa utomstående parter ingår 
förutom ägare och kreditgivare bland annat även leverantörer och kunder med flera. 
Svanström (2008, s.40) förklarar att det i teorin är möjligt att finna nytta med revision 
för leverantörer, genom att de får ett förtroende för att de kan lämna krediter. Detta 
gynnar då även företaget eftersom leverantörernas förtroende kan leda till förmånliga 
kredittider. Svanström (2008, s.127) förklarar dock att den nytta som kunder och 
leverantörer erhåller är lägre än den nytta som förmedlas till kreditgivare, ägare och 
Skatteverket. 
 
För leverantörer fyller revisionen av företagets räkenskaper ingen större mening. För att 
försäkra sig om att de får betalt för sina varor eller tjänster finns ett antal andra verktyg 
tillgängliga. Dessa verktyg innefattar bland annat pant eller borgen i någon tillgång. 
Utöver detta finns det även andra slags avtal såsom ägarförbehåll vid försäljning, att 
företaget inte äger föremålet förrän full betalning skett, eller leasingavtal. Till följd av 
dessa alternativ verkar inte leverantörer efterfråga revision i företaget. Att ett företag 
väljer att inte bli reviderade har ytterst begränsad innebörd för samarbetet med 
leverantörer. Om en leverantör mot förmodan skulle efterfråga att företaget blir 
reviderade är det möjligt att byta leverantör. (SOU, 2008:32, 254-255) Om 
leverantörerna inte ser ett behov av reviderade årsredovisningar skapar det antagligen 
inte någon upplevd nytta för företagen genom exempelvis förbättrade kreditvillkor. 
 
Att ett företags kunder skulle vara intresserade av att företaget blir reviderat får ännu 
mindre genomslag. Det enda som kan tänkas vara intressant för kunderna är att 
företaget består även i framtiden med hänsyn till garantiutfästelser. Detta blir därför en 
aspekt när kunden köper en produkt som antas ska finnas under en längre tid. Dessutom 
är det mer troligt att kunden vänder sig till ett väletablerat företag istället för att utreda 
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huruvida företaget är reviderat eller ej. Det som kan tänkas ha betydelse är när det gäller 
försäljning mellan näringsidkare. Om en annan näringsidkare köper något som företaget 
sedan ska underhålla och där de utfärdat ett garantilöfte kan det finnas efterfrågan av 
revision från kundens sida. (SOU, 2008:32, 255-256) För att ett företag ska uppleva 
nytta med revision till följd av kundernas belåtenhet måste det vara många alternativt 
stora kunder om efterfrågar detta. Om en liten kund efterfrågar revision överväger inte 
nyttan revisionskostnaden. Med anledning av förekommande resonemang tror vi att den 
upplevda nyttan av revisionstjänsten till följd av förbättrade samarbeten med 
leverantörer eller kunder är ytterst begränsad. Det är dock inte skrivet i sten och därmed 
kan det förekomma personer som erhåller nytta med revision genom till exempel, 
förmånliga villkor med dessa intressenter. 
 
 
3.1.4 Legitimitet och komfort  
 
Carrington (2010, s.16) skriver att det finns två perspektiv på revision, legitimering och 
komfort. Perspektivet legitimering benämner Carrington (2010, s.15, 29) som en 
nyttoaspekt med revision eftersom revision skapar en bekräftelse för att de finansiella 
rapporterna är korrekta. Denna bekräftelse betyder att företaget följt lagar och regler och 
ger därmed en försäkran till samhället och utomstående intressenter. Legitimitet handlar 
om att följa regler och normer som existerar inom en bransch och agera i enlighet med 
dessa. Det anses därför vara av stor vikt att företag är medvetna om dynamiken i regler 
och normer. (Carrington, 2010, s.30-31; Deegman & Unerman, 2006, s.271-273) En 
revisor kommer att lämna en ren revisionsberättelse till de företag som följer dessa lagar 
och regler, detta skapar legitimitet (Carrington, 2010, s.30-31). Carrington (2010, s.31) 
diskuterar att revision överlag skapar legitimitet för företag. Eftersom legitimitet bygger 
på att agera efter de regler och normer som existerar inom en bransch är det av stor vikt 
att företag ständigt upprätthåller medvetenheten om dessa för att verka efter det sociala 
kontraktet. Detta medför även att det är viktigt för företag att regelbundet kontrollerar 
att de har legitimitet och att de agerar efter sin omgivnings förväntningar. (Deegman & 
Unerman, 2006, s.271-273) Suchmann (1995, s.574) uttrycker legitimitet som: 
 
“Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity are 
desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, 
values, beliefs, and definitions.” 
 
Vi tror i enlighet med Carrington (2010, s.30-31) att revision skapar legitimitet och att 
detta efterfrågas av omgivningen, eftersom revision är en nytta för hela samhället då det 
utmynnar i att alla får ta del av tillförlitliga finansiella rapporter (Carey et al., 2013, 
s.47). 
 
Det andra perspektivet som Carrington (2010, s.16) nämner är komfort. Det innebär att 
revision förmedlar trygghet, avlägsnar obehag och oro om att något är felaktigt. En 
investerare kan behöva en grundläggande trygghet om att de finansiella rapporterna är 
korrekta för att kunna investera i företaget. Komforten bidrar då till att användarna är 
medvetna om att en professionell granskning av företagets redovisning har skett och att 
användarna därmed kan lita och känna sig trygga med redovisningens kvalité. 
Branschen har länge förespråkat att revisorn kan erbjuda en "rimlig försäkran" att det 
inte föreligger några väsentliga fel i redovisningen (Goldwasser, 2005, s.28). Det finns 
inga garantier på att företagets redovisning är helt fri från fel. Att en granskning sker 
innebär, från komfortperspektivet, en förbättrad redovisning. (Carrington, 2010, s.16, 
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27-29) Det finns belägg för att förmoda att företagsledningen är de främsta användarna 
av företagets räkenskaper (Page, 1984, s.277). Följaktligen bör revision bidra med 
trygghet även till företagsledningen. Carrington (2010, s.26) menar att komforten, 
trygghetskänslan, inte skapas genom att kritisera företagets redovisning utan genom 
medvetenheten om att företaget använder sig av revision. 
 
 
3.1.5 Signalering 
 
Ett företag kan använda sig av ett flertal olika verktyg för att signalera till utomstående 
att deras rapporter är tillförlitliga. Dessa verktyg innefattar bland annat 
tilläggsupplysningar och information som endast är tillgänglig för företaget själv. (Firth 
& Liau-Tan, 1998, s.145) Att företagare eftersträvar signaleffekter grundas i att de vill 
övertyga andra om att allting står rätt till i företaget, denna effekt kan skapas genom 
företagarens handlingar. (Keasey & Watson, 1993, s.28) Revisionsberättelsen och 
anlitandet av en revisor kan ses som en signal till intressenter. Företaget signalerar 
därmed specifika upplysningar om verksamheten till utomstående. Grundtanken med 
signalering kan förklaras genom att "dåliga företag" (företag som vill dölja något) i 
större utsträckning väljer att inte anlita en revisor. (Melumad & Thoman, 1990, s.77-79) 
Även om revision fungerar som en signal är det en kostsam sådan och det är inte alla 
som ser att nyttan överstiger kostnaden. Då företag gör ett frivilligt val om att bli 
reviderade uppstår intuitivt en uppfattning bland investerare att företagen inte försöker 
hemlighålla något. De företag som däremot väljer att inte bli reviderade kan ses som 
sämre och investerarna vill således inte satsa på de företagen. (Sunder, 2003, s.7) 

Ett argument till att anlita en revisor är således denna signaleffekt som 
revisionsberättelsen medför. Genom denna berättelse förmedlar revisorn företagets 
ställning och framtida utveckling till intressenter. (Chow, Kramer, and Wallace, 1988 
refererad i O’Reilly et al. 2006, s.269) Resonemanget kring denna sorts signalering 
förutsätter naturligtvis att revision är frivilligt, annars mister det sin relevans (Melumad 
& Thoman, 1990, s.98). Kausar et al. (2013. s.31) drar slutsatsen att ett företag som 
frivilligt väljer att bli reviderade sänder ut ytterligare en upplysning om företagets 
ställning utöver själva revisionen. Även Lennox & Pittman (2011, s.1675) menar att 
övergången till frivillig revision för med sig önskvärda signaleringseffekter. De 
förtydligar att företag som då fortsätter med revision indikerar låg risk och genom detta 
erhåller en högre kreditvärdering. Då ett frivilligt val av revision genomförs ökar 
informationsvärdet i jämförelse med när revision är obligatoriskt (Kim et al., 2011, s. 
612). 

Det går att prata om en signaleringsnytta med revision då det frivilliga valet ger ett visst 
sken över företaget. Användningen av revision kan därmed grundas i att 
företagsledningen vill sända ut signaler till investerare (Ghorbel, 2012, s.163). 
Carrington (2010, s.25) menar att revision sänder ut en distinkt signal då revisionen i sig 
förmedlar en entydig och rak signal (ren eller oren revisionsberättelse). Även Kim et al., 
(2011, s.589) förklarar att det frivilliga valet av revision förmedlar en högre 
tillförlitlighet eftersom företaget accepterar revisionsarvodet, som inte är en obetydlig 
summa. 

Revisionsberättelser sänder ut olika starka signaler beroende på vilken revisor som 
utfärdar den. En revision med högre kvalité sänder således ut en starkare signal och vice 
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versa. (O'Reilly et al. 2006 s.284) Det går att prata om styrkan av signaleringseffekten, 
där revisorer med hög kvalité skapar en ännu starkare signaleringseffekt. (Lin et al., 
2009, s.70) Denna sorts diskussion är antagligen mer tillämplig för de företag som har 
revisionsplikt, då de ej kan urskilja sig genom anlitandet av en revisor.  I små företag är 
det rimligen inte lika aktuellt att anlita en revisor med hög kvalité, dels för att företagen 
kanske inte har lika mycket resurser att lägga på revisionsarvodet men också för att 
antalet transaktioner och likande är färre i dessa bolag. Av denna anledning blir det inte 
lika mycket att granska för revisorn. Det finns dock tecken på att anlitandet av en sådan 
revisor, tillför ännu mer styrka till signaleffekten av det frivilliga valet (Lee et al., 2003, 
s.398).  
 
I små aktiebolag förekommer samarbete med just investerare i mindre utsträckning men 
då kan revisionen istället ses som en signal till andra intressenter. Sunder (2003, s.6) 
menar att en nytta med revision är att det bidrar till att övertyga skattemyndigheten om 
att deras räkenskaper stämmer. Skatteverket uppskattar om ett aktiebolags räkenskaper 
har genomgått en revision, det är dock svårt att säga hur detta påverkar skattekontrollen 
rent praktiskt (Thorell & Norberg, 2005, s.41). Signaleffekten av revision går 
följaktligen att applicera på ett flertal intressenter, inte endast investerare. 
 
Nedan i figur 2 har vi sammanfattat de externa nyttorna med revision som tidigare 
forskning har visat på. 
 

 
 

Figur 2. Hur extern nytta med revision kan uppkomma 
 
 
3.1.6 Intern nytta  
 
De främsta förväntade fördelarna med revision enligt företagsledare verkar vara: bättre 
kontroll på företagets bokföring och interna system, högre trovärdighet av den 
finansiella informationen och slutligen en tillförlitlig försäkran till banken (Collis, 2003, 
s.7). Carey et al. (2013 s.51) betonar några fördelar som revisorns arbete kan medföra. 
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Dessa innefattar förbättringar relaterat till ledningens förhållningssätt, företagskulturen 
och förvaltnings kvalité. Revisorns arbete kan hjälpa små företag på så sätt att de kan 
hjälpa företagen att effektivisera verksamheten, minska interna informationsproblem 
och dessutom fungera som en försäkran över att företaget agerat rätt i komplexa frågor 
(Knechel et al., 2008, s.82). Det är möjligt att den interna kontrollen i små företag är 
otillräcklig för att uppfatta felaktigheter (Collis et al., 2004, s.90).  Till följd av detta 
kan små företag se nytta med revision då det medför en opartisk granskning av den 
interna kontrollen och dessutom får revisorns bekräftelse på att företagets redovisning 
stämmer. (Knechel et al., 2008 s.77) Krishnan & Yu (2012 s.134) menar att revision i 
små företag är speciellt fördelaktigt då de ofta har knappa kunskaper för att ens 
åstadkomma en passande intern kontroll. Andersson (2005 s.33) förklarar att revision 
bidrar till en garanti att företagets redovisning är utförd på ett korrekt sätt. Dessutom 
nämner Andersson att revision kan utgöra en central funktion i företagets interna 
kontroll och att företagsledningen i många små företag uppfattar nyttan med revision. 
Bengtsson et al. (2008, s.45) förklarar att en väl fungerande intern kontroll förmedlar en 
säkerhet om att företaget inte har begått några misstag i redovisningen. Med stöd av 
tidigare resonemang framstår behovet av en fungerande intern kontroll som central och 
där finns det en poäng med att bli reviderade då revisorn kan utvärdera hur lämplig 
denna kontroll är för företaget. Chan (2006, s.6) lyfter fram betydelsen av fungerande 
kontroller genom att det leder till att företaget aktivt förhindrar misstag.  
 
Sundgren & Svanström (2013, s.34) uttrycker att värdet med revision är att revisorn 
finner avvikelser, påvisar dessa och tillrättavisar felaktigheter. Blackwell et al. (1998 
s.58) resonerar kring efterfrågan på revision bland små företag och drar slutsatsen att 
den styrs av den förväntade nyttan med tjänsten. Detta tyder därmed på att 
företagsledningens uppfattning om nyttan är essentiell. Wallace (1980 refererad i Carey 
et al., 2013 s.49) förklarar: “More accurate data on capital budgeting, inventory 
planning, and breakeven analysis (as a basis for production and pricing decisions) will 
improve internal decision making”. Tanken är att revisionsprocessen ska föra med sig 
positiva effekter för beslutsunderlaget genom att den finansiella informationen ger en 
rättvisande bild av företaget. Revision kan således bidra med nytta genom att företaget 
grundar sina beslut på tillförlitlig information (Carey et al., 2013 s.49). Genom 
revisionsberättelsen blir informationen i företagets räkenskaper mer pålitlig och kan 
därmed nyttjas med ett ökat förtroende av användarna (Collis, 2000, s.65). Detta blir 
intressant eftersom företagsledningen är interna användare av de finansiella rapporterna.  
 
Genom att anlita en revisor minskar risken för att personer inom företaget försöker att 
stjäla pengar från företaget, eftersom revisorn fungerar som en kontrollant. Inom små 
företag förekommer det inte lika stor spridning av arbetsuppgifter och därmed omfattar 
den interna kontrollen färre nivåer. Dessutom kan den interna kunskapen gällande 
redovisning svikta vilket innebär att revision är ett fungerande redskap för att förhindra 
bedrägerier. (Carey et al. 2013, s.49-50) White (1985, refererad i Keasey & Watson 
1993 s.67) menar att revision utmynnar i att företagsledningen får tillgång av tillförlitlig 
information. Detta innebär i sin tur att företaget från den granskade finansiella 
informationen kan fatta välgrundade beslut rörande verksamheten. Svanström (2008, 
s.155) menar att de företag som ser revision som ett användbart verktyg för förbättring 
av den interna kontrollen och verksamheten efterfrågar revision i större utsträckning. 
Detta ger en viss indikation på hur viktig revision kan vara även inom företaget. 
 
Thorell & Norberg (2005 s.37) nämner att den interna nyttan med revision innefattar 
bekräftelsen att ett företags finansiella rapporter är upprättande på ett sådant sätt att de 
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överensstämmer med lagar och regler. Revision reducerar således uppkomsten av 
regelbrott och därmed även efterföljande bestraffning såsom böter (Carey et al., 2013 
s.50). Revision i små ägarledda företag kan påverka företaget intern, då företaget 
skärper till sig genom medvetenheten om att någon ska granska företaget (Tabone & 
Baldaccio, 2003, s.397). Större företag har tillgång till mer avancerade instrument 
gällande planering av verksamheten, i mindre företag hamnar denna planering ofta i 
skymundan trots att det finns ett samband mellan denna fas och företagets lönsamhet. 
Tidsbrist, okunnighet och osäkerhet är några utav de utmaningar som små företag ställs 
inför när det gäller denna planering. Det främsta problemet verkar vara att ledningen 
inte är kapabla till att inleda och följa upp denna planering. (Van Auken & Ireland, 
1980, s.44) Studier har belyst att företag i detta sammanhang kan dra nytta av revisorn. 
Carey et al., (2013 s.43) och Tabone & Baldacchino (2013, s.397) förklarar att revisorns 
kompetens är något som ett företag kan dra nytta av. Revisorns vidsträckta och 
varierande kunskap kan användas till företagets fördel genom att förbättra 
verksamhetens drift. Revisorn besitter detaljerad kunskap om företagets verksamhet när 
revisionen är färdig. Denna information kan revisorn använda för att ge ledningen råd 
om företagets arbetssätt och hjälpa företaget att effektivisera sina processer. Den 
kunskap och förståelse som revisorn bär med sig sedan tidigare åtaganden kan gynna 
företaget på ett sätt som inte vore möjligt utan revisor. (Carey et al., 2013, s.49-50) När 
en revision genomförs i ett litet företag kan förvaltningen i företaget förbättras och 
företaget kan få bättre ordning vilket medför att räkenskaperna blir mer pålitliga för alla 
användare, såväl externa som interna (Keasey & Watson, 1993, s. 67). Det finns således 
stöd för att det finns fördelar med revision utöver själva revisionsberättelsen. Att ha en 
revisor som en stöttepelare i ett företag har visats sig fördelaktigt, då revisorn har den 
kompetens som erfordras samtidigt som revisorn har en djupgående insyn i företaget 
(Svanström, 2013, s.360). 
 
Nedan i figur 3 har vi sammanfattat de interna nyttorna med revision som tidigare 
forskning har visat på. 
 
 

 
Figur 3. Hur intern nytta med revision kan uppkomma 
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Nedan i tabell 1 har vi sammanställt de tidigare studier som finns i avsnitt 3.1. 
Författare, 
år 

Nytta1 Urval Resultat Relevant för studien 

Kim et al., 
2011 

Lägre 
räntekostnader 

72 577 
små 
företag i 
Korea 

Små företag som frivilligt 
valt att ha revision får 
betydligt lägre 
räntekostnader än de små 
företag som inte valt att ha 
revision. 

Små företag som frivilligt 
valt att ha revision får 
lägre räntekostnader än 
de företag som inte har 
revision. Det frivilliga 
valet indikerar låg risk 
och högre tillförlitlighet. 

Blackwell et 
al., 1998  

Lägre 
räntekostnader 

212 
kreditavtal 
på små 
företag i 
USA 

Små företag som valt att 
använda sig av revision har 
lägre räntekostnader i 
jämförelse med de små 
företag som valt att inte ha 
revision. 

Små företag som valt att 
använda sig av revision 
har lägre räntekostnader 
i jämförelse med de små 
företag som valt att inte 
ha revision. 

Carey et al., 
2013  

Trygghet Privata och 
ideella 
företag i 
Australien 

Revision ger pålitlig 
information men frågan är 
vilket värde det har i 
privata och ideella företag. 
Genom att bli reviderad 
kan företaget påverkas 
internt.  Utöver 
granskningen av 
räkenskaperna kan 
revisorns kunskap skapa 
mervärde. 

Revisorns djupgående 
kunskap kan användas av 
företaget i ett flertal olika 
situationer då företagen 
har knappa kunskaper. 
Dessutom förbättras 
beslutsunderlaget och 
bedrägerier förhindras, då 
revisorn agerar 
kontrollant.  

Lennox & 
Pittman, 
2011 

Signalering/ 
bättre krediter 

3440 små 
företag i 
UK 

Finner att avskaffningen av 
revisionsplikten i UK förde 
med sig signaleffekter. 
Genom att fortsätta bli 
reviderade även efter 
avskaffandet sänder 
företaget ut en signal till 
utomstående att deras 
företag är stabilt. 

Signaleffekten av frivillig 
revision resulterar i högre 
kreditvärdighet. 

Collis, 2003 Trygghet 790 små 
företag i 
UK 

Små företag som frivilligt 
valt att ha revision hoppas 
på bättre kontroll på 
företaget bokföring och 
interna system, högre 
trovärdighet av finansiella 
informationen och slutligen 
en tillförlitlig försäkran till 
banken. 

Små företag vill att 
revision ska ge bättre 
kontroll på företaget 
bokföring och interna 
system, högre 
trovärdighet av 
finansiella informationen 
och en tillförlitlig 
försäkran till banken. 

Tabone & 
Baldacchino, 
2003 

Trygghet 39 
ägarledda 
företag och 
79 
revisorer 
på Malta 

I små företag existerar inga 
agentproblem, revision kan 
däremot användas som ett 
hjälpmedel och tillgång av 
kompetens. 

Revisorn kan ses som ett 
verktyg genom att hjälpa 
små företag inom deras 
bristande kunskap. 
Företaget skärper till sig 
när de vet att någon ska 
granska företaget. 

Tabell 1. Sammanställning av tidigare studier använda i avsnitt 3.1 
 
	    

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Med nytta menar vi de fördelar med revision som vi kopplat till denna studie. 
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3.1.7 Koppling till vår studie 
 
I detta första teoriavsnitt har vi presenterat vilken nytta det kan finnas med att ha 
revision. Tidigare studier har visat på att det finns både intern och extern nytta med att 
revision. Studier bekräftar att den främsta nyttan med revision i större företag är 
reduceringen av principal-agent problem. Detta kommer således inte vara ett centralt 
fokus i vår studie eftersom denna nytta inte är lika självklar i mindre företag eftersom 
ledningen och aktieägarna ofta är samma person. Detta innebär i sådana fall att det inte 
förekommer principal-agent problem i samma omfattning som i större bolag, den 
externa nyttan med revision av just denna anledning blir därmed inte lika självklar i små 
aktiebolag. Vi anser dock att denna nytta är viktig att presentera eftersom tidigare 
studier visar på att det är en grundläggande nytta med revision. Det är dessutom möjligt 
att vissa små företag kan uppleva nytta med revision genom den försäkran som finns 
inom principal-agentteorin.  
 
Tidigare forskning och litteratur visar på fler externa nyttor med revision. Exempelvis 
att revision kan leda till ett beviljat lån, förbättrade lånevillkor samt försäkran och 
bekräftelse om korrekt uppförda rapporter gentemot företagets användare. Studiens 
syfte är att skapa förståelse för hur små aktiebolag upplever nyttan med revision. För att 
kunna uppfylla detta syfte menar vi på att det är viktigt att tydliggöra vilka nyttor som 
det finns med att ha revision och hur dessa nyttor kan uppstå. Enligt tidigare studier 
uppkommer en försäkran utifrån den trygghetskänsla och bekräftelse som revisionen 
ger. Analysen i denna studie kommer att ske utifrån studiens perspektiv, små 
aktiebolags trygghetskänsla med att ha revision. Detta skulle således innebära att den 
nytta som tidigare forskning visar på är externa för stora företag, blir de interna nyttorna 
som små aktiebolag upplever med revision. 
 
Intern nytta med revision är bland annat en bekräftelse på att redovisningen är korrekt 
upprättad. Revision kan även leda till en förbättrad kunskap och planering inom 
verksamheten eftersom små företag har knappa kunskaper inom redovisning (Carey et 
al., 2013, s.49) tror vi att revision kan bidra med nytta för små aktiebolag genom den 
opartiska granskning som sker. Även Svanström (2004, s.141) finner att företagsledare 
ser revisorn som en tillgång, speciellt med hänseende till revisorns kunskaper gällande 
redovisning och skattefrågor. 
 
 
3.2 Revisorn som rådgivare 
 
En revisors arbetsroll och skyldigheter har i tidigare studier visas sig vara otydliga (se 
exempelvis, Porter, 1993). Studier har dessutom visat att små företag är i ett större 
behov av rådgivning än större företag. Utöver att företagsledningen ser 
revisionstjänstens värde, som ett resultat av att revisorn genomför en sakkunnig 
prövning, kan de även välja att kombinera detta med rådgivning (SOU, 1995:44, s.213 
). Vi finner det därför relevant att presentera en revisors rådgivande roll för att skapa en 
grund till studiens första delsyfte, att skapa förståelse för hur revisorns rådgivande roll 
påverkar små aktiebolags upplevda nytta med revisionstjänsten. 
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3.2.1 Den dubbla revisorsrollen 
 
En revisors huvudsakliga uppgift är att kritiskt granska och bedöma ett företags 
redovisning, bokslut och företagsledningens förvaltning av företaget och därefter lämna 
en revisionsberättelse innehållande dennes slutsatser om revisionen (FAR, 2013e). 
Rollen som revisor kan anses vara dubbel, då det i revisorns arbetsuppgifter även ingår 
att ge rådgivning. Det innefattar rådgivning rörande förbättring av kundens och 
företagets arbetssätt som revisorn uppmärksammat under sin granskning av företaget. 
Denna rådgivning är en naturlig del av revisorns roll. Den fristående rådgivningen är 
dock hårt styrd av lagar och yrkes sed. Revisorn får lämna råd och om sådant som 
revisorn upptäckt under sin granskning. Revisorn får dock aldrig vara med i en 
beslutsprocess utan får endast lämna råd, revisorn får inte heller påverka sitt oberoende i 
uppdraget. (FAR, 2004, s.107-110) Det finns forskare som menar på att revisorer trots 
detta kan riskera sitt oberoende för att få merförsäljning av tilläggstjänster (Reynolds et 
al. 2004, s.31). 
 
Företag föredrar att ha sin revisor som rådgivare istället för att anlita en utomstående 
rådgivare, detta beror på att revisorn redan har en insikt i företaget och därmed har 
ytterligare kännedom om möjliga risker och problem. Detta är en fördel för revisorn 
eftersom den ökade insikten kan förbättra revisorns revisionsarbete. Företaget kan i sin 
tur se sin revisor som ett bollplank. Små företag har ofta bara en beslutsfattare och det 
kan då vara en fördel att ha sin revisor som ett bollplank och närmsta rådgivare. (FAR, 
2004, s.109) Det kan på grund av den dubbla revisorsrollen finnas missuppfattningar 
om vad rollen som revisor innebär och vad en revisors uppgifter ska vara. En kunds 
upplevelse av en tjänst eller produkt är grundad i kundens förväntningar och därmed 
ökar kundens upplevda nytta med tjänsten eller produkten om kundens förväntningar 
uppfylls (Hubbert et al., 1995, s.6-7). Koh & Woo (1998, s.152) visade i sin 
undersökning att kunders uppfattning av revisorns roll kunde liknas med en polisman 
som söker efter fel och inte som en granskande och rapporterande roll av företagets 
finansiella rapporter. I små företag får revisorn antagligen en mer utbredd roll eftersom 
revisorn kan möjliggöra utveckling och kompensera för bristande kunskap (Kirby & 
King, 1997, s.302). 
 
Enligt Europeiska Unionen (1996, s.9) är kundens förväntningar på revisorn rimliga i de 
fall som revisorns arbetsuppgifter och skyldigheter står skrivna och kunden är villig att 
betala revisorn för detta. Kundens förväntningar på revisorn är att revisorn ska försäkra 
kunden och samhället om, att företagets redovisning är korrekt, företagets fortlevnad 
och om att företaget följer lagar. I dessa förväntningar råder det dock missuppfattningar 
om vad revisorn har för skyldigheter. Det är exempelvis inte revisorn som ansvarar eller 
upprättar ett företags redovisning, utan det är företagets styrelse. (Europeiska Unionen, 
1996, s.10-11) Det strider mot lagen att en revisor hjälper till att upprätta bokföring hos 
den kund där han eller hon är revisor (Aktiebolagslagen 10 kap 4§) En revisor ska dock 
lämna ett ”yttrande om avvikande uppfattning” om revisorn anser att redovisningen är 
vilseledande på grund av redovisningsmetod. Revisorn ska även lämna ett ”yttrande om 
brott mot god redovisningssed” i de fallen då revisorn anser att redovisningen är 
upprättad på ett medvetet missledande vis. (Europeiska Unionen, 1996, s.10-11) Även 
Cassel (1996, s.189-193) diskuterar att ett vanligt missförstånd hos kunder är att de tror 
att revisorn ska se till att företaget följer de lagar som finns snarare än att kontrollera att 
företaget gör det. Ännu ett vanligt missförstånd, främst hos små företag med en ägare är 
att revisorn ska vara en del av utförandet av redovisningen och som ovan nämnt bära 
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ansvaret för årsredovisningen. Kirby & King (1997, s.302) menar att revisorns initiala 
yrkesroll och revisorns aktiva deltagande i verksamheten bör förtydligas för små 
företag. 
 
 
3.2.2 Rådgivning 
 
Företagsledare upplever att revisorns rådgivning skapar mervärde (Fant, 1994, s.182). 
Studier visar på att revisorn är den mest använda källan gällande rådgivning för små 
företag (Kirby & King, 1997, s.301; Sundgren & Svanström, 2010, s.50). Små företag 
är dessutom i ett större behov av rådgivning än större företag, detta beror på att små 
företag ofta har en begränsad kunskap, framförallt inom ekonomifunktionerna 
(Johannisson & Lindmark, 1996, s.209; Niemi et al., 2012, s.172). I små företag, faller 
det på en enda person att hantera alla slags problem som företaget kan komma att ställas 
inför. Dessutom har ledningen i små företag svårt att förstå och ta till sig lagar och 
regler. (Kubr, 2002, s.549-550) Till följd av detta behöver småföretagare ibland hjälp, 
dels för att hinna med allt som ska göras men också eftersom de inte har tillräcklig 
kännedom. Fant (1994, s.245) förklarar att behovet av rådgivning grundas i de 
komplexa lagar och regler som företagen måste förhålla sig till, särskilt utmanande är 
skattelagstiftningen. Små företag ställs inför utmaningar då den interna expertisen är 
begränsad och låst till ett fåtal personer (Keasey & Watson, 1993, s.41). För att små 
företag ska vända sig till någon för råd måste företaget ha insett behovet av råd och 
uppfattat att rådgivningen kan fås till en skälig kostnad (Kirby & King, 1997, s.301). 
Ettinger (1991 refererad i Johansson, 1997, s.49-50)	  förklarar att småföretagare tenderar 
att vända sig till revisorn när behov av rådgivning uppkommer, detta kan förklaras 
genom att de ser revisorn som en "gratis-rådgivare".	  	  
	  
Utöver att företagsledningen ser revisionstjänstens värde kan de även välja att 
kombinera detta med rådgivning (SOU 1995:44 s. 213).  Kirby & King (1997, s.301) 
kom i sin studie fram till att 90 procent av de små bolag som ingick i deras studie 
vänder sig till sin revisor för rådgivning, i samma studie visar forskarna på att små 
bolag via sin revisor får tillgång av viktig kunskap. Eftersom de mindre bolagen i 
förhållande till de större, ofta har en god och långvarig relation till sin revisor faller det 
sig naturligt för de små bolagen att hämta rådgivning från sin revisor (Johansson, 2005, 
s.197; Kirby & King, 1997, s 301). Knechel et al., (2008, s.66) förmodar att de mindre 
företagen upplever fördelar med revisorn genom att de förbättrar verksamheten och 
finns tillgängliga för sakkunniga råd. Revisorer kan göra sina kunder nöjda genom att 
delge information och erbjuda tjänster utöver själva revisionstjänsten (Fontaine & 
Pilote, 2012, s.5). Herda & Lavelle (2013a, s.10) förklarar att revisorer kan skapa 
mervärde för sina kunder genom att ge råd och vägleda dem gällande redovisning, 
intern kontroll eller andra övergripande frågor. Många kunder önskar att revisionsbyråer 
hade ett mer proaktivt arbetssätt gentemot företaget. Kunderna vill ha mervärde utöver 
den hjälp som fås med lagar och regler, detta skulle kunna skapas genom ytterligare 
rådgivning från revisorn. (Behn & Carcello, 1997, s.19) Jeppesen (1998, s.521) menar 
att revisionstjänsten har ett begränsat värde för kunden och mervärdet skapas genom 
revisorns rådgivning.   
 
Fontaine et al. (2013, s.A12) menar att deras studie påvisar revisionskundernas 
uppskattning av andra tjänster som till exempel rådgivning och menar på att 
revisionsbyråer därför bör erbjuda dessa tjänster. Fontaines et al. (2013) studie är dock 
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baserad på större publika företag men då vi vill lyfta fram rådgivning i allmänhet menar 
vi på att det är av relevans även i denna studie. Det är av betydelse att en rådgivare är 
uppmärksam på den specifika kundens behov och därmed involverar sig i kundens 
verksamhet. Detta kan vara en utmaning då inte alla kunder förstår vilka brister som 
verksamheten har och därmed inte kan urskilja vart det krävs ytterligare resurser. 
(Svanström, 2008, s.50) Dessutom kan tjänster från revisorn (non-audit services) ha en 
positiv inverkan på revisionskvalitén utan att det påverka revisorns oberoende 
(Svanström, 2013, s.360). Carey et al. (2013 s.49) beskriver att revisorns bedömning av 
företagets interna kontroll är användbar för mindre företag och att denna verifiering kan 
vara ett resultat av rådgivningstjänst eller som en del av revisionen. Fontaine et al., 
(2013, s.A12) förklarar: “Audit firms increasingly should look for ways to provide their 
clients with feedback on issues that are important to them (e.g., tax savings, impending 
accounting standards, internal control improvement)”.  
 
Brännström (2005 s.36) menar att revisorn kan vara en tillgång för företaget då han eller 
hon besitter expertis inom en rad olika områden och argumenterar att det därmed kan 
vara värt kostnaden. Andersson (2005 s.33) förklarar att ett flertal undersökningar tytt 
på undermålig kunskap gällande redovisning och skatter hos redovisningskonsulter 
detta kan vara en anledning till varför företag hellre vänder sig till revisorn för 
vägledning. Revisorn får dock inte inskränka på sin oberoende ställning till följd av 
denna typ av rådgivning. Ledning i huruvida revisorn är oberoende eller ej hittas i 
Revisionslagen (1999:1079) 21 §. Dessutom belyser Andersson (2005 s.33-34) 
lämpligheten med revision om företaget skulle hamna i trångmål då revisorn kan ha en 
klarare bild av företagets ställning och därmed ingriper i tid. 
 
I en tidig studie gjord av Page (1984 s.276) påvisas att ledningen i ett företag framförallt 
uppskattar tjänsterna skatterådgivning, upprättande av årsredovisning och revision 
högst. Detta är intressant då efterfrågan på rådgivning på senare tid ökat. Carrington 
(2010, s181-182) förklarar att revisorn även ger företagen råd i revisionsprocessen och 
därtill ska det även poängteras att revisorn är skyldig att framföra denna rådgivning. I 
denna studie ponerar vi att små aktiebolag kanske ser nyttan med revisorn inklusive 
rådgivning och inte rådgivningstjänster som en enskild tjänst. Svanström (2013, s.361) 
har uppmärksammat detta och antyder att informanterna i studien ej kan urskilja de 
olika tjänsterna som revisorn bistår med. Som tidigare framhållet kan kunden se 
revisorn och alla dessa tjänster som en sammanlagd enhet. Detta skulle i sådana fall 
antyda att revisorn via rådgivning och liknande tjänster skapar mervärde för 
småföretagare då det inte föreligger något omfattande principal-agent problem i denna 
typ av företag.  Företagsrådgivning innehåller en rad olika nyttor då det kan vara både 
nödvändigt för en fortsatt verksamhet eller för att vinna konkurrensfulla fördelar 
(Gooderham et al., 2004, s.7).  
 
Småföretagare vänder sig ofta till redan befintliga personer i sin närhet för att få 
rådgivning. I denna miljö får rådgivaren inte alltid en erkänd roll och det är möjligt att 
han eller hon inte ens erhåller konsultarvode (Johansson, 1997, s.41) Fant (1994, s.245) 
förklarar den “naturliga koppling” som revisorns rådgivande roll kan anses ha, då 
rådgivningen avser redovisning med mera. Därmed menar vi att revisorn finns “nära till 
hands” och att revisionskunder möjligen vänder sig till revisorn med funderingar som 
inte tillhör revisorns uppgifter, revisorn intar då rollen som konsult, i de små företagens 
ögon. Fortsättningsvis förklarar Johansson (1997, s.57) att externa konsulter kan 
erbjuda små företag rådgivning som utvecklar företagets verksamhet. För att företagen 
själva ska kunna uppnå samma utvecklingskurva hade företagen varit tvungna att 
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nyanställa eller satsa på en vidareutbildning. Dessutom belyses det faktum att 
företagarna själva har begränsat med tid och därmed finner det svårt att hinna med när 
ett problem dyker upp. Slutligen menar han att en konsult fyller en viktig pedagogisk 
roll i små företag. Genom konsulten kan företagen förbättra sina bristfälliga kunskaper. 
Dessutom känner företagen ett stöd i att konsulten finns tillgänglig när viktiga beslut 
ska tas eftersom konsulten då kan dämpa oroskänslan. (Johansson, 1997, s.57-58) 
 
Sammanfattningsvis kan vi, med stöd från ovanstående text, konstatera att små företag 
är i behov av rådgivning, detta beror på deras bristfälliga kunskap inom 
ekonomifunktioner. Revisorn faller sig som en naturlig rådgivare för små företag 
eftersom mindre företag tenderar att ha en långvarig relation till sin revisor. En revisor 
är dessutom redan insatt i verksamheten vilket innebär att revisorn blir en tillgång för 
företaget vid rådgivning. 
 
 
3.2.3 Koppling till vår studie 
 
Syftet med detta andra teoriavsnitt är att ge en grundläggande bild av en revisors 
arbetsuppgifter. Detta menar vi är viktigt i förståelsen av hur nyttan med revision 
upplevs eftersom tidigare studier visat på att det uppkommer dubbla meningar om vad 
revisorns arbetsuppgifter och skyldigheter är. Vi menar att ett förtydligande om 
revisorns skyldigheter och dubbla roll kan komma att vara användbar i analysen av hur 
informanterna i studien upplever sin revisor och därmed även nyttan med revision. Vi 
kommer inte att lägga vikten på informanternas förväntningar på deras revisor och de 
möjliga missuppfattningar som kan finnas. Fokus kommer att vara utifrån studiens 
första delsyfte och försöka förstå hur revisorns rådgivande roll påverkar små aktiebolags 
upplevda nytta med revisionstjänsten. Är revisorns dubbla roll med rådgivning något 
som påverkar den upplevda nytta med revision och i sådana fall hur? 
 
Tidigare forskning visar på att små företag är i ett större behov av rådgivning än större 
företag. Den rådgivning som omnämns i detta avsnitt innefattar all slags rådgivning inte 
bara den rådgivning som är hänförlig till revisionstjänsten, så kallad revisionsnära 
rådgivning. Denna rådgivning innefattar allting som revisorn kan erbjuda som ett 
företag kan tänkas behöva hjälp med. Forskning visar även att revisorn är en bra källa 
för denna rådgivning. I samband med detta anser vi att det därför är viktigt med en 
förståelse för den rådgivning som en revisor får erbjuda utan att dennes oberoende 
riskeras. Hur rådgivning kan bli en del av revisorns arbetsuppgifter och på så sätt öka 
den upplevda nyttan med revision.  
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Nedan i tabell 2 har vi sammanställt de tidigare studier som finns i avsnitt 3.2. 
Författare, 
år 

Nytta Urval Resultat Relevant för 
studien 

Kirby & 
King, 1997 

Rådgivning 31 små företag 
och 33 
revisionsbyråer 
i UK 

Små företag är beredda att 
använda råd på grund av bristande 
kunskap och revisorn är den mest 
använda källan för detta.  

Små företag har 
bristande 
kunskap och är 
därmed i behov av 
rådgivning, 
revisorn är den 
mest använda 
källan för detta.  

Niemi et al., 
2012 

Rådgivning 412 små 
företag i 
Finland 

Faktorer som påverkar små 
företags beslut att frivilligt skaffa 
en revisor. Dessa är framförallt 
ägarnas bristande kunskap inom 
ekonomifunktionerna medan 
skatterådgivning inte alls är en 
påverkande faktor. Det finns ett 
samband mellan frivillig revision 
och den upplevda betydelsen av 
andra tjänster från en revisor. 
Detta kan bero på att revisorn är 
insatt i verksamheten. 

Dessa är 
framförallt 
ägarnas bristande 
kunskap som 
motiverar små 
företags att 
frivilligt skaffa en 
revisor. 

Fontaine et 
al., 2013 

Rådgivning 20 
ekonomichefer  
10 privata 
företag, 8 
publika företag 
och 2 ideella 
företag i USA 

Undersöker företags upplevda 
värde med revisionstjänsten. 
Visar på att relationen mellan 
revisorn och kunden har en god 
relation. Värdet ligger i kvalitén 
på servicen snarare än kvalitén på 
revisionen. Kunden upplever ett 
högre värde vid råd och feedback. 
Vid en dålig relation kan kunden 
börja fokusera mer på 
revisionsarvodet. Det är viktigt att 
revisorn är tillgänglig för kunden. 

Finner att 
revisionskunder 
blir nöjda genom 
att delger 
information och 
erbjuda tjänster 
utöver själva 
revisionstjänsten. 

Gooderham 
et al., 2004 

Rådgivning 320 små 
företag i Norge 

Små företags upplevda nytta med 
revision är oberoende av 
relationens tid. Förtroendet skapas 
således av kvalitén på tjänsterna 
från revisorn snarare än tiden. 
Visar på att företag vill ha sin 
revisor som rådgivare om 
företaget vill utvecklas. 

Små företag vill 
att deras revisor 
ska fungera som 
en rådgivare om 
företaget ska 
utvecklas. 

Svanström, 
2013 

Rådgivning 420 SME 
företag i 
Sverige 

Undersöker sambandet mellan 
NAS och revisionskvalitén. Visar 
på att revisorns oberoende inte 
ger någon antydan på riskeras vid 
NAS. Resultat visar istället att 
NAS har en god påverkan på 
revisionskvalitén. En begränsning 
är att företagen kan ha svårt att 
helt skilja mellan de olika tjänster 
som revisorn ger. 

Företagen kan ha 
svårt att urskilja 
de olika tjänster 
som tillhandahålls 
av revisorn. 

 
Tabell 2. Sammanställning av tidigare studier använda i avsnitt 3.2 
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3.3 Relationen till revisorn 
 
Tidigare studier tyder på att det är viktigt att revisorn kan bemöta kunden på rätt sätt för 
att företaget ska inse nyttan av tjänsten. Vi anser därav att det är relevant att belysa 
personliga egenskaper hos revisorn. Tidigare forskning tyder på att revisorn bör vara 
engagerad, hjälpsam och kommunikativ. Vi anser att detta är av relevans att presentera 
med hänsyn till studiens andra delsyfte som är att undersöka och skapa förståelse för 
hur relationen till revisorn påverkar små aktiebolag upplevda nytta med 
revisionstjänsten. 
 
 
3.3.1 Kommunikation 
 
Tidigare forskning har funnit att relationen mellan revisorn och kunden är viktig för att 
kunden ska känna sig nöjd. Kunden vill ha en revisor som är kompetent och engagerad i 
deras verksamhet. Dessutom måste kommunikationen mellan de båda parterna fungera. 
(Behn & Carcello, 1997, s.20-22) Förtroende och samarbete byggs upp genom att 
revisorn erbjuder sin hjälp och sin kompetens. Kunder tenderar till att vilja ha ett nära 
samarbete till revisorn istället för en mer distanserad relation. Relationen spelar väldigt 
stor roll men kan inte rättfärdiga för en dåligt utförd revision. (Fontaine & Pilote, 2012, 
s.4-5) En enkel kommunikation utan hinder är nödvändig mellan revisorn och kunden 
för att ett förtroende ska kunna skapas (Golen et al., 1997, s.25). Bennet & Robson 
(2005, s.269) finner att ett förtroende ökar i takt med interagerande mellan parterna. 
Gooderham et al., (2004, s.16) fann i sin studie att små företags förtroende byggs upp 
utifrån kvalitén på de tjänster som företagen erhåller från revisorn och inte utifrån hur 
länge de haft revisorn.  
 
Kommunikationen mellan revisorn och kunden är främst viktig när ett problem uppstår i 
revisionsprocessen. Det finns tecken som tyder på att det är just kommunikationen 
mellan de båda parterna som är nyckeln till att lösa dessa konflikter (Bobek et al., 2012, 
s.23) Fontaine et al. (2013, s.A12) förklarar att det är av vikt att kunden uppfattar 
revisorn som tillgänglig och intresserad av företagets verksamhet under hela året och 
inte endast en gång per år. Det är viktigt att belysa eventuella kommunikationsproblem 
då det kan ha en stor betydelse under revisionsprocessen. För att uppnå en god dialog 
mellan kund och revisor är det primärt att kunden inte uppfattar revisorn som trångsynt 
eller som en översittare. I och med detta blir det naturligtvis också viktigt att kunden 
uppfattar att revisorn lyssnar på kundens synpunkter. (Golen et al. 1997, s.34-36) En 
god relation byggs upp då kunder känner att proaktiva förslag ges efter kundens behov 
och problem (Sands & McPhail, 2003, s.126).  
 
Golen (1980, s.42) har tidigare genomfört en studie för att hitta de främsta 
anledningarna till bristfällig kommunikation mellan kunder och deras revisor och fann 
att “hostile attitude”2 rankades som allra högst. Detta innebär följaktligen att revisorn 
bör vara medveten om sitt agerande gentemot kunden och klargöra att han eller hon inte 
missgynnar företaget. Det är essentiellt att revisorn klargör behovet av kommunikation 
mellan parterna. Kunden kan tro att revisorn ska sköta sina angelägenheter gällande 
företaget på egen hand utan inblandning eller assistans från kunden ifråga. Det går 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Svensk översättning, fientlig attityd	  
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knappast att prata om några besvär till följd av för intensiv kommunikation däremot kan 
problem uppstå vid bristfällig kontakt. (Ziss, 2007, s.18) 
 
En god kommunikation leder till en god relation och revisorn kan förbättra en relation 
till en kund genom att upprätthålla servicekvalitén och befästa förtroendet som företaget 
har till revisorn (De Ruyter & Wetzels, 1999, s.70). Detta innebär att kunden blir mer 
nöjd när revisorn agerar professionellt och tar sig tid för kunden. Beattie & Fearnley 
(1998, s. 282) fann i sin studie att företag värderar relationen till revisorn högt. Fontaine 
& Pilote (2012, s.5) menar att revisionskunder efterfrågar långvariga och 
förtroendeingivande relationer till sina revisorer och att kunderna värdesätter service 
utöver själva revisionen. Det är viktigt att kunden känner tillit för sin revisor och att 
revisorn ställer upp när kunden behöver hjälp. Det bör klargöras att mer personliga 
relationer mellan kund och revisor inte får påverka revisorns oberoende. (Fontaine et al., 
2013, s.A12-13) Bennett & Robson, (2005, s.256) beskriver samarbetet mellan en kund 
och en rådgivare och menar att det viktigt att parterna har en god relation för att på så 
sätt skapa ett förtroende. Om revisorn och kunden hyser ömsesidig tillit påverkas 
troligen samarbetet positivt (Svanström, 2008, s.55). En skillnad gällande relationen till 
revisorn mellan små och stora företag är enligt Magri & Baldacchino (2004, s. 965) 
studie att stora företag ser en relation till hela revisionsbyrån medan små företag gärna 
ser och skapar en relation på individuell nivå med revisorn. Detta stämmer således med 
Svanström uttalande (2004, s.35) att små företag ser relationen på individnivå och ser 
sin revisor snarare än revisionsbyrån. 
 
De Ruyter & Wetzels (1999,s.72) klargör att revisorer bör fokusera på att förmedla att 
de arbetar med kunden för att säkerställa långvariga relationer då långa relationer 
mellan revisorn och kunden medför flertalet fördelar. Det bör läggas mycket vikt på 
relationen mellan revisorn och kunden då det är högst angeläget att en revisor förser 
kunden med känsla av samverkan (De Ruyter & Wetzels, 1999,s.72). Alternativet skulle 
annars vara att revisorn tydliggjorde att denne inte arbetar mot samma mål som kunden.  
 
 
3.3.2 Kundnöjdhet 
 
Kundnöjdheten hos ett företag som har anlitat en revisor påverkas av relationen till 
revisorn, denna kundnytta med revision förstärks genom ett aktivt samarbete mellan 
revisorn och kunden, detta är även grundläggande för att kunna uppnå mervärde 
(Hellman, 2006, s.120). Fontaine et al. (2013, s. A12.) finner i sin studie en antydan på 
att servicekvalitén är viktigare än revisionskvalitén. Detta betyder således att den 
service som kunderna erhåller är essentiell för framtida samarbete med revisorn. Direkt 
och förklarande rådgivning gällande redovisning uppskattas av kunderna. (Behn & 
Carcello, 1997, s.20-22) Detta tyder på att revisorn bör vara en lämplig person att vända 
sig till när ett företag söker råd. Detta torde även innebära att små aktiebolag känner ett 
värde med att deras revisor förstår dem och deras behov. För kunderna räcker det inte 
med en revisionsberättelse, de vill kunna dra fördelar från revisorns omfattande kunskap 
(Behn & Carcello, 1997, s.19).  
 
Ravald (2008, s.89) skriver om kundvärde och hur värde skapas för kunden. Hon menar 
på att värde skapas när en kunds intresse är i fokus och när det säljande företaget 
genomför processer för att öka kundens värde, vidare skriver hon att relationen mellan 
kunden och det säljande företaget är det som påverkar kundens upplevda värde. 
(Ravald, 2008, s.89-92) Relationen som kunden upplever att denne har till sin revisor 
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kan styra hur nöjd kunden är med tjänsten, revisorer bör därför anpassa sig efter 
kundens behov och visa att de vill hjälpa kunden. För att uppnå kundlojalitet och ett 
fortsatt samarbete är det direkt avgörande att kunden är nöjd (Reheul et al. 2013, s.33). 
Kundnöjdhet torde således vara ett viktigt element för att kunna åstadkomma 
kundlojalitet (Ismail et al., 2006, s.750; Cameran et al., 2010, s.429). 
 
 
3.3.3 Revisorns engagemang  
 
Kundrelationen kan även stärkas genom att kunden upplever sin revisor som hängiven 
och involverad. Om revisorn indikerar att han eller hon är nyfiken på verksamheten och 
låter kunden tala fritt om dennes arbete kan detta medföra att revisorn tillhandahåller 
användbara upplysningar. Denna information kan revisorn sedan använda till bådas 
fördel, dels genom ett bättre underlag till revisionen men också genom att ge goda råd 
till kunden. (Breon & Stellwag, 2009, s.21) Revisorns sociala förmågor är av betydelse 
när det kommer till kundrelationer (De Ruyter & Wetzels, 1999,s.72). 
 
Kunderna uppskattar särskilt revisorns råd gällande förbättringar inom verksamheten 
och detta förefaller sig ha ett inflytande på kundnöjdheten (Cameran et al., 2010, s.429). 
Behn & Carcello (1997, s.21) förtydligar att revisionsbyråerna bör bli bättre på att 
lyssna och förstå kundens behov. Ismail (2006, s.750) finner att revisorer inte alltid 
lever upp till kundernas förhoppningar, kunderna vill att revisorn ska vara kompetenta, 
leverera individuella lösningar, vara förstående och dessutom framföra denna service 
effektivt. Eftersom kunden i allmänhet har en bättre insikt i företagets verksamhet är det 
viktigt för revisorn att fundera på hur denne lägger fram förslag. Kunder vill inte ha en 
revisor som är enveten och beter sig överlägset. (Breon & Stellwag, 2009, s.19-20)  
 
Cameran et al. (2010, s.429) förklarar: “It should be noticed that business professional 
services are delivered by people and that the personal characteristics of the auditor 
matter for customer satisfaction”. 
 
 
3.3.4 Koppling till vår studie 
 
Det är möjligt att fler företag väljer att inte bli reviderade. Det är även möjligt att 
gränsvärden för revisionsplikt i Sverige kan komma att höjas (Brännström & 
Ribbestam, 2012, s.38). Detta skulle innebära att ytterligare företag kommer att gå 
under revisionsplikten. Med detta i åtanke vill vi undersöka den upplevda nyttan som 
mindre aktiebolag, som frivilligt väljer att ha revision, upplever med revisionen och 
med sin revisor. Det kunskapsgap som vi önskar att fylla är hur revisorns medverkan 
påverkar kundernas upplevda nytta med revision. Detta bidrar till en utvecklande 
förståelse för såväl revisionsbyråer som för andra aktiebolag som i framtiden står inför 
valet att ha revision eller ej. 
 
Mycket tyder på att företag vill ha ut mer av samarbetet med revisorn än bara en 
revisionsberättelse. Utifrån tidigare avsnitt finner vi en grund för att studera hur små 
aktiebolag upplever relationen till sin revisor. I tidigare forskning omnämns ett flertal 
aspekter på hur revisorn kan skapa kundnytta. Genom denna studie hoppas vi att kunna 
få en bild över hur revisorer kan påverka den upplevda nyttan med revision. Vi hoppas 
på att kunna överbrygga dessa frågeställningar genom att föra en diskussion med våra 
informanter och låta deras berättelser träda fram. Inom små företag finns som bekant 
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färre involverade personer och därför blir det av vikt att dessa personer upplever nyttan 
av revisionstjänsten, annars finns det en chans att de väljer bort revision. Inom små 
företag kan relationen mellan företagare och revisorn vara en avgörande aspekt för 
kundnöjdheten. Vi vill därför försöka få en förståelse för om relationen till revisorn har 
påverkan på den upplevda nyttan med revision.  
 
Tidigare studier visar på att relationen är av vikt och därmed påverkar det upplevda 
värdet med revision. Studier har även visat att relationen kan vara av större vikt än 
själva kvalitén på den utförda revisionen. Därmed ser vi ett möjligt samband mellan den 
upplevda nyttan med revisionstjänsten och relationen till revisorn. Vi menar att 
relationen till revisorn kan komma att påverka den upplevda nyttan med tjänsten genom 
att ett förtroende till revisorn skapas. Vi definierar inte relation i sig som en nytta utan 
med stöd från ovanstående text definierar vi relation som en aspekt som möjligen kan 
påverka den upplevda nyttan med revision. 
 
Nedan i tabell 3 har vi sammanställt de tidigare studier som finns i avsnitt 3.3. 
Författare, 
år 

Bidrag 
till 
upplevd 
nytta 

Urval Resultat Relevant för studien 

Behn & 
Carcello 
1997 
 

Relation 434 “client to 
the Big 6 
firms” i USA 
 

Revisorer ska ta sig tid att förstå 
företagen problem. 
Kundnöjdheten är som högst de 
första åren efter ett revisorsbyte. 
De belyser vikten av bra 
kommunikation och en bra 
relation. Kunderna önskar sig 
mycket mer än en 
revisionsberättelse. 

Kunder vill ha 
engagerade och 
kompetenta revisorer. 
Det är dessutom av vikt 
att kommunikationen 
fungerar. Revisorer bör 
förbättra förmågan att 
lyssna på kunden och se 
dennes behov. 

Ismail et 
al., 2006 
 

Relation 115 
ekonomichefer 
i publika 
företag i 
Malaysia 

Företag rankar tillförlitlighet och 
försäkran som allra högst när det 
kommer till vad de anser att 
revisionsbyråerna ska 
åstadkomma. 
 

Kunder önskar att 
revisorn är förstående 
och insatt i 
verksamheten. 
Dessutom önskar kunder 
att revisorn tillgodoser 
dem med vägledning när 
det krävs. 

Fontaine et 
al., 2013 
 

Relation 20 
ekonomichefer  
10 privata 
företag, 8 
publika företag 
och 2 ideella 
företag i USA 

Undersöker företags upplevda 
värde med revisionstjänsten. 
Värdet ligger i kvalitén på 
servicen snarare än kvalitén på 
revisionen. Kunden upplever ett 
högre värde vid råd och 
feedback. Vid en dålig relation 
kan kunden börja fokusera mer 
på revisionsarvodet. Det är 
viktigt att revisorn är tillgänglig 
för kunden. 

Kunden vill ha en 
revisor 
som är tillgänglig och 
intresserad. Det är även 
viktigt att kunden 
känner tillit för revisorn. 

Reheul, 
2013 

Relation 539 ideella 
företag i 
Belgien 

Finner att relationen med 
revisorn påverkar hur nöjd 
kunden är med revisionstjänsten. 
Genom att förtydliga för sina 
kunder att de är tillgängliga och 
erbjuder individuella lösningar 
kan kundnöjdhet skapas. 

Små företags upplevda 
nöjdhet med revision 
påverkas av relationen 
som de har till sin 
revisor. 

Tabell 3. Sammanställning av tidigare studier använda i avsnitt 3.3 
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4. PRAKTISK METOD 
 

I detta kapitel ges en genomgående presentation om valet av den kvalitativa 
forskningsmetoden. Sedan förklarar vi bakgrunden till studiens urval och hur vi har 
gått tillväga för att genomföra undersökningen. Kapitlet innehåller bland annat en 
beskrivning av den testintervju som vi genomförde för att testa vår intervjuguide och 
hur vi konstruerade denna guide. Vi presenterar de etiska principer som vi utgått från 
vid genomförandet av intervjuerna. Vi ger dessutom en förklaring av hur vi har 
genomfört intervjuerna och hur det empiriska materialet ska bearbetas. 

 
 
4.1 Val av metod 
 
Bryman & Bell (2005, s.52, 79) skriver att det är viktigt att en forskare följer sin 
problemformulering vid val av forskningsdesign och metod. Av denna anledning har vi 
i vår studie haft ambitionen att följa just denna vägledning. Denna studie ämnar till att 
undersöka och skapa en förståelse om hur små aktiebolag upplever nyttan med revision. 
Den upplevda nyttan som dessa företag har är individuell och förståelsen för detta ligger 
på en djupare nivå. Med detta menar vi att förståelsen för hur de upplever nyttan kräver 
ett större helhetsperspektiv av informanternas åsikter och förklaringar om hur de 
upplever nyttan. Denna helhetsbild och förståelse anser vi inte kan skapas genom 
enkäter utan vi menar då att en kvalitativ studie med kvalitativa intervjuer var det 
självklara valet för oss. Med intervjuer kunde vi få berättelser, åsikter och exempel på 
hur informanterna upplever nyttan med revision. Genom dessa berättelser anser vi att en 
mer tydlig och ingående bild skapas i jämförelse med vad som skulle kunna presenteras 
genom enkäter med kryssalternativ. 
 
En kvalitativ studie syftar till just förståelse, där forskaren på nära håll observerar det 
studerande subjektet (Backman, 2008, s.54; Nylén, 2005, s.10-12; Trost, 2010, s.26). I 
det kvalitativa perspektivet sker en observation av det studerande subjektet vanligen 
genom intervjuer, dessa intervjuer kan vara antingen kvalitativa eller kvantitativa. 
Skillnaden mellan intervjutyperna är densamma som skillnaden mellan 
forskningsdesignerna. Där kvalitativ intervju syftar till att undersöka och fastställa en 
förståelse för ett sammanhang eller en företeelse medan kvantitativ intervju syftar till att 
undersöka fördelningar av företeelser i en population. (Backman, 2008, s.59; Svensson 
& Starrin, 1996, s.53-55) Detta innebär att kvalitativa intervjuer lämpar sig till studier 
som syftar till att upptäcka bakomliggande företeelser och skapa förståelse för detta 
medan kvantitativa intervjuer lämpar sig till studier som syftar till att undersöka 
utsträckningen eller storleken av en företeelse. Med hänsyn till studiens 
problemformulering valde vi att observera studiens urval med hjälp av kvalitativa 
intervjuer. 
 
Kvalitativa intervjuer brukar liknas med en konversation där frågorna är öppna och där 
forskaren i största möjliga mån låter informanten styra intervjun (Trost, 2010, s.71). Då 
en forskare låter informanten styra intervjun efter att ha ställt en öppen fråga, 
introducerat ett ämne eller ett problem och därefter följa upp informantens svar med 
relevanta följdfrågor, kallas för att ha en explorativ intervju (Kvale & Brinkmann, 2009, 
s.121-122). Inom kvalitativa intervjuer finns det ett flertal olika former, Bryman & Bell 
(2005, s.362) nämner att de två viktigaste formerna är ostrukturerade och semi-
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strukturerade intervjuer. I en ostrukturerad intervju utgår forskaren inte från någon mall 
eller intervjuguide utan talar fritt runt studiens ämne. I en semi-strukturerad intervju 
utgår forskaren inte heller från någon förberedd lista men forskaren har möjlighet att 
utgå från en intervjuguide. I en semi-strukturerad intervju kan frågorna och frågornas 
ordningsföljd komma att ändras mellan intervjuerna beroende på vad forskaren anser är 
lämpligt, vilket även medför att forskaren kan ställa följdfrågor som är av intresse för 
studiens resultat. (Bryman & Bell, 2005, s.138, 362-363) 
 
I denna studie önskade vi att hitta och skapa en förståelse för hur små aktiebolag 
upplever nyttan med revision. Vi ville vara säkra på att få ett bra underlag till studiens 
resultat och ville därför ha en intervjuguide att utgå från för att kunna försäkra oss om 
att intervjuerna fångade det data som behövdes. För att kunna få individuella, 
utvecklande och beskrivande svar som inte är omotiverade eller påverkade av frågan var 
ambitionen att låta informanterna styra intervjuerna. Under intervjuerna har vi haft 
möjlighet att reducera frågor och ställa relevanta följdfrågor för att få ytterligare 
förståelse för informanternas svar och åsikter. Det har varit viktigt för oss att tänka på 
den fara som Trots (2010, s.52) nämner med att använda en intervjuform som kan liknas 
med en konversation då vi som intervjuare lätt skulle kunna tappa planeringen och 
förberedelsen inför intervjuerna. Med denna fara motiveras vårt val av att ta stöd från en 
intervjuguide ytterligare.  
 
 
4.2 Urval 
 
Kvalitativa studier eftersträvar förståelse och inte en generaliserbar förklaring (Ryen & 
Torhell, 2004, s.71, 77). Det finns därmed ingen grund till ett slumpmässigt urval i 
denna studie. Eftersom vi gör en kvalitativ studie som inte ämnar till att generalisera har 
vi gjort en urvalsundersökning där våra ambitioner har varit att intervjua små aktiebolag 
som valt att ha revision frivilligt. Vi satte även upp tre variabler till som låg som krav 
till urvalet. Dessa i enlighet med studiens avgränsningar, att företaget är svenskt, att 
företaget är ett aktiebolag som går under gränsvärdena för frivillig revision, menat att de 
har ett val att kunna välja bort revision och att företaget valt att använda sig av revision.  

 
Figur 4. Urvalskrav 

 
Dessa krav ställdes upp för att intervjuerna skulle ge resultat till studien, då studien 
syftar till att förstå hur små aktiebolags upplever nyttan med revision. Hade urvalet inte 
haft ett krav om att aktiebolaget ska gå under gränsvärdarna för revision hade studien 
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tappat den centrala målsättningen. Med detta menar vi att större aktiebolag som enligt 
lag är skyldiga att ha revision, inte behöver uppleva nytta med tjänsten eftersom dessa 
större bolag inte kan göra ett aktivt val. De företag som matchade våra krav fick en 
förfrågan om intervju och detta skedde via ett bekvämlighetsval (Bryman & Bell, 2005, 
s.124). De företag vi kontaktade var de som var enklast och minst tidskrävande att nå. 
 
För att finna informanter till denna studie använde vi oss av databasen “Retriever 
Business” som finns tillgänglig via Umeå Universitetsbibliotekets hemsida. Genom 
databasen filtrerade vi resultaten till att endast visa aktiebolag, detta gjordes under 
fliken, utökat sök. Vi kunde sedan, under samma flik ställa in att visa de aktiebolag som 
fanns under “ej revisorsplikt med revisor”. Eftersom vi i denna studie inte strävar efter 
en generalisering utan söker efter en förståelse, valdes till en början endast aktiebolag i 
Umeå. Detta gav ett resultat på 404 aktiebolag. Vi kontaktade sedan de företag som 
hade kontaktinformation via mejl, de blev totalt 41 stycken företag i Umeå. Valet av 
företag skedde inte utifrån någon ordning eftersom inte alla företag hade någon 
kontaktinformation. Vi säkerställde att de företag som vi kontaktade uppfyllde kraven 
genom att studera bolagens omsättning, antal anställda och balansomslutning i dess 
årsredovisningar. I årsredovisningarna kunde vi även kontrollera om aktiebolagen valt 
att använda sig av revision eller ej. Några av företagen i resultatlistan uppfyllde inte 
kraven, varav det är svårt att ge en exakt siffra på antalet små aktiebolag i Umeå.  
 
Mejlen som vi skickade innehöll en presentation om oss själva, studiens syfte och en 
förfrågan om intervju, mallen för de utskickade mejlen står att läsa i Appendix 1. Valet 
att skicka ut mejl och inte ringa dessa bolag grundar sig i vår uppfattning av dessa 
personers tidsbrist, samt kunna skicka en utförlig beskrivning om studien utan att vi ska 
uppfattas som säljande. Förfrågningar via mejl skickades ut från och med vecka 9. Vi 
kontaktade 41 små aktiebolag i Umeå via mejl varav 7 stycken tackade ja till en 
intervju. Två av dessa företag kontaktade oss senare och bad om att få avboka intervjun 
på grund av tidsbrist. Vi hade även via personlig kontakt skickat förfrågan till ett 
aktiebolag i Stockholm och ett i Gävle och eftersom svarsfrekvensen i Umeå var låg. 
Detta anser vi inte är något problem då målet med vår studie inte är att generalisera till 
en specifik population, förslagsvis Umeå, utan vänder sig till små aktiebolag i Sverige. I 
tabell 4 nedan har vi sammanställt svarsfrekvensen på vårt utskick av förfrågningar. 
 
 

Stad Antal som 
fått 
förfrågan  

Antal som 
tackade ja på 
första 
förfrågan 

Antal som 
tackade nej på 
första 
förfrågan 

Antal som inte 
besvarade 
första 
förfrågan 

Antal som 
tackat ja 
men inte 
deltagit 

Umeå 41  5  18  16  2  
Stockholm 1  1  0  0  0  
Gävle 1  1  0  0  0  
Totalt 43 7  18 16  2  

 
Tabell 4. Svarande företag i urvalsramen 

 
 
De bolag som tackade nej till en intervju förklarade att antingen berodde på tidsbrist 
eller på grund av bristande insikt av revision. De 5 aktiebolag som slutligen var 
intresserade av en intervju kontaktades sedan via telefon för att bekräfta intervjun samt 
bestämma tid och plats. Informanterna blev informerade om att de och deras företag 
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kommer att vara anonymt i studien och vi rekommenderade att de avsatte en timme till 
intervjun. Anledning till att vissa företag inte svarade tror vi kan bero på tidsbristen, att 
mejlet fallit bort i mängden eller att personen inte känt sig intresserad eller tillräckligt 
kunnig för att delta i en intervju. För att öka möjligheten till intervju skickade vi under 
vecka 12 ut en påminnelse om förfrågan till de 16 företag som inte besvarat vårt första 
mejl. I denna påminnelse valde vi att förtydliga att det inte krävs någon kunskap inom 
just revision utan att intervjun syftar till att få en förståelse av deras upplevelse. Mallen 
för påminnelse om förfrågan står att läsa i Appendix 2. På denna påminnelse tackade 
ytterligare 2 företag ja till en intervju, dessa företag kontaktades för att bestämma tid 
och plats. Nedan i tabell 5 har vi presenterat svarsfrekvensen från vårt urval efter 
skickad påminnelse. 
 

 
Tabell 5. Svarande företag i urvalsramen efter påminnelse 

 
 
I tabell 6 nedan har vi sammanställt det totala resultatet av våra förfrågningar och 
svarsfrekvensen från dessa. Vi fick sammanlagt 9 informanter som ställde upp på en 
intervju. Detta anser vi är begripligt, då vårt urval arbetar under tidspress och har svårt 
att ta sig tid för annat än sin kärnverksamhet. Eftersom antal svar ökade efter 
påminnelsen hade vi förmodligen kunnat få ytterligare en ökning genom ytterligare en 
till påminnelse. Vi beslutade dock att en tredje påminnelse inte skulle skickas ut 
eftersom vi ansåg att de intervjuer som vi genomfört gav en bra bild om informanternas 
åsikter och motiveringar. 
 
 

Stad Antal som 
fått 
förfrågan  

Antal som 
ställt på en 
intervju 

Antal som 
tackade nej på 
första förfrågan 
eller påminnelse 

Antal som inte 
besvarade första 
förfrågan eller 
påminnelse 

Antal som 
tackat ja 
men som 
inte deltagit 

Umeå 41  7  21  27  2  
Stockholm 1  1  0  0  0  
Gävle 1  1  0  0  0  
Totalt 43 9 21 27  2  

 
Tabell 6. Svarande företag i urvalsramen totalt 

 
 
Konsekvenserna med vårt urval i denna studie är att de har bristfällig kunskap inom 
ekonomifunktionerna och om revisorns roll. Detta skulle kunna innebära att 
informanterna kan ha svårigheter att veta vem som är revisor och vem som är konsult 
vid möjlig tilläggstjänst. Detta i sin tur skulle innebära ett skevt resultat om 
informanterna förklarar deras upplevda nytta med en utomstående konsult istället för 
nyttan med revisionen och deras revisor. För att undvika denna risk i studien har vi vid 
intervjuerna bett informanter att redogöra för vilken hjälp de erhåller från revisorn och 
om de erhåller hjälp ifrån någon ytterligare person. Detta anser vi har fått informanten 

Stad Antal som fått 
påminnelse  

Antal som tackade 
ja på påminnelsen 

Antal som tackade 
nej på påminnelsen 

Antal som inte 
besvarat 
påminnelsen 

Umeå 16  2  3 11 
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att fokusera på de enskilda tjänsterna och personer vilket lett till att informanten kunnat 
skilja på vem som gjort vad. 
 
 
4.3 Intervjuguidens konstruktion 
 
Som nämnt ovan har vi använt oss av en intervjuguide i vår studie, denna intervjuguide 
har förändras lite mellan intervjuerna. Detta beror på att vi under vissa intervjuer 
upptäckte att några diskussioner var återkommande bland informanterna, ett exempel på 
detta är hur revisorn kan skapa en trygghetskänsla och hur en relation till revisorn bör 
vara. En intervjuguide är en mall som kan liknas med en punktlista där forskaren samlar 
de punkter som denna vill ha information om, för att sedan kunna få fram ett resultat i 
studien (Svensson & Starrin, 1996, s.62). Trost (2010, s.72) skriver att det inte finns en 
korrekt intervjuguide utan att denna guide ska byggas upp efter forskarens preferenser. 
Vid utvecklandet av en intervjuguide borde forskaren i första hand kartlägga syftet med 
studien och vad denne vill ha ut av intervjuerna. (Svensson & Starrin, 1996, s.62). Vid 
uppbyggandet av intervjuguiden la vi mycket fokus på att frågorna inte skulle vara 
ledande och styra informanten i en specifik riktning. Vi var därför noggranna med att 
frågorna var öppna samtidigt som frågorna var på en mer djup nivå än sådana frågor 
som skulle kunna besvaras med en enkät. Detta beror på studiens syfte om att skapa 
förståelse för hur små aktiebolag upplever nyttan med revision vilket vi anser är på en 
mer djupgående nivå än frågor som kan besvaras med ja, nej eller inom en viss intervall. 
 
Frågorna konstruerades på ett sådant vis att det skulle finnas rum för relevanta 
följdfrågor men även för förändringar gällande frågorna och dess ordning. Detta var 
delvis för att kunna följa upp intressanta åsikter och upplevelser som informanten har 
men även för att kunna förklara möjliga missförstånd. Frågorna konstruerades med 
inspiration utifrån både studiens teoretiska referensram och med syfte att besvara 
studiens problem. Då vår ambition var att ha öppna och inte ledande frågor var det en 
utmaning att skapa frågor som fångade den interna och externa nyttan. Vi menar på att 
en fråga som frågar specifikt efter den interna eller externa nyttan inte är öppen utan 
tvärtom, väldigt ledande. Vi konstruerade därför ett förslag på frågor där informanten 
efterfrågas att ge exempel på vilken inverkan revisionen haft på deras företag och vad 
revisionen har tillfört företaget. Här trodde vi inte att några externa nyttor skulle få 
fokus för informanten, dels för att det kan vara känslig information om förbättrade 
lånevillkor eller liknande men det kan även ligga andra skäl till att denna information 
inte kommer att bli lika starkt belyst av våra informanter. Vi vill återigen poängtera att 
vi i denna studie undersökt den upplevda nyttan med att ha en revisor och att den 
externa nyttan inte är lika självklar i små aktiebolag. 
 
Intervjuguiden består initialt av en presentation om studies syfte och tydliga definitioner 
av vad vi menar med frivillig revision samt rådgivning. Sedan presenteras 
forskningsetiska principer som består av det grundläggande individskyddskravet, som vi 
ville att informanterna ska vara medvetna om. Dessa är att de är anonyma, att intervjun 
ej är tvingande, att de har rätt att avbryta intervjun, att intervjun kommer att spelas in 
och att intervjun endast kommer att användas i detta forskningsändamål, det vill säga att 
ingen annan än vi, författarna, kommer att ha tillgång till det inspelade materialet 
(Stukát, 2009, s.139-140). Därefter valde vi att ha en öppningsfråga om företagets 
revisor och vad denna gör för att vi ska få en bild om företaget vet vem deras revisor är. 
För de företag med en utomstående konsult ställdes även frågan vad denna gör för 
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företaget. Efter öppningsfrågan innehåller intervjuguiden ett antal punkter som berör de 
olika delarna i studiens syfte. 
 
Avslutningsvis innehåller guiden tre övriga frågor, angående kommentarer som 
informanten önskar att tillägga, förslag för kommande intervjuer och om det finns 
möjlighet för kompletterande frågor i efterhand. Intervjuguiden finns att läsa i Appendix 
3. 
 
 
4.4 Testintervju 
 
Bryman & Bell (2005, s.191) skriver att forskaren bör genomföra en pilotstudie innan 
den huvudsakliga undersökningen görs. De menar på att forskaren på så vis testar att 
frågorna uppfattas korrekt av informanten och att intervjun fångar önskvärd data till 
resultatet. Det var av denna anledning som vi i denna studie valde att genomföra en 
pilotstudie, i form av en testintervju. Informanten i denna intervju är en företagare som i 
år har valmöjligheten välja bort revision det har därmed varit aktuellt för denna 
informant att fundera över nyttan med revision. Syftet med denna intervju var att testa 
vår intervjuguide och försäkra oss om att frågorna inte är ledande och att frågorna 
fångade sådana svar som sedan kunde användas i studiens analys.  
 
Efter testintervjun insåg vi att vissa frågor i intervjuguiden var ledande eftersom 
personen gav korta svar, såsom, ja eller nej utan att kunna ge en förklaring på varför. En 
sådan fråga berörde huruvida någon annan påverkat testinformanten i dennes val. Svaret 
blev kort och informanten kunde inte utveckla detta. Detta skulle kunna förklaras 
genom att informanten har en uppfattning om vilket svar som var normalt eller önskvärt 
för oss. Vi valde på grund av detta att inleda våra intervjuer med att be informanterna 
berätta om sina revisorer och även vilken hjälp som de får av sina revisorer. På så sätt 
blev intervjuerna redan från början mer avslappnade och en mer naturlig diskussion 
kunde föras. 
 
Vid de frågor som inte var ledande verkade informanten förstå vad som efterfrågades då 
utförliga svar gavs. Vi ansåg att detta innebar att frågorna var tydliga. Det föreföll sig 
även naturligt att ställa följdfrågor till det som informanten sagt och därmed låta denne 
styra intervjun. Dessutom fann vi det givande att ställa ett flertal snarlika frågor vilket 
gjorde att informanten verkade fundera över svaren mer ingående samtidigt som vi fick 
en förstående bild av vad informanten menade. Dock upptäckte vi att dessa frågor inte 
borde ställas i följd eftersom det inte ledde till någon djupare diskussion utan bara 
upprepning. Vi tog lärdom av denna testintervju och förändrade intervjuguidens 
utformning. Rent konkret bidrog testintervjun till att vi ville inleda varje intervju med 
att låta informanten få beskriva sin revisor och revisorns uppgifter till skillnad från att 
fråga om revisorn bistår dem vid en specifik angelägenhet. 
 
 
4.5 Genomförandet av intervjuerna 
 
Ryen & Torhell	  (2004, s.71) nämner att ett urval i en kvalitativ studie är mer än ett val 
av vilka människor som ska ingå i studien, ett urval handlar likaväl om vilken miljö som 
undersökning ska ske i. Även Trost (2010, s.65) menar att platsen för intervjun är en 
viktig aspekt i ett urval, denna plats ska vara trygg och lugn för intervjupersonen. Vi 
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valde därför att vårt urval själva skulle få bestämma vart de vill träffas och bli 
intervjuade. Trost (2010, s.65-66) diskuterar att det finns för- och nackdelar med nästan 
alla intervjumiljöer, dock kan det vara tryggt för informanten att själv få bestämma vart 
denne vill bli intervjuad. I denna studie tror vi att fördelarna överväger nackdelarna i 
valet om att låta informanten själva välja platsen för intervjun. Just för denna studie har 
vi uppfattningen om att vårt urval arbetar under ett tidspressat schema och vi är därför 
tacksamma för de intervjuer som vi fått möjlighet att genomföra. Nackdelen är som i de 
flesta miljöer, möjliga störningsmoment som exempelvis telefoner eller arbetskollegor. 
Dock har alla informanter respekterat vårt arbete och självmant stängt av sina telefoner. 
 
Vi valde att intervjua de informanter som varit med i beslutet om att ha revision och har 
en ledande roll i bolaget. Valet är väsentligt för studiens resultat då en informant som ej 
varit aktiv i valet av revision förmodligen inte vet bakgrunden till valet och inte heller 
har någon upplevd någon nytta med detta. Det föll sig naturligt även för våra 
informanter att vi ville intervjua en person som har en ledande roll eftersom de som 
slutligen ingick i vårt urval endast har en eller två ägare.  
 
Fyra av intervjuerna skedde på dessa informanters arbetsplats, tre av intervjuerna 
skedde på Umeå Universitet, en via Skype med videokontakt och den sista intervjun 
hölls via telefon. Anledningen till att tre stycken valde att komma till universitet 
berodde på att dessa informanter arbetar hemifrån och därmed inte har något kontor som 
vi kunde besöka. Vi hade vid samtliga av dessa tre intervjuer bokat rum på universitet 
för att samtalen skulle kunna ske avskilt och utan störmoment.  
 
Vid intervjuerna presenterade vi oss själva, att vi kom från Umeå Universitet och att 
intervjun kommer att vara till grund för vårt arbete hos handlar om upplevd nytta med 
revision. Vi informerade sedan informanterna om studiens etiska principer, att de 
kommer att vara anonyma men att vi gärna spelade in intervjun. Vi berättade att 
inspelningen då endast är för forskningsändamål och att vi är de enda som kommer att 
ha tillgång till detta material. Alla informanter gick med på att bli inspelade. Vi valde att 
hålla i varannan intervju, menat att en av oss höll i intervjun och ställde frågor medan 
den andra antecknade och observerade intervjun. Den personen som observerade 
intervjun kom ibland med några frågor till informanten. Denna intervjuteknik 
uppskattades av informanterna då några informanter efter intervjuerna kommenterade 
att det underlättade för dem under samtalet, att kunna fokusera på att tala till en person. 
I efterhand och vid bearbetning av det empiriska materialet anser vi att de inspelade 
intervjuerna i samband med anteckningarna har underlättat för vårt arbete.  
 
Vid intervjuerna var vår ambition att följa intervjuguiden men eftersom vi startade med 
en öppen fråga om vad revisorn hjälper informanterna med kunde informantens svar 
resultera i att guiden inte följdes i sin ordning. Detta anser vi inte har påverkat kvalitén 
eller resultaten på materialet från intervjuerna utan tvärtom, vi anser att de mer fria 
samtalen och informanternas berättelser har lett till mer utförliga svar. Oftast behövdes 
inga följdfrågor då informanterna gav långa intressanta och välmotiverade svar på våra 
huvudfrågor. Många frågor i intervjuguiden överlappade även varandra och blev 
överflödiga då informanten redan besvarat en fråga i en annan, detta innebär att vi inte 
ställde alla huvudfrågor från guiden.  
 
I våra förfrågningar om intervjuer som vi skickat ut till studiens urval bad vi 
informanterna att avsätta en timme för intervjun. Detta blev en väldigt bra uppskattning 
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då intervjuerna varade 25 - 45 minuter och några av informanterna har velat diskutera 
och veta mer om vår studie efter inspelningen. Angående skillnaderna på 
intervjulängderna kunde vi dra slutsatsen att de informanter som inte varit lika nöjda 
eller insatt gett oss en kortare intervju än de informanter som haft mer erfarenhet. 
 
Med två av informanterna höll vi var sin kompletterande intervju, dessa skedde genom 
telefonkontakt. Vi genomförde dessa kompletteringar eftersom vi märkte att vi missat 
några relevanta aspekter i just dessa två fall och att det därmed fanns luckor i dessa två. 
Vid dessa kompletterande intervjuer, var ambitionen densamma som vid de första 
intervjuerna, att inte ställa ledande frågor utan låta informanterna fritt leda samtalet. Vi 
inledde dock ena samtalet med att fråga “Skulle du kunna motivera varför du valt att 
fortsätta ha revision?” och det andra samtalet med “ Skulle du kunna förklara varför 
eller varför inte en engagerad revisor är viktig för dig?”. 

En av intervjuerna som vi genomförde beslutade vi oss för att inte använda i denna 
studie, detta beror för det första på att denna informant skötte en sådan verksamhet där 
bidragsgivare kräver en revision. Denna bidragsgivare är också avgörande för att 
verksamheten ska fungera. För det andra att informanten var tydlig med att förmedla att 
denne inte själv skulle valt att ha revision om det inte vore för detta krav. Informanten 
förtydligade även att eftersom denna inte själv fått ta beslutet om revision kan 
informanten inte heller uttrycka någon upplevd nytta med att ha revision. För det tredje 
skedde denna intervju över telefon, informanten svarade med korta svar och verkade 
inte fullt fokuserad i samtalet, vilket är en anledning till att vi valt bort denna intervju. 
Vi hade svårt att läsa av informantens uttryck då vi inte kunde läsa av kroppsspråket, 
fastän denna person gav svar på våra frågor blev svaren väldigt korta och ofta utan 
motiveringar. Eftersom de 8 andra intervjuerna var tillräckligt givande och gav oss en 
bra bild över informanternas åsikter anser vi att de fyllde studiens empiri väl för att 
ligga till grund för studiens analys och slutsats.  
 
 
4.6 Bearbetning av det empiriska materialet 
 
Nylén (2005, s.9) skriver att det är krävande att utföra kvalitativa studier då forskaren 
måste förvandla genomförda intervjuer till något förståeligt och sammanhängande. Vid 
användningen av en kvantitativ metod går ofta denna empiriformulering smidigare 
eftersom det finns en tydlig uppsättning av användbara verktyg, till exempel tabeller 
och statistiska mått. Kvalitativa studier leder däremot frekvent till att en stor mängd 
information ska bearbetas. Svårigheten med empirin i en kvalitativ studie är huruvida 
denna bearbetning ska utformas och genomföras. 
 
Forskare som genomför kvalitativa studier bör fundera över hur ett omfattande 
empirikapitel påverkar studien. En utdragen presentation av det insamlade materialet 
kan äventyra studiens trovärdighet till följd av att läsaren beslutar för att ej läsa detta. 
Empirin bildar läsarens länk mellan det som studeras och hur författarna analyserar 
detta. Detta är således relevant när läsaren bedömer på studiens trovärdighet. Det är 
nämnvärt att framläggningen av empirin antagligen inte utmynnar i entydig och direkt 
användbar beskrivning. (Nylén, 2005, s.13- 16) Vi ansåg därför att det var viktigt att vi 
tydligt redogjorde för det insamlade materialet då analys och resultat grundas på detta.  
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För att närma oss vårt empiriska material och skapa oss en överblick, valde vi att 
transkribera alla intervjuer och sedan skriva ut dem. Efter att vi läst igenom alla 
intervjuer framkom tre återkommande teman; trygghet och försäkran, rådgivning samt 
relation och kontakt. Utifrån dessa teman började vi sedan med att färgkoda de 
transkriberade intervjuerna. Då informanten förklarat något som hör till temat trygghet 
och försäkran fick texten en blå färg, vid rådgivning en grön färg och vid relation och 
kontakt en orange färg. Detta underlättade när vi sedan påbörjade presentationen av det 
empiriska materialet och de markerade citaten kunde lyftas fram i texten. Vi valde även 
att dela in informanterna i två olika grupper då det framkommit att vissa endast hade en 
revisor medan andra hade ytterligare assistans. Dessa grupper fick då benämningarna: 
gruppen Revision och gruppen Revision +.  I empirin ville vi framhäva informanternas 
berättelser och upplevelser av revisionstjänsten och revisorn. 
 
 
4.6.1 Kodning av informanter 
 
Eftersom vi utlovat alla informanter anonymitet i studien valde vi att koda samtliga 
informanter. Detta är dels för att underlätta för läsarens förståelse för vem som sagt vad 
men även för oss själva vid bearbetningen av det empiriska materialet och studiens 
analys. Vi döpte informanterna till bokstäver från A till H, detta skedde slumpvis och 
utan kronologisk ordning. 
 
 
4.7 Kritik av studiens metod och genomförande 
 
Motivet bakom studiens metod om att använda sig av intervjuer grundar sig i studiens 
syfte att skapa förståelse. Kvale & Brinkmann (2009, s.17) menar att den kvalitativa 
forskningsmetoden, söker förståelse och insikt i informanternas syn. De nämner att 
intervjuer inte är en enkel uppgift, som det i första avseende kan verka vara. Detta är 
något som vi från studiens start varit medvetna om. Under intervjuguidens konstruktion 
stötte vi på problem gällande de ledande frågorna. För att vara säkra på att vi skulle 
samla in tillräckligt med information för att kunna bygga ett empiriskt material har det 
varit en utmaning att inte ställa för ledande frågor till informanterna. Testintervjun var 
till stor hjälp för att omformulera frågor på ett sådant sätt att de inte var ledande men 
ändå samlade information kring studiens ämne. Med hänsyn till denna testintervju ansåg 
vi att vår intervjuteknik och intervjuguide var väl genomarbetad för att undvika ledande 
frågor och därmed låta informanterna styra intervjuerna.  
 
Trots de öppna frågorna och de följdfrågor som vi ställde med hänsyn till hur 
informanten valde att styra intervjun, upplevde vi att det fanns en risk för att 
informanten ville tillfredsställa oss med den information som informanten trodde att vi 
ville ha. På samma vis som risken för oärliga svar, som vid alla sorters undersökningar. 
Vi anser att den utlovade anonymiteten och förtydligandet om att vi vill ha just deras 
åsikter och upplevelser, som vi ger vid intervjuernas start bör ha reducerat dessa risker. 
Med detta menar vi att vi är medveten om de problem som uppkommit och finns med 
vår studie men att vi så stor utsträckning som möjligt har löst dessa och därmed anser vi 
att intervjuerna gett oss tillräckligt med information för att fortsätta denna studie. 
 
I några fall har informanterna nämnt att de driver företaget tillsammans med någon 
annan. Därmed går det att fundera över huruvida informanten återger sina egna 
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upplevelser eller om informanten blivit influerad av den andra parten i sina 
ställningstaganden. Vid dessa tillfällen har vi dock funnit att informanten varit insatt i 
revisionsprocessen och därmed funnit tilltro för deras utsagor. Anledningen till varför 
inte båda delägarna varit närvarande vid intervjuerna beror på tidsbrist. Vid eftertanke 
tror vi även att detta kan vara ett val från företagens sida då den person som ställt upp 
på intervju kanske är den som har mest kunskap inom ämnet. 
 
Två av våra informanter berättade under intervjuerna att de valt att avsäga revisionen. 
Detta kan tyckas strida mot vårt urvalskrav dock hade dessa informanter fortfarande 
kvar sin revisor för tillfället och kunde därför ge oss sina berättelser om deras 
upplevelser. Vi ansåg att dessa intervjuer kunde tas med i empirin eftersom 
informanterna fortfarande hade kvar revisionstjänsten vid senaste bokslut och gav oss 
därmed fler intressanta infallsvinklar. 
 
 
4.8 Etik i studien  
 
För att genomföra intervjuerna på ett korrekt sätt valde vi att utgå från det 
grundläggande individskyddskravet som Stukát (2009, s.139-140) nämner. Detta 
grundläggande krav består huvudsakligen av fyra krav behandlar de etiska aspekter som 
en forskare bör följa. Det första kravet är informationskravet som innebär att forskaren 
ska informera studiens informanter om syftet med studien, att informanten inte är 
tvingad att delta i undersökningen och att informanten har rätt att välja att inte delta i 
undersökningen. Det andra kravet är samtyckeskravet som innebär att informanterna i 
studien ska vara medvetna om att det är dem själva som styr över sitt deltagande och att 
ett avbrott i undersökningen inte medför någon följd för dem. Konfidentialitetskravet 
betyder att informanterna ska få information om att de är anonyma i studien och att 
ingen personlig information kommer att presenteras. Nyttjandekravet säger att det 
material som utmynnas av undersökningen endast ska användas i forskningsändamål 
och ej ska spridas. Att denna studie utgår från dessa etiska principer informerar vi 
studiens informanter om vid intervjutillfällets start. (Kvale & Brinkmann, 2009, s.87-
90; Stukát, 2009, s.139-140) Konfidentialitet och nyttjandekraven är de principer som vi 
varit mest mån om att informera studiens informanter om, vi menar på att det ger 
informanterna en trygghetskänsla i deltagandet och motiveringarna i deras svar. Med 
hänsyn till informanternas anonymitet nämns aldrig några företagsnamn, namn eller kön 
i denna studie utan vi hänvisar till just informanter eller den givna kod som vi nämnt 
under kodning ovan. Genom att följa principerna anser vi att trovärdigheten i denna 
studie ökar. 
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5. EMPIRI 
 

I detta kapitel presenterar vi studiens empiriska material. Detta kapitel innehåller 
således den övergripande sammanställningen av de intervjuer som har genomförts. Vi 
har valt att dela in studiens informanter i två grupper för att kunna lägga upp en tydlig 
empiri som visar på såväl likheter som skillnader mellan informanterna. Sedan har vi 
delat i empirin i tre teman som informanterna menar påverkar deras upplevda nytta 
med revision. Dessa teman är, trygghet och försäkran, rådgivning samt relation och 
kontakt. Empiri presentationen realiseras dels genom parafrasering av de 
transkriberade intervjuerna och genom ordagranna citat från studiens informanter.  

 
 
5.1 Inledning 
 
Vi kommer nu att presentera 8 intervjuer som vi genomfört med små aktiebolag. Alla 
informanter har en ledande roll inom företaget. Under intervjutillfällena har vi 
uppmärksammat olikheter mellan informanterna och vi har därför valt att dela in 
studiens informanter i två grupper. Den första gruppen är de informanter som uttalat att 
de endast har revision och ingen annan tjänst. Den andra gruppen är de informanter som 
uttalat att de har både revision och åtminstone en tilläggstjänst. Den andra gruppen 
består av de informanter som har en tilläggstjänst från samma byrå som de köper 
revision men även de informanter som valt att köpa denna tjänst från en annan, 
utomstående byrå. Grupperna är döpta till, Revision och Revision +. Tanken med denna 
indelning är att det i presentationen av empirin ska ge läsaren en mer lättförståelig och 
strukturerad bild. För att ge läsaren en överblick av gruppindelningen presenteras 
informanterna nedan i tabell 7. Utöver informanternas gruppindelning är empirins 
presentation även indelad i tre teman, dessa teman är trygghet och försäkran, rådgivning 
samt relation och kontakt. Vid diskussionen om hur studiens empiri skulle presenteras 
övervägde vi att presentera varje informant var för sig i en löpande text men eftersom 
ett sådant upplägg skulle innebära mycket upprepande information för läsaren valdes 
detta alternativ bort. En annan tanke var att presentera empirin utifrån teman från 
intervjuguiden och därefter redogöra för samtliga informanters svar under varje tema. I 
detta stadie föddes de tre teman som vi slutligen valt att använda i presentation eftersom 
samtliga teman var återkommande begrepp och diskussionsunderlag för våra 
informanter under intervjutillfällena. 
 
 

Kategoriindelning	  av	  informanter	   Informanter	  
Revision	   A,	  B,	  C,	  D	  
Revision	  +	   E,	  F,	  G,	  H,	  	  

 
Tabell 7. Kategoriindelning av informanter 

 
För att underlätta för läsarens förståelse av empirin har vi valt att ge en kortare 
beskrivning av informanterna och deras bakgrund. Informant A är vise direktör och den 
enda anställda i sitt företag som startades upp 2011, företaget har haft revision sedan 
start. A har ingen tidigare erfarenhet av företagande eller bokföring. A ville dock förstå 
den ekonomiska biten i företaget och valde därför att sätta sig in i ämnet och har sedan 
start skött sin egen bokföring. Informant B består av två delägare och vid 
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intervjutillfället deltog endast en av dem. Denna delägare har tidigare erfarenhet av 
företagande och har i detta tidigare företag haft revision. Företaget startades under 2012 
och har haft revision sedan start. Informant C består av en ägare som startade upp 
företaget 2007, företaget har haft revision sedan start men har nu lämnat in en ansökan 
om att inte längre använda tjänsten. Detta beror på tjänstens kostnader i samband med 
de minusresultat som företaget haft de senaste åren, företaget fick dock ett plus resultat 
2013. Informant D är ensam ägare i företaget som startades upp 1995, D fortsatte med 
revision även efter 2010. 
 
I Revision + gruppen nyttjar samtliga informanter någon slags tilläggstjänst, från 
revisionsbyrån eller fristående. Informant E har arbetat inom företaget sedan start och 
blev under 2013 ägare till företaget. E använder sig av en rådgivare som hjälper till med 
bokföring och diverse frågor, denna tjänst tillhandahålls inte från samma byrå som 
revisionen. E har lämnat in en ansökan om att inte längre använda revisionstjänsten, 
detta beror dels på att E inte vet vem som är revisor och dels på kostnaden för revision i 
samband med de minusresultat som företaget haft de senaste åren. E fick 2013 ett 
plusresultat. Informant F startade upp sitt företag under 2011 och är ensam ägare i detta 
företag. F har sedan start använt sig av revision och tilläggstjänsten redovisning från 
samma byrå. Informant G är vice direktör i sitt företag som även det startades upp 2011. 
G har sedan start använt sig av både revision och tilläggstjänsten redovisning. Denna 
tilläggstjänst köper G från samma byrå som revisionen. Informant H är vice direktör i 
företaget som 2012 startades upp tillsammans med en annan person som idag är 
delägare i företaget. De har sedan start haft revision och redovisning från samma byrå. I 
tabell 8 nedan presenterar vi en sammanfattning av informanterna för att ge läsaren en 
god överblick. 
 
 
Informant Befattning Tjänst utöver 

revisionen 
Företaget 
startades 

Bransch Resultat Valt att 
fortsätta 
ha 
revision 

A VD Nej 2011 Data + Ja 
B Delägare Nej 2012 Konsult 3 Nystartat Ja 
C Ägare Nej 2007 Konsult4 + 2013 Nej 
D Ägare Nej 1995 Motorfordon + Ja 
E Ägare Ja, redovisning. 

Från annan byrå 
1994 Foto + 2013 Nej 

F  Ägare Ja, redovisning. 
Från samma byrå  

2011 Musik + Ja 

G  VD Ja, redovisning. 
Från samma byrå. 

2011 Bygg + Ja 

H VD Ja, redovisning. 
Från samma byrå 

2012 Industriteknik Nystartat Ja 

 
Tabell 8. Informantsmatris 

 
5.2 Trygghet och försäkran 
 
Detta tema ska presentera informanternas upplevelse kring revision. Under intervjuerna 
har det framkommit att samtliga informanter känner sig osäkra gällande vissa 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Konsult inom utbildning  
4 Konsult inom personlig handledning och mentorskap 
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ekonomiska aspekter. Denna osäkerhet grundas i att personerna inom företaget ansett att 
deras kunskaper är bristfälliga. Till följd av detta har de vänt sig till en revisor för att 
själva kunna fokusera på kärnverksamheten.  
 
 
5.2.1 Gruppen revision 
 
Angående hur nyttan med revision upplevs är samtliga informanter förutom en ur varje 
grupp överens som att den främsta nyttan upplevs genom den trygghet, försäkran och 
bekräftelse som revisionen ger. A menar att revision är en bekräftelse på att de 
finansiella rapporterna är korrekta. Det första A nämner när vi frågar om vad revisorn 
hjälper till med är: “Revisorn hjälper mig med att säkerställa att det jag gör, det, det jag 
liksom, det jag bokför, hur jag bokför är korrekt enligt liksom bokföringslagen”. A:s 
resonemang fokuserar kring att revisorn går igenom företagets bokföring och skapar 
tilltro att denna är rätt “enligt konstens alla regler”.  
 
A förklarar: “Att ha en revisor, det är ju en som en bekräftelse på att det är en seriös 
verksamhet”. Revisorns hjälp leder till att informant A inte behöver grubbla över 
huruvida den information som Bolagsverket och Skatteverket erhåller är korrekt. 
Revisors försäkrar även A att bolagsskatten är korrekt uträknad och att momsen 
redovisats på rätt sätt. A menar att detta medför en trygghet: “Varje gång jag gör 
årsbokslut så är jag väldigt, väldigt nöjd med att jag har en revisor. För att jag behöver 
inte liksom känna mig osäker och gå och grunna; Är det här rätt? Är det här fel? Ska 
jag skicka det till Bolagsverket och Skatteverket, de här papperna? Det kanske blir nått 
fel! Jag behöver inte tänka på det”. När A startade bolaget bestämde A sig för att sköta 
bokföringen själv istället för att anlita en extern byrå och förklarar: “Jag var inne på det 
här också ett tag men hade jag gjort det, så hade det här inneburit att jag liksom har 
förlorat kontrollen över, eller inte kontrollen kanske, men alltså då har inte jag den här 
fullständiga kollen som jag ville ändå ha, när jag startade firman”. A talar om att ha 
kontroll och en utomstående verifiering på att allt står rätt till i företaget.  
 
Den fullständiga koll som A refererar till innefattar: “Att jag vet vart pengarna går, vad 
har jag för likviditet, vad har jag för situation, vad är det jag kan liksom köpa? Och så 
vidare, och sen, revisorn är också till för att rätta till mig ifall jag gör någonting som är 
fel va”. Eftersom A sköter bokföringen själv har A tillägnat tid för att förstå detta. Dock 
verkar det ändå finnas någon underliggande rädsla i att göra fel. Detta illustreras genom 
denna kommentar: “Jag vill vara på den säkra sidan att jag inte gör något fel så jag 
inte bokför fel och inte köper saker som jag kanske inte får köpa och så vidare. vid varje 
minsta tveksamhet så ringer jag min revisor och frågar”. A är väldigt nöjd över att ha 
anlitat en revisor och förklarar att företaget i fortsättningen också kommer bli 
reviderade. Genom det förda resonemanget förstår vi att A ser revisorn som en tillgång: 
“Ja, det är helt enkelt så att det är bra, det är bekvämt, det är säkert. Det liksom, man 
slipper en massa problem som man annars kan råka ut för va. För att revisorn är ju den 
som är liksom står och helt enkelt, som målvakt. Så att han eller som målvakt? Det är ju 
snarare som en, som en domare!“. A belyser även revisorns breda kompetens och 
berättar att han insåg att han behövde hjälp till följd av A:s egna otillräckliga kunskap 
inom området: ”Jag hade bestämt mig redan från början i och med att jag inte kan det 
här tillräckligt bra så behöver jag någon som hjälper mig. Jag kan göra bokföring själv 
och enklare delar men jag kan liksom inte stå för den här formella delen som man 
måste behöva man måste kunna massa lagar och andra regler å sånt. “. 
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Även B berättar att revision ger bekräftelse på att de har gjort rätt och att det är en 
trygghet för både de två som ägare och för verksamhetens skull. Detta exemplifieras 
genom resonemanget som förs när B ställs inför frågan varför de valde att ha en revisor: 
“Ja, det kändes som en trygghet. Att man tänker rätt och att man gör rätt både lagligt. 
Men också företagets skull, att man gör rätt och tänker rätt. Och skattefrågor, jätte 
mycket fördelar med att ha revisor. Det kostar men vi tänkte att det är säkert sådant 
som vi har igen”. B motiverar att deras revisor ger dem denna trygghet genom att 
försäkra de som ägare om att företagets bokföring är upprättad enligt lagar och regler 
och att de därmed inte behöver oroa sig om detta. B belyser också vissa svårigheter en 
egen företagare ställs inför: “Det kan ju vara svårt för småföretagare som precis start 
att veta vem man ska vända sig till och har man ingen erfarenhet tidigare utav vad en 
revisor gör och kan vara bra till, vad man ska tänka på liksom när man väljer revisor 
och så”.  
 
Informant C nämner inget om trygghet, säkerhet eller bekräftelse som enligt resterande 
informanter genereras av revision. C är inne på att revision upplevs bra då fokus kan 
ligga på kärnverksamheten: “Och bland de svåraste att lära sig är vill man utveckla sitt 
företag behöver man lämna det till någon annan, om inte revision är min 
kärnverksamhet så finns det klara vinster i att låta någon som kan det göra det”. 
Dessutom förklarar C valet att avsäga revisorn genom att: ”Under alla år så har inte 
revisorn hittat någonting, vilket gjorde att vi kände att vi har nog rätt bra koll men vi 
har fortfarande möjlighet att ställa frågor och så”. C förklarar att företaget nu har valt 
att avsäga revisorn. 
 
D förklarar att det är den trygghet som revisionen genererar som var grunden till att D 
frivilligt valt att ha revision, vidare förklarar D att denne upplever denna trygghet 
genom “... jag vill att det ska vara korrekt… jag vill ha hennes försäkran. Ja det jag 
känner är väl att det finns ett förtroende där och det ger mig en slags trygghet och det 
är skönt”. D diskuterar att denna försäkran är uppbyggd genom att revisorn säkerställer 
att räkenskaperna är korrekt upprättade eftersom D har en rädsla att göra fel och att det 
ska påverka företaget. D förtydligar att det är skönt att veta att företaget inte kommer 
hamna i blåsväder. Även om företaget gör bokföringen själv och gör allt för att det ska 
vara rätt, är det ändå skönt med en försäkran. I samband med att D motiverar den 
trygghet som revisionen genererar genom att reducera D:s rädsla för att ha gjort fel. D 
nämner att det inte finns någon anledning att välja bort revision eftersom det är tjänst 
som företaget alltid har nyttjat.  
 
Företaget startades upp 1995 och D berättar under en kompletterande intervju att D 
upplevt en nytta med revision även under de 15 år som revisionen var ett krav: “Jo men 
varför ska jag välja bort att jag vill ha en revisor när jag känner som så att hon gör att 
jag känner mig trygg. Ja genom att hon granskar och säger till mig om något är på tok 
och då jag kan ju fixa till det så att säga. Och ja jag har ju alltid haft revisor och hon 
har alltid gett mig, att jag känner mig trygg med företaget så att säga. Så jag fortsatte 
ju på samma bana dels, för att jag, ja, kände mig trygg med att ha revisor för att jag 
haft det sen tidigare, inte känt någon anledning att byta. Och ja dels för att jag är rädd 
för att det ska bli fel så att säga. Och när det blev frivilligt så då känner jag väl mig 
egentligen ännu tryggare med att ha revisor för, ja då måste man ju inte ha det men det 
har ju jag. Det gör ju att jag har en extra försäkran som gör att jag kan känna mig 
säker och att jag kan göra det jag är bra på och inte, ja lägga tid på det som jag inte är 
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så bra på. Och att ha en revisor känns dessutom bra då, eftersom jag inte är så bra på 
det området själv så att säga, gör det ändå att jag kan få en helikopterbild på företaget 
och, ja då få en helbild på vad som händer”. 
 
När D blir ombedd att belysa ett tillfälle när anlitandet av revisor känts bra ges denna 
motivering: “Det är väl svårt att säga när något är bättre eller sämre. Inte vet jag men 
när man läser på nyheterna att något litet företag har åkt dit för nå fuffel så känner 
man att, ja alltså nu menar jag ju inte att jag gör det men det är ju skönt att veta då att 
jag inte kommer göra det heller då”. Dessutom förklarar D att det är tidseffektivt att ha 
en revisor. Då informanten inte själv har någon djupgående kunskap om ekonomi är det 
bättre att revisorn får ta hand om den biten. Detta resulterar således i att företagaren får 
mer tid åt själva verksamheten.  
 
 
5.2.2 Gruppen revision + 
 
Informant F berättar att revisionen bidragit med att: “Man känner sig säkrare och nå 
känner jag att man steg upp en nivå av säkerhet och kontroll”. F menar att denna 
säkerhet uppkommer genom den granskning som revisorn gör av F:s arbete i samband 
med F:s bristfälliga kunskap inom ämnet. F förklarar vidare att denna säkerhet är 
väldigt viktigt eftersom F själv inte har tid att sätta sig in i ämnet. F verkar lite splittrad 
över valet om frivillig revision. Det går inte att urskilja några precisa formuleringar på 
varför F valde att anlita en revisor. F börjar osäkert men blir under samtalets gång allt 
mer säker på varför: “Alltså, jag vet inte egentligen varför jag valde det. Dels så är det 
väl, som enmansföretag tror jag, man blir ju lite, man känner sig säkrare och enligt då 
uppgifter som man fick av dom så är det ju mindre risk för granskning och det tar tid 
när man inte kan själv. Sen så tycker jag att kostnaden det är sak samma, känns det 
som”. Dock motiverar F att en upplevd nytta med revisionen är den trygghetskänslan 
som vuxit fram, detta förklarar F beror på att revisorn väger upp F:s bristande kunskaper 
inom ämnet och bidrar med att F:s inte känner sig lika stressad över sin tidsbrist att 
hinna med allt. F menar att detta bidrog till att F istället kunde göra det denne är bra på.  
 
Även G är inne på denna aspekt att trygghetskänslan vuxit fram på grund av den 
kunskaps- och tidsbrist som G har: “Jag kände som så, även om det inte nu var ett 
lagkrav längre på att man ska ha det så för att jag skulle ägna mig mer åt det jag är 
duktig på så att säga så var det för mig bättre att köpa den tjänsten”. G menar att denne 
skulle rekommendera andra små aktiebolag att ha en revisor för att kunna fokusera på 
just sin egen kärnverksamhet och för att denna trygghet existerar genom den 
medvetenheten om att en professionell granskning sker. G sa: “Tryggheten att så att 
säga, nån som tittar på det som, den bokföring som gör”. H diskuterar tryggheten för 
både företaget och företagets två ägare, och att revision i små aktiebolag framförallt 
skapar en försäkran om att de gör rätt: “Det kostar väldigt mycket om man gör fel. Så 
jag tycker faktiskt det är väl investerade pengar”.  
 
Informant E anser att revisorn inte tillfört något: ”Revisorn bara ögnat igenom alltihop 
och skrivit under. Jag upplever det så. Jag ska inte säga att det är så. Men det är så jag 
upplever det.” E menar att det således är bra att ha någon att vända sig till med frågor: 
“Han (rådgivaren) ger ju som tips eftersom man själv inte har den kunskapen. Så det är 
jättebra”. E har nyligen skickat in ansökan om att inte längre nyttja revisorns tjänster.  
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I tabell 9 nedan har vi sammanställt samtliga informanters motiveringar till hur trygghet 
bidrar till att de upplever nytta med revision. 
 

Grupp Informant Trygghet och försäkran 

Revision 

A Upplever nytta genom den bekräftelse som den opartiska granskningen 
ger vilket gör att A inte behöver känna sig orolig  

B Upplever nytta genom den bekräftelse som den opartiska granskningen 
ger vilket gör att B inte behöver vara rädd för att det finns stora fel i 
bokföringen  

C Nämner inget om trygghet men att revision gör att företaget kan 
fokusera på sin kärnverksamhet 

D Upplever nytta genom den försäkran som den opartiska granskningen 
ger vilket gör att D inte behöver känna sig orolig för fel och kan 
fokusera på sin kärnverksamhet 

Revision + 

E - 
F Upplever nytta genom den säkerhet som den opartiska granskningen ger 

vilket gör att F kan fokusera på sin kärnverksamhet 
G Trygghet – Genom opartisk granskning och att G kan fokusera på sin 

kärnverksamhet 
H Upplever nytta genom den försäkran som den opartiska granskningen 

ger vilket gör att H känner sig trygg 

 
Tabell 9. Hur informanterna upplever nytta med revision genom trygghet 

 
I figur 5 nedan har vi sammanfattat hur revision skapar trygghet, försäkran och eller 
bekräftelse för våra informanter. Informanterna kan dels känna trygghet genom den 
medvetenhet om att en professionell granskning sker, vilket kan vara ett komplement till 
deras kunskapsbrist inom ämnet och därmed kan reducera deras rädsla för att göra fel. 
Det kan dessutom vara på grund av den tidsbrist som informanterna upplever att de har, 
vilket leder att de kan fokusera på deras kärnverksamhet till etthundra procent. Slutligen 
har det kommit fram att tryggheten skapas genom den helhetsbild över verksamheten 
som informanterna får med revision. 
 

 
Figur 5. Upplevd nytta med revision genom trygghet och försäkran 
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5.3 Rådgivning 
 
Vid intervjuerna blev det tydligt att informanterna upplever en stor nytta med revision 
genom det bollplank och stöd som de får av deras egen revisor. Vissa informanter 
menar att de kan föra en diskussion med deras revisor om hur olika problem kan lösas 
medan andra menar att de får söka efter svar. Genom att ha en revisor menar vissa 
informanter att de har en källa för råd och någon att vända sig till när det uppstår 
funderingar. Informanterna förklarar att de själva har mycket att tänka på och därmed 
inte har tid att sätta sig in i lagar och regler. Genom rådgivning från sin revisor kan 
företagarna vara förberedda på förändringar. Med hänsyn till dessa upplevelser ansåg vi 
att den rådgivning som en revisor ger är en tydlig nyckelaspekt i studien.    
 
 
5.3.1 Gruppen revision 
 
Informant A förklarar att revisorn alltid finns där som stöd, om det uppkommer någon 
fundering går det att ringa eller skicka ett mejl till revisorn. A upplever att revisorn ger 
välformulerade svar direkt. A menar att revisorns hjälp därmed höjer företagets kvalité. 
A berättar att dennes revisor har varit pedagogisk och har sedan företagets start lärt A 
mycket inom ämnet, detta menar A är en anledning till den upplevda nyttan med 
revisorn. Under företagets första tid gjorde A många fel och blev då tillrättavisad av 
revisorn. Detta har således effektiviserat A:s arbetssätt gällande bokföring och 
relaterade områden: “Alltså speciellt när jag började så jag gjorde jag en massa fel och 
han sa ju att; Det här är fel! Och det här ska du inte göra i framtiden, du ska göra på 
det viset. Och så vidare och så vidare. Så att alltså ja, jag varje gång jag gör ett bokslut 
känner jag mig extra nöjd”. A förklarar sin uppskattning till revisorns förklaringar om 
vilket handlande som är korrekt i vissa frågor: ”Det här är rätt, det här är inte rätt. 
Punkt slut! Och då, finns det inte mycket att diskutera”. 
  
Informant B skulle motivera andra små aktiebolag att ha revisor eftersom B upplever att 
sin revisor fungerar som ett bollplank. B menar på att revisorn inte endast ger svar utan 
även kan föra en diskussion utifrån företagets perspektiv. Till skillnad från exempelvis 
Skatteverkets hemsida där det finns mycket fakta och svar, kan revisorn föra en 
konversation med verksamheten i fokus. Revisorn ger även råd och peppar B för att 
utvecklas vilket B upplever som en stor nytta för företaget: “Det är ju när man behöver 
det här lite peppning och lite goda råd, då känner jag att då är det, då känns det extra 
bra. Vi kände oss jättepeppade när vi kom från senaste mötet ex, för då förstod vi att det 
här måste vi skärpa till oss”. Det blir tydligt att B anser att de har ett väl fungerande 
samarbete med revisor och att revisorn tillför B ett mervärde utöver själva 
revisionsprocessen. B berättar exalterat över det senaste mötet med revisorn: “Hon kan 
sporra oss att, ex förra mötet vi hade med henne så sporrade hon oss verkligen att vara 
mer skarpa och ta betalt för våra tjänster. För vi är liksom väldigt snälla. Och gör en 
del saker för ingenting och hon sporrar oss liksom att vi måste bli mer affärsmässiga. 
Jag tycker att det känns bra och då skärpte vi till det och våra kunder har inte flytt”. 
 
B berättar om beslutet att anlita en revisor i deras nystartade aktiebolag: “Och jag hade 
haft företag tidigare och vi hade haft en revisor som kunde ge råd och hjälp. Och tyckte 
att det bara en positiv erfarenhet, så jag påverkade min kollega kanske”. Genom 
samtalets gång blir det tydligt att B förklarar dennes upplevda nytta med att ha en 
revisor och inte nyttan med revisionstjänsten. När vi bad B att förklara för andra mindre 
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aktiebolag om nyttan med att ha en revisor svarade B: “Vart vänder du dig om du 
funderar över om du gör rätt saker i företaget, om du är för sårbar eller om du fundera 
över hur ekonomin och verksamhet hänger ihop. Vart vänder du dig då? Jag tror att 
dom har ingenstans att vända sig och det tycker jag är svar nog om varför man borde 
ha en revisor”. B belyser genom detta att den upplevda nyttan av revisorn skapas 
genom att revisorn fungerar som en slags mentor. Informant B ger oss en förklaring om 
varför de är nöjda med valet att anlita en revisor: “Ja, vi känner oss för det första 
jättenöjda med vår revisor. Och det känns som om det är en person som både kan ge 
råd vi har bland annat en träff med henne denna vecka om vårt pensionssparande om vi 
gör rätt, om vi tänker rätt. Både företagsekonomisk och privatekonomiskt. Men sen är 
det ju det där med att få en överblick över ekonomin och företagets verksamhet. Och det 
är så mycket mer än bara kronor och ören i staplar”. Detta antyder att B upplever nytta 
med revisorn utöver själva revisionstjänsten.  
 
Genom tidigare erfarenhet och närstående inom branschen har B:s syn av revisorn 
aldrig riktigt tagit formen av en opartisk granskare utan omsvep: “Jag tror att kan 
finnas kvar gammeldags synsätt på revisor att det är någon sorts domare, men det är 
inte alls så. Det var ju inte min erfarenhet tidigare heller det var inte min kollegas tanke 
heller om vad en revisor skulle va bra till. Så att det har vi aldrig känt att det skulle 
vara behöva vara på det viset”. Istället förstärker B sin uppfattning om att revisorn kan 
vara så mycket mer och därmed erbjuda ett helt annat stöd: “Inte bara liksom påtala det 
som inte går bra eller inte görs bra eller så i en verksamhet men ändå att stödja 
framförallt och lyfta. Så det var, jag hade nog den bilden redan innan att en revisor är 
mycket mer än signatur och siffror”. 
 
Informant C kom snabbt in på hur revisorn gett företaget tips och råd. Redan under 
första minuten av intervjun framhåller C att revisorn gett dem konkreta förslag på vad 
som borde göras, både för företagets men även för ägarnas bästa. När C berättade om 
sin revisor sa C bland annat: “Dels revidera bokslutet såklart det är det han gör sen så 
var det också lite tips och tankar kring steg som vi borde ta, fondera vinster och göra 
sådana saker. Han föreslog saker och sen såg vi till att göra det. Det var bland annat 
det just istället för att gå med vinst och skatta på vinsterna, så finns det ju möjlighet att 
göra fonderingar, det är ju sådant som han kunde hjälpa oss att se här finns det 
möjligheter”. När C sedan utvecklar detta resonemang får vi förklaringen att C upplever 
att revisorn ser möjligheter och hjälper företaget att genomföra lämpliga lösningar. 
Dessutom har C vänt sig till revisorn med frågor gällande företagets olika 
verksamhetsgrenar, då har revisorn fungerat som ett bollplank. C förklarar att denna 
revisor är insatt i företaget och dess verksamhet och detta ser C som en tillgång för 
företaget. När företaget befunnit sig i en expansiv fas och ställdes inför plötsliga 
frågeställningar fanns vägledning tillgänglig genom revisorn. C exemplifierar den 
upplevda nytta med revision genom den förebyggande rådgivning som revisorn ger. 
Revisorn inser problem som C själv inte förstått varit ett problem och genom detta har 
företaget sparat pengar.  
 
C berättar att dennes tidigare erfarenhet av revisorer inte har varit lika goda. När C 
arbetade i ett annat bolag hade de en revisor som inte gav någon rådgivning alls. C 
upplevde då ingen nytta med revision som C gör idag: “Som små företagare när man 
startar upp vill man hålla ner kostnaderna och då tog vi en revisor som inte kostade så 
mycket. Vilket också innebär att vi hade en revisor som hade väldigt många kunder, 
löpande band principen på sina revisioner. Där fanns det inget stöd att hämta från 
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revisorn, han hade så mycket att göra och körde utifrån ett visst system så han var 
väldigt specialiserad på pappersarbetet vilket definitivt blev något som höll oss tillbaka. 
I och med att vi inte alls fick den typen, han satte sig inte alls in i, ett större perspektiv 
hur vi, vad vi borde göra och så, så när vi bytte revisor där fick vi ett helt annat stöd”. 
 
Även informant D motiverar en upplevd nytta med revisorn snarare än nytta med 
revisionstjänsten. D menar att denna nytta växt fram genom revisorns proaktiva 
rådgivning men även genom att revisorn är väl insatt i verksamheten: “Nu när hon är så 
insatt så kan hon min verksamhet så bra att innan det ens blir ett problem så då är ju 
hon där, då har ju hon pekat ut det, då vet ju hon vad det är för fel. Så ja, det i sig gör 
ju henne ovärderlig för just mitt företag men sen så ja. Hon fungerar lite som ett 
bollplank, så har jag några funderingar, har jag något behov ja då finns hon ju där. Nu 
har det inte blivit så mycket sådant som jag sa, och det är ju lite grann det där med att 
hon hinner hitta problemen innan de blir problem så att säga”. D belyser att det är 
genom detta som D upplever en nytta med revision: “Hon ger mig så att säga, utöver 
trygghet, varnande och förbättrande råd vilket i sig går hand i hand med tryggheten då 
så att säga. Men ja jag upplever fördelarna med att ha en revisor genom hennes råd 
och att jag kan känna mig trygg och då kan ju jag göra det jag är bra på istället”. 
 
 
5.3.2 Gruppen revision + 
 
Informant E har valt bort revisorn framför sin rådgivare. E är väldigt frågande till vad 
en revisor kan och ska bidra med. E förklarar att den enda anledningen att ha en revisor 
är att få ett godkänt bokslut. Det blir därmed tydligt att E inte upplever någon nytta med 
revisorns roll gällande rådgivning. E berättar att företaget haft en utomstående rådgivare 
och det var denne rådgivare som rekommenderade E att sluta nyttja revisionstjänsten: 
“Men det var ju min rådgivare som sa att nu behöver ni inte ha det längre då är det 
ingen mening att betala jätte mycket pengar för det när vi själva kan klara av de här 
uppgifterna och det är ok. Det är godkänt, det var ju egentligen bara av den 
anledningen att man inte kunde göra det själv alltså det vart inte godkänt, papperna 
blev inte godkända, om man inte hade någon revisor”. E är i kontakt med denna 
rådgivare varje vecka och E tydliggör att E kan kontakta rådgivaren om det uppkommer 
funderingar. Dessutom lyfter E fram att rådgivaren specialiserat sig mot små företagare: 
“Han är lite som ett bollplank i och med att det är så litet så blir det så han har varit 
med länge och hjälpt många små företagare“. E förklarar att rådgivaren hjälper 
företaget att hålla koll på avtal och försäkringar. E förklarar att det vuxit fram ett 
samarbete med rådgivaren som underlättar för både E och rådgivaren just eftersom 
rådgivaren har koll på saker och ting. E menar att rådgivarens kunskap och råd 
genererar en trygghetskänsla: “Men jag tycker det är väldigt skönt även fast det är litet 
att samla ihop alla papper och information, försöka ha lite ordning och reda på dom. 
Och så får man bara lämna ifrån sig dom så får man de här; nu ska du betala in moms 
såhär mycket, nu ska du betala in arbetsgivaravgifter, nu ska du betala in den här 
försäkringen, nu ska du betala in det där. Och så vet man att det blir rätt, det är ju 
sällan de kollar små företag sådär men man vill ju att det ska vara rätt från början i 
alla fall. Det är inte medvetet man gör fel men när man är ny så har man ingen aning 
liksom”.  
 
Informant F upplevs som osäker när vi frågar om anlitandet av revisorn. F köper både 
revision och redovisning från samma byrå och motiverar valet: “När jag startade då 
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funderade jag på om jag skulle stätta in mig i det här och göra bokföringen själv och 
skicka en siffra till någonstans. Men jag kände att det orkar jag inte och jag ska göra 
det jag är bra på så får andra göra det dem är bra på. Jag har bra ordning på mina 
papper sen får revisorn ta dem så sköter dem rubbet”. F känner att det finns en 
självklar möjlighet att vända sig till sin revisor vid funderingar dock händer det inte 
ofta.  F:s revisor ger ingen proaktiv rådgivning eller råd angående möjliga förändringar 
vid revisionen. Detta bidrar till att F anser att revisorn gör sitt grundläggande jobb och 
som tidigare nämnt genererar F en trygghetskänsla men F menar på att revisorn borde 
kunna mer.  
 
Inför det aktiva valet om att frivilligt anlita en revisor motiverade G ”... att ha en revisor 
som kan fungera som ett bollplank när det kommer till skattemässiga diskussioner, 
investeringsbitar om man vill förändra, utveckla bolaget i någon riktning, så kände jag 
att det kunde vara bra, till dess iallafall att man blivit lite varm i kläderna”. G förklarar 
vilket slags hjälp revisorn har bistått med utöver själva revisionen: “Revisorn har hjälpt 
mig med, dels när jag startade bolaget att registrera bolaget och ordna med all 
pappershantering, jag la det helt och håller i hennes händer att fixa det, utifrån ett så 
kallat lager bolag, starta upp det sen så har jag haft lite dialog med henne då det gäller 
investering av pengar som blir över i verksamheten”. Detta ger oss en bild av att G 
redan innan insåg att revisorn kan tillföra värde till bolaget utöver revisionsberättelsen.  
 
G förklarar att det vid start fanns förväntningar på revisorns rådgivande roll “... 
förhoppningsvis ska det bli pengar över i bolaget när man gör det själv och då vill man 
ju göra något vettigt med dom pengarna och där såg jag väl större möjligheter med att 
om jag har en revisor till hjälp att mer kunna titta på vad finns för möjligheter för mig 
att använda överskotten till, det var väl min huvudtanke alltså, jag vill ha den hjälpen 
av revisorn, att ge mig förslagen till, du kan göra si eller så i samband med att man gör 
bokslut eller avskrivningar och alla dom här bitarna. Ska jag fondera eller ska jag inte 
göra det vad är bättre, sett över ja man kommande skattereglerna ändras ju, inte från 
år till år men nästan. Och då kan det ju vara bra att veta, revisorn ska ju 
förhoppningsvis vara så uppdaterad och påläst att man vet vad som ligger i ett, två, tre 
år bort för att planera, vad tittar man på. Och då kunna ge mig dom förslagen som 
gynnar mig bäst långsiktigt, men också kunna ställa det mot vad gynnar mig bra 
kortsiktigt. Så att man då kan ha en dialog och så välja, har jag behovet av att göra det 
kortsiktiga valet, det kan ju finnas sådana tillfällen, eller har jag möjligheten att ligga 
lågt invänta ett långsiktigt, längre fram liggande beslut som skulle kunna vara 
ekonomiskt gynnsamt och så”. G förklarar att dessa förväntningar inte är helt uppfyllda 
eftersom det inte finns en aktiv dialog mellan G och revisorn: “Kan väl tycka att det 
inte riktigt matchar upp till mina förväntningar eller mitt önskemål om den här aktiva 
dialog och det ska jag väl inte bara skylla på revisorn, utan det är väl lite upptill mig 
också att ställa frågorna och sådär, så att men ja, inte kanske fått riktigt det där stödet 
eller hjälpen så att säga i dom frågorna. Det har varit mindre utav det än vad jag hade 
förväntat mig att det skulle vara”. G menar att revisorn ger svar och råd utifrån G:s 
funderingar men att revisorn inte ger någon proaktiv rådgivning. Det blir tydligt att G 
vänder sig till sin revisor när det uppkommer funderingar och att den rådgivning som 
revisorn ger har skapat värde för företaget. G anser sig uppleva en nytta med att ha 
revisor genom det bollplank, den vägledning och de få råd som revisorn ger. 
 
Informant H är precis som G inne på att revisorn fungerar som ett bollplank där en 
proaktiv diskussion kan föras: “... det är bra att ha någon som man kan gå och prata 
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med och prata med i förväg och inte i efterhand. Fråga om råd sådär, ska jag göra si 
eller så. Sen efter bokslutet också så har vi, brukar vi också sätta och ner och träffas 
och gå igenom, vad är planen för nästa år. Vara lite proaktiva där också. Så det är 
väldigt bra”. H förklarar att det känns bra att de hade en revisor redan när de startade 
upp bolaget på grund av de lagar och regler som finns angående aktiebolag. Detta 
indikerar att revisorn fått en rådgivande roll gentemot bolaget. Revisorn har hjälpt 
företaget med många saker, H nämner ett speciellt tillfälle när de var riktigt nöjd att de 
anlitat revisorn: “Det här med när revisorn tog upp det här med kompanjonsavtal, det 
var en sådan här aha-grej som vi inte hade tänkt på alls. Så det var ju väldigt bra, just 
när vi bildade bolaget“. H berättar att revisorn är väldigt pedagogisk och kommer med 
alternativ till sina råd, detta bidrar till H:s upplevda nytta med revision.  
 
I tabell 10 nedan har vi sammanställt samtliga informanters motiveringar till hur 
rådgivning från revisorn bidrar till att de upplever nytta med revision. 
 
 
Grupp Informant Rådgivning 

Revision 

A Upplever nytta genom det stöd och förklaringar som revisorn ger 
B Upplever nytta genom revisorns roll som bollplank och mentor samt det 

stöd som revisorn ger 

C Upplever nytta genom de förslag och proaktiva rådgivning som revisorn 
ger 

D Upplever nytta genom den proaktiva rådgivning som revisorn ger 

Revision + 

E - 
F - 
G Upplever nytta genom revisorns roll som bollplank 
H Upplever nytta genom revisorns roll som bollplank samt den proaktiva 

rådgivning och förslag som revisorn ger 

 
Tabell 10. Hur informanterna upplever nytta med revision genom rådgivning från 

revisorn 
 
 
I figur 6 på kommande sida har vi valt att sammanfatta hur informanterna upplever att 
rådgivning kan genererar upplevd nytta med revision. Informanterna är inte helt överens 
men samtliga informanter i gruppen Revision har liknande åsikter. De menar främst på 
att revisorn fungerar som ett bollplank för verksamheten och att revisorn ger proaktiv 
rådgivning vilket har ökat trygghetskänslan men även nyttan med revision. I gruppen 
Revision + råder det mer blandade åsikter om rådgivning. Informant E upplevde inte att 
dennes revisor gett någon rådgivning och därmed ingen upplevd nytta med revision, 
informant E menar att denna känsla likaväl kan genereras från en fristående rådgivare. 
Informant F upplever inte heller att revisorn genererat ytterligare nytta med revision 
genom rådgivning. Informanterna G och H skiljer sig från de övriga i grupp Revision + 
och menar precis som grupp Revision att revisorn påverkar deras upplevda nytta genom 
rådgivning. Detta sker främst genom att revisorn ger proaktiv rådgivning men även 
fungerar som ett bollplank. Gruppen Revision och informanterna G och H ser 
rådgivning från sin revisor som ett huvudsakligt skäl till den upplevda nyttan med 
revision, genom rådgivning skapas mervärde.  
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Figur 6. Upplevd nytta med revision genom rådgivning från revisorn 
 
 
5.4 Relation och kontakt 
 
När vi frågat informanterna om relationer har det uppkommit ett flertal synpunkter om 
relationen till revisorn. Informanterna har beskrivit att en god relation och en revisor 
som är engagerad, förstående och lyhörd är positivt i sammanhanget om den upplevda 
nyttan med revision. Genom detta tema vill vi framlägga det empiriska materialet 
gällande informanternas relation och kontakt med tillhörande revisor. 
 
 
5.4.1 Gruppen revision 
 
A förklarar att relationen till revisorn upplevs som god och att de har tillräcklig kontakt. 
När A ställs inför frågan om revisorn är engagerad får vi svaret: "Jag vet inte om han är 
engagerad, liksom han är kompetent och svarar på alla frågor. Men engagerad, det tror 
jag inte". Därefter tydliggörs dock hur A ser på engagemang från revisorns sida: "Om 
engagerad betyder att han tar initiativ själv och så vidare, så svarar jag nej. Och jag 
skulle nog uppleva det engagemanget som ganska jobbigt". A efterfrågar inte mer 
kontakt med revisorn eller något ökat engagemang från revisorn. A menar att revisorn 
inte behöver besitta någon branschkunskap eller djupare insikt i A:s verksamhet för att 
erbjuda A hjälp.  Ibland sitter A och pratar lite med revisorn om vad A gör och vad 
revisorn gör, men klargör distinkt att detta endast handlar om småprat och inte några 
djupare diskussioner. När A funderar över något behöver A inte vänta länge efter att få 
ett svar och assistans från revisorn, vilket A är väldigt nöjd med. A uppskattar revisorns 
agerande och förklarar att: "För att liksom, jag vill, jag måste känna förtroende, det är 
ju en personlig relation om jag hade träffat en styv liksom gubbe som liksom knappt 
pratade med mig, då tror jag nog att det hade nog slutat med första besöket eller bara 
att jag tackat nej, tackat för mig efter första året. Men han är ju liksom trevlig, han är 
tillmötesgående, vi har en bra, relation. Och bra liksom personkemi, så det är viktigt". 
 
Informant B är väldigt nöjd med revisorns handlingssätt gentemot företaget. B är 
särskilt nöjd med att revisorn förstår deras verksamhet något som B anser att få personer 
gör. När vi diskuterar samarbetet och relationen med revisorn förklarar B: “... det är ju 
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inte en personligt men det känns väldigt bra. Hon är professionell, hon förstår vårt 
arbetsområde och det är inte alla revisor som gör. Vi möter många som ja men, vi ska 
täcka försäkring eller andra saker som inte alls förstår vad vi håller på med och men 
det gör hon, och hon fattar det och därför kändes det bra från första början”. Det 
märks att B tycker det är väldigt smidigt och bekvämt att inte behöva förklara företagets 
verksamhet för revisorn, då detta skulle ödsla värdefull tid.  
 
B markerar att revisorn är hängiven: “... hon är engagerad person och hon utstrålar 
engagemang och jag tror att hon tycker att det vi jobbar med är viktigt“. B motiverar 
att det är viktigt med en god relation till sin revisor och vice versa för att företag som 
dem själva ska kunna uppleva en nytta med revision: “Jo jag tror att det är viktigt att 
det känns, enkelt och att man känner att man är på samarbetsfot.”. B tillägger att 
förtroendet till revisorn är något som de värdesätter: Det är en, ett samarbete och 
revisorn måste ju, har ju ingen anledning att vilja något annat än att vårt företag ska gå 
bra och det visar ju hon ju verkligen så att! Då får man tillit till det hon gör”.  
 
Informant C har nu skickat in ansökan om att avsäga revisorn: “... vi har fortfarande 
kvar relationen med revisorn. Så det är mer den ekonomiska biten, relationen har vi 
kvar och varje gång det är något, eller om det dyker upp frågor så har vi löpande 
diskussioner”. C berättar om en revisor som C haft tidigare: “Han satte sig inte alls in i, 
ett större perspektiv hur vi, vad vi borde göra och så, så när vi bytte revisor där fick vi 
ett helt annat stöd“. C menar att behovet och omfattningen av relationen till revisorn är 
annorlunda beroende på vilket slags verksamhetsplan företaget har. Om företaget inte 
har några planer på att växa räcker det gott med en revisor “... som fyller i papperna och 
skickar in dom och ser till att dom procedurerna följs”. Om du däremot är en “... 
engagerad och passionerad företagare som vill växa och har en idé” då krävs det att 
samarbetet med revisorn är mer djupgående för att en upplevd nytta med revision ska 
växa fram.  
 
För C är det viktigt med engagemang och att revisorn visar att han eller hon kan och vill 
hjälpa företaget: “Utifrån mitt perspektiv då som bygger företag utifrån att växa då så 
definitivt engagemang, som innebär att dom sätter sig in i verksamheten, förstår 
verksamhetens utmaningar och kan hjälpa till att förutse”. C förklarar att det absolut 
funnits en upplevd nytta med revision även genom relationen till revisorn. Denna nytta 
delvis finns kvar eftersom kontakten med den avskrivna revisorn finns kvar, C säger 
även att om det blir aktuellt för revisionstjänsten igen är det just denna revisor som C 
vill anlita. 
 
Även informant D förklarar att den goda relationen till revisorn är något som underlättar 
samarbetet: ”... det är väl det som gör att det fungerar så väl, att man slipper det här 
oron eller vad jag ska säga, ja det är lite a och o det där med relationen till sin kund 
som jag brukar säga“. D förklarar att samarbetet med revisorn är på en lagom nivå: 
“Ja, alltså vi spelar ju inte golf ihop om vi säger så men när det behövs att jag ta 
kontakt med na, då gör jag det och det fungerar bra! Det är ju inte kallt men den är 
bra, det är en fin relation, det är inte mer eller mindre än vad jag vill att det ska vara 
om jag säger så”.  
 
För D är det enkelt, revisorn måste vara insatt i verksamheten för att kunna hjälpa på 
bästa sätt: “Personen måste ju vara insatt och hon vet ju vad som fungerar för mig och 
det är ju bra“. D kan inte komma på något mer som önskas att revisorn. Däremot menar 
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D att om revisorn skulle komma med något råd skulle det antagligen vara relevant: 
”Skulle hon säga något, hon har ju rätt i allt annat så skulle hon väl ha rätt i det 
också”. Detta talar klarspråk, D precis som A och B litar på sina revisorer och vill inte 
byta. A, B och D menar att de har ett bra samarbete med sina revisorer som dessutom är 
väl insatt i deras verksamheter. Detta i sin tur leder till att A, B och D anser att den 
upplevda nyttan med revision påverkas.  
 
 
5.4.2 Gruppen revision + 
 
Informant E har varit aktiv inom företaget i snart två decennier och har nyligen tagit 
över företaget helt. När E får frågan om det under den här tiden funnits något positivt 
med att ha en revisor erhåller vi svaret: “Nej, ingenting. Jag har aldrig ens träffat 
honom på X år. Jag vet inte, jag har bara sett hans namnteckning och har betalat in 
pengar på kontot. Jag kan inte säga att det tillfört någonting utan det är den här 
mellanhanden som hjälpt som har varit här och pratat, och han kan det mesta men han 
är inte auktoriserad”. E menar att den avskaffade revisionsplikten var väldigt positivt 
för detta företag: “Ja det var det, bara fördel. Det är ju nånting mer som jag vet att jag 
betalat han för men nu sist var det bara bokslutet och då betalar jag ju hellre till den 
personen som jag har en kontakt med, bygger upp en relation med den. För att, jag tror 
ändå att det är ganska ovanligt att man får en så privat relation, med hjälp sådär. Det 
beror ju helt på hur man känner varandra, såklart. Men för min del har det ju varit 
jättebra att ha någon som man kan fråga, för han har ju inte tagit betalt varenda gång 
jag har ringt honom”. E förklarar att E inte upplevt något positivt med att ha en revisor. 
Det blir tydligt att E haft ett mer djupgående samarbete med den personen som agerar 
rådgivare. Denne rådgivare fungerar som redovisningskonsult och har hjälpt företaget 
med många olika problem. E känner att relationen till rådgivaren är mycket bättre än 
vad den någonsin var med revisorn. Det blir även uppenbart att företaget varit i kontakt 
med rådgivaren i mycket större utsträckning än revisorn. 
 
Informant F tydliggör att relationen till revisorn är på en lagom nivå och förklarar att F 
inte önskar något utökat samarbete. När vi frågar efter synliga fördelar med att skapa ett 
mer integrerat samarbete svarar F: “Det skulle det säkert men jag tror även att, om vi 
säger, förhållande på personligt plan, då kommer det in sådär parametrar att man 
börjar förvänta sig saker och ting. Kanske att det här kan väl du göra, det här få jag väl 
på köpet. Så därför håller jag det gärna professionellt, för det är jobbigt det där”. F 
menar på att relationen med revisorn inte skulle påverka F:s upplevda nytta med 
revision, utan F har en professionell nivå till sin revisor och upplever sin nytta med 
revision genom trygghetskänslan som genereras. 
 
Till skillnad från F anser G att en god relation till sin revisor är väsentligt inom den 
tjänsten. G berättar att det finns ett bra samarbete mellan G och revisorn. G förklarar att 
en revisor kan påverka den upplevda nyttan med revision genom att vara engagerad: 
“Ja, engagemang, ett bra bemötande, ett engagemang när man gör något tillsammans 
så att säga, när man har ett möte eller så. Händer någonting av vikt av intresse i 
lagstiftning eller på annat vis direkt påverka mig som eget företagare. Att då få den här 
informationen, att få ett telefonsamtal eller få ett mail om det här, det här och det här 
händer. Det här är på gång. Den typen av information”. G menar på att ett gott 
samarbete uppkommer då revisorn är engagerad: “Ja det, det är rätt väsentligt kan jag 
tycka. Att den tjänst man köper, när man väl sitter där och går igenom saker och ting, 



	   58	  

att personen i fråga, revisorn i fråga inte bara bläddrat i papper och se, få se nu, vars 
var vi någonstans, vad var det du höll på med, utan att dom har koll på det. Det tycker 
jag faktiskt att, det bemötandet får man, man blir så att säga igenkänd när man kommer 
och lite intresserade frågor och sådär också“. Trots att G tidigare var inne på att 
revisorn inte riktigt lever upp till de förväntningar som G har, förklarar G att 
förväntningarna blivit mer rimliga under tidens gång: “Som det nu är känner jag inget 
egentligen större behov av att ha tätare kontakt med min revisor eller heller nått ökat 
engagemang eller fördjupning när vi väl sitter. Utan över tiden så har jag väl reviderat 
min egen uppfattning så att säga utav vad jag rimligen ska förvänta mig eller vad jag 
egentligen behöver. Så att, jag tycker att det matchar väl mitt behov i dagsläget på ett 
bra sätt”. 
 
Precis som G menar även H att revisorn kan påverka den upplevda nyttan genom att 
vara engagerad: “Vara pedagogisk, lyhörd och realistisk och ge ärliga svar och inte 
skönmåla”. H anser att en revisor blir mer engagerad om revisorn förstår kundens 
verksamhet “... är man konsult, inom ett väldigt såhär nischat område som vi är så det 
är ju klart det blir ju också, det är inte alltid våra kunder förstår vad vi gör. Men tycker 
det är en öppenhet och lyhördhet och intresse finns“. H förklarar att revisorns 
bemötande är väldigt professionellt och att det finns ett bra samarbete mellan H och 
revisorn: “Hon var väldigt duktig på det sättet också att hon var väldigt pedagogisk med 
oss”. Det är under hela samtalet väldigt tydligt att H uppskattar deras revisor och att 
revisorn påverkar deras upplevda nytta genom att vara engagerad och uppmuntra till ett 
gott samarbete.  
 
I tabell 11 nedan har vi sammanställt samtliga informanters motiveringar till hur 
relationen och kontakten med revisorn bidrar till att de upplever nytta med revision. 
 

Grupp Informant Relation och kontakt 

Revision 

A Anser att den goda relationen, förtroendet och den tillmötesgående 
revisorn påverkar den upplevda nyttan med revision 

B Anser att den goda relationen och den engagerade revisorn påverkar den 
upplevda nyttan med revision 

C Anser att den goda relationen och den engagerade revisorn påverkar den 
upplevda nyttan med revision 

D Anser att den goda relationen och den engagerade revisorn som är insatt 
i verksamheten påverkar den upplevda nyttan med revision 

Revision + 

E Aldrig haft någon relation med sin revisor, anser dock att relation och 
engagemang är viktigt 

F Anser att relationen med revisorn ej påverkar den upplevda nyttan med 
revision 

G Anser att den goda relationen och den engagerade revisorn påverkar den 
upplevda nyttan med revision 

H Anser att den goda relationen och den engagerade revisorn påverkar den 
upplevda nyttan med revision 

 
Tabell 11. Hur informanterna upplever nytta med revision genom relationen till revisorn 
 
 



	   59	  

Vi har i figur 7 nedan sammanfattat informanternas åsikter om hur revisorn genom 
relation och kontakt kan påverka den upplevda nyttan med revision. I grupp Revision är 
åsikterna överensstämmande, A, B, C och D delar mening om att en revisor som är väl 
insatt och förstår kundens verksamhet och som medverkar till ett gott samarbete 
påverkar den upplevda nyttan med revision. Samtliga informanter i Revision berättar att 
deras revisorer uppträder på ett sådant sätt att deras upplevda nytta med revision har 
påverkats positivt.  
 
I gruppen Revision + skiljer sig åsikterna avsevärt, dels i jämförelse med gruppen 
Revision men även mellan varandra. E som inte ser någon nytta alls med den revisor 
som E nu valt bort menar att detta bortval beror på att revisorn inte syntes till. E har en 
rådgivare som hjälper till med redovisningen, denna person är engagerad, ger proaktiv 
rådgivning och E har en god relation till rådgivaren. E ser en nytta med denna 
redovisningskonsult och rådgivare, E förklarar att en del av denna nytta kommer från 
rådgivarens engagemang. Till skillnad från alla andra informanter menar F att relationen 
med revisorn inte alls påverkar den upplevda nyttan med revision. G och H har liknande 
åsikter som informanterna i grupp Revision och menar på att ett bra samarbete är viktigt 
och att en revisor kan påverka den upplevda nyttan med revision genom att vara 
engagerad. Både G och H bekräftar även att deras revisorers engagemang är en 
bakomliggande faktor till varför de upplever en nytta med revision. 
 

 
 

Figur 7. Upplevd nytta med revision genom relationen och kontakten med revisorn 
 
 
5.4 Sammanfattning av empiri 
 
Gruppen Revision har under samtliga teman haft överensstämmande åsikter angående 
hur de upplever nyttan med revision. Samtliga informanter i denna grupp förutom C 
förklarar att den trygghet som revision ger är en stor upplevd nytta. De berättar att 
revisorn ger en trygghetskänsla genom den bekräftelse och försäkran som revisorn 
genererar. De menar på att medvetenheten om att revisorn är utbildad inom området och 
att det därmed sker en professionell granskning gör att de känner en trygghet. Informant 
C nämner inget om trygghet utan är istället inne på att revision upplevs bra då fokus kan 
ligga på kärnverksamheten. Detta stämmer in på vad de övriga informanterna i gruppen 
talar om. Revisorn kompletterar deras kunskapsbrist i det området vilket gör att 



	   60	  

informanterna istället kan fokusera på deras kärnverksamheter. Komplementet för 
kunskapsbristen reducerar dessutom deras rädsla för att göra fel. Det har även kommit 
upp att tryggheten skapas genom att informanterna får en helhetsbild över 
verksamheten. 
 
Samtliga informanterna i Revision menar att den upplevda nyttan med revision även 
påverkas av revisorns rådgivande roll. Att revisorn fungerar som ett bollplank och ger 
proaktiv rådgivning tycks vara väldigt positivt. Informanterna förklarar att en revisor 
som arbetar på det sättet inte bara påverkar den upplevda nyttan med revision utan även 
leder till att trygghetskänslan ökar. 
 
Samtliga informanter i Revision delar dessutom mening under temat relation och 
kontakt, angående hur relationen med revisorn kan påverka den upplevda nyttan med 
revision. De menar på att en revisor som förstår kundens verksamhet och som aktivt 
arbetar med att skapa ett gott samarbete bidrar till att den upplevda nyttan med revision 
påverkas. En revisor som inte arbetar på detta sätt med kunden påverkar den upplevda 
nyttan negativt. Samtliga informanter i Revision berättar att deras revisorer uppträder på 
ett sådant sätt att deras upplevda nytta med revision har påverkats positivt genom att 
generera trygghet och råd samt visa att revisorn förstår kundens verksamhet och 
visioner. 
 
I gruppen Revision + råder det skilda åsikter, både i jämförelse med den andra gruppen 
men även inom gruppen. Gällande den trygghetskänsla som revision genererar är 
åsikterna och motiveringarna för Revision + likvärdiga med den andra gruppen för alla 
informanter förutom E. E nämner inget om att revisorn eller revisionstjänsten på något 
sätt genererat trygghet utan E menar istället att den trygghet som E får som ett 
komplement till sin kunskaps- och tidsbrist kommer från den fristående 
redovisningskonsulten. 
 
De skilda åsikterna gäller även under temat rådgivning. Under detta tema är det återigen 
informant E som har skilda åsikter, både från informanterna i gruppen Revision men 
även från informanterna i gruppen Revision +. E som numera är ägare till företaget har 
haft samma revisor sedan 1994 och förklarar att E inte fått någon rådgivning av sin 
revisor utan från sin redovisningskonsult, menar E att rådgivningen inte påverkar E:s 
upplevelse av revisionstjänsten. Informant F upplever inte heller att rådgivning från 
revisorn genererar ytterligare nytta med revision. Dock delar informanterna G och H 
samma åsikt och upplevelser som informanterna i grupp Revision. G och H menar att 
den upplevda nyttan med revision påverkas genom att revisorn ger rådgivning. 
Rådgivningen kan vara antingen proaktiv eller vid behov, som ett bollplank. 
 
Även under nästa tema följer informanterna i grupp Revision + samma mönster, där E 
inte har någon större upplevelse om revisorn, F inte alls håller med informanterna i 
Revision medan både G och H gör det. Informant F menar att en relation till sin revisor 
inte påverkar hur F upplever nyttan med revision medan G och H menar att ett gott 
samarbete och en engagerad revisor mycket väl påverkar hur de upplever nyttan med 
revision. 
 
Majoriteten av informanterna menar på att den nyttan med revision upplevs genom den 
trygghet och bekräftelse som revisionstjänsten ger. Att de kan fokusera på deras 
kärnverksamhet och samtidigt få en helhetsbild över verksamheten trots deras 



	   61	  

bristfälliga kunskap inom området. Tryggheten växer dessutom genom den proaktiva 
rådgivning som revisorn ger, att revisorn ställer upp och fungerar som ett bollplank vid 
behov. Informanterna talar även om vikten av en god relation, en relation som skapas 
genom ett gott samarbete och en engagerad revisor som förstår kundens verksamhet. 
Det är tydligt att temat rådgivning leder till en ökad trygghetskänsla men samtliga 
informanter har även talat om att en god relation bidrar till en ökad trygghetskänsla på 
samma sätt som tryggheten leder till en god relation. I figur 8 nedan har vi illustrerat hur 
vi uppfattat informanternas svar om hur nyttan med revision upplevs genom alla tre 
teman och hur dessa teman kan tänkas påverka varandra. 
 
 

  
Figur 8. Sammanfattning av hur informanterna upplever nytta med revision 
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6. ANALYS 
 

I detta kapitel har vi analyserat studiens empiri, sökt och förklarat kopplingar 
till studiens teoretiska referensram. Kapitlet följer samma indelning av teman som 
empirin, vilket är trygghet och försäkran, rådgivning samt relation och kontakt. 

 
 
6.1 Trygghet och försäkran 
 
Till skillnad från den litteratur som förklarar nyttan av revision som en lösning på ett 
principal-agent problem (se exempelvis Jensen & Meckling, 1976) verkar fokus i små 
aktiebolag ligga på hur revisionen bidrar till en ökad trygghetskänsla för företagets 
ledning. Samtliga informanter, förutom C och E ger oss ingående förklaringar och 
motiveringar om den trygghet som informanterna anser att revisionen ger dem och hur 
denna trygghet skapas. Det framhålls att dessa informanter genom revision känner sig 
lugna och säkra på att de lämnar korrekt och fullständig information. Collis (2003, s.7) 
uppfattning om att ledningen i ett företag uppskattar den förbättrade kontroll av 
företagets bokföring som revision medför verkar stämma då informanterna förklarar att 
revisionen bidrar med att de känner sig trygga genom att de finansiella rapporterna blir 
granskade av en kunnig person. Detta verkar även vara i linje med Knechel et al. (2008 
s.77) som menar att företag uppskattar en bekräftelse på att företagets redovisning 
stämmer. Vi uppfattar att informanterna upplever nyttan av revision genom trygghet på 
samma sätt som Tabone och Baldacchino (2003, s.379) förklarar, som ett verktyg för att 
minska risken för fel. 
 
Carrington (2010, s.15, 29) menar att intressenterna får en bekräftelse genom 
revisionen, vilket i vårt urval är informanterna själva. I enlighet med Sundgren och 
Svanströms (2013, s.34) förklaring är värdet med revision för informanterna att revisorn 
hittar fel och tillrättavisar företaget, i små företag uppskattas detta då de är oroliga över 
att de har gjort fel. Informanterna vill genom revision skapa sig en försäkran om att de 
inte har gjort något fel och därmed inte kan hamna i något slags dilemma senare. Detta 
följer Carey et al. (2013 s.50) förklaring om att revision reducerar risken för 
bestraffning. I större företag handlar det generellt om att uppvisa för utomstående att de 
har gjort rätt. Vi tolkar utifrån denna studie att revisorns arbete skapar direkt värde för 
ledningen i små företag genom att reducera deras osäkerhet. 
 
Precis som Collis et al. (2004, s.90) antyder är den interna kontrollen inom små företag 
i vissa fall otillräcklig, för att komplettera detta har informanterna anlitat en revisor för 
att försäkra sig själv om att inget är direkt felaktigt. I de flesta fall grundas detta i att 
informanterna själva har knapphändig kunskap inom ekonomi och därmed även inom 
redovisning. Detta resonemang styrks då Krishnan & Yu (2012 s.134) påpekat att de 
flesta små företagen inte besitter adekvat kunskap för att konstruera en lämplig intern 
kontroll. Utifrån våra intervjuer blir det tydligt att ett flertal av informanterna behöver 
hjälp med att förhindra fel till följd av att de inte har tillräcklig kunskap. Att revisorn 
genomför en opartisk granskning av den interna kontrollen verkar dock få mindre 
betydelse i små aktiebolag, vilket således innebär att denna del av Krishnan & Yu 
(2012) uttalande inte överensstämmer i vår studie. Informanterna vill snarare ha hjälp 
med att rätta till det som blivit fel istället för att erhålla en utvärdering på den interna 
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kontrollen. 
 
Vi anser inte att det har framkommit några direkta bevis på att informanterna upplever 
att revisionsprocessen ger upphov till ett bättre beslutsunderlag. Med direkta bevis 
menar vi att ingen av informanterna sagt detta rakt ut. Intressant angående 
informanternas bristande kunskap och revisionens komplement till detta är att samtliga 
informanter i båda informantsgrupperna förutom informanterna C och E diskuterade 
detta. Även informanterna i gruppen Revision +, förutom E, nämnde att revisorn ger 
dem trygghet genom den bekräftelse som ges av revisionen. Med hänsyn till detta 
menar vi att en revisor kan generera trygghet genom att komplettera företagsledningens 
bristande kunskap, minska rädslan för fel och ge bekräftelse för att de finansiella 
rapporterna är korrekta. 
 
En del av argumenten till frivillig revision verkar ha grundas, som nämnt, i en rädsla att 
göra fel. Informanterna i både grupperna vill inte hamna i trångmål på grund av möjliga 
misstag. Detta återspeglar således Carringtons (2010, s.16) förklaring om att revisionen 
ger komfort, genom att viss oro elimineras och skapar en känsla av trygghet för 
användarna av de finansiella rapporterna. Det blir dock angeläget att påminna om vilka 
som är användarna av dessa rapporter i denna studie. I större företag förklaras denna 
trygghet och komfort i relation till aktieägare och investerare, i små aktiebolag är 
verkligheten en annan. Revisionen tillför då trygghet för ledningen, det har visats att 
just ledningen är de huvudsakliga användarna, vilket således stämmer med Page (1984, 
s.277). Ägarna i små aktiebolag är inte utomstående intressenter utan interna användare, 
därmed blir den externa nytta som teorin benämner som komfort en intern nytta i 
perspektivet av små aktiebolag.  Även för de informanter som har grundläggande 
kunskap om bokföring och ekonomi verkar revisorn i ett flertal fall hjälpt dem genom 
enkla men kraftfulla medel. Förändringar som i informanternas ögon ter sig som små 
detaljer har resulterat i betydande förbättringar. 
 
Några av informanterna nämner Skatteverket när de förklarar grundläggande 
anledningar till varför de anlitat en revisor. Detta antyder på att dessa informanter 
möjligen väljer att anlita en revisor eftersom de inte vill hamna i en konflikt med 
Skatteverket. Detta stöds av Sunders (2003, s.6) resonemang om att ett företag genom 
revision försöker förmedla räkenskapernas giltighet till Skatteverket. Eftersom en ren 
revisionsberättelse bör leda till mindre inblandning i företagets verksamhet från 
Skatteverket sida blir det aktuellt att belysa signaleringseffekten av revision. Enligt 
Melumad och Thoman (1990, s.77-79) beskrivning fungerar signaleringseffekten på det 
vis att det är “dåliga företag” som väljer bort revision, medan “bra företag” som inte har 
något att dölja, väljer att ha revision. Det verkar finnas vissa tankar angående detta 
inom båda våra informanter grupper, även om argumenten inte är centrala. 
Informanternas argument skiljer sig inte mellan grupperna utan de är följaktligen 
medvetna om att frivillig revision sänder ut en uppenbar signal, vilket även Carrington 
(2010, s.25) hävdar. Detta blir markerat med informanternas resonemang att revision 
bidrar till mindre risk för granskning och fungerar som en bekräftelse på en seriös 
verksamhet. Med föranledning till detta anser vi att små aktiebolag till viss mån 
upplever nyttan med revision genom signaleringseffekten. Ingen informant förmedlar 
att de valt en viss revisor för att öka signaleringseffekten. De har inte medvetet försökt 
förstärka signaleffekten genom anlitandet av en högkvalitativ revisor vilket skiljer sig 
från ett flertal studier (se exempelvis Lee et al., 2003; Lin et al., 2009; O’Reilly et al., 
2006) utan anser att det frivilliga valet förmedlar tillräckligt. 
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Vi kan utifrån våra intervjuer förstå att informanterna inte tar externa parter i primär 
beaktning när de har valt att anlita en revisor. Det kan vara på grund av de öppna frågor 
som vi ställt för att låta informanterna själva styra intervjun som de valt att inte 
framföra sådan information. I det fall som informanten har någon extern finansiering 
överväger vi att det kanske är mer känslig information, och att informanten därav inte 
vill tala om det. Vi fann det svårt att fråga informanterna om detta utan att leda dem. I 
teorin förväntas vissa externa nyttor med revision som innefattar områden som, 
principal-agentteorin och förbättrade lånevillkor (se exempelvis Blackwell et al., 1998; 
Kim et al., 2011). Detta är dock inget som framhävs när vi genomför våra intervjuer. Vi 
undersökte informanternas skulder i deras årsredovisningar för att se om detta ändå vore 
relevant. Ingen utav informanterna bär på några större skulder och ingen talade om 
beviljade lån och/eller förbättrade lånevillkor på grund av revision. Det är därför inte 
möjligt att för oss tala om någon upplevd nytta till följd av kreditgivares behandling. 
 
Då tanken med revision i teorin är att externa intressenter ska få trovärdiga finansiella 
rapporterna verkar det vara tvärtom i små aktiebolag. Menat att informanterna 
framlägger att det är dem själva som vill försäkra sig om att de gjort rätt. Det finns 
därmed bitar ur principal-agentteorin som kan kopplas till informanternas uttalanden, 
detta berör inte den del ur teorin som handlar om reducering av 
informationsasymmetrier som Eilifsen et al (2013, s.6-7) och Carrington (2010, s.19) 
beskriver. Den renodlade principal-agentteorin handlar om en lösning på 
informationsasymmetrier som förekommer precis som Bergström & Samuelsson (2001, 
s.28) förklarar, främst i börsnoterade företag där ledningen och ägarna är skilda. Det vi 
vill framhäva är istället den delen av principal-agentteorin som berör försäkran. I större 
företag är det externa intressenter som vill ha en försäkran, i små aktiebolag verkar det 
vara ledningen själva. Informanterna har beskrivit att de genom sin trygghetskänsla som 
revisionen ger dem, ger revisionen även en försäkran om att de har gjort rätt och att 
deras uttalanden i de finansiella rapporterna överensstämmer med verkligheten. Detta 
kan således kopplas till det som Carrington (2010, s.14-23) diskuterar, han menar på att 
revision skänker en försäkran till aktieägarna genom att revisionen bekräftar att 
ledningen agerar korrekt och efter verksamhetens bästa. Kopplingen mellan empirin 
och teorin blir i detta fall att den försäkran som revision medför ges både till ägare och 
till ledning då informanterna har båda rollerna. Informanterna har lagt mycket fokus på 
att förklara just den trygghet och försäkran som de upplever att revisionen genererar. 
Vår tolkning av detta är att teorins externa nytta blir intern nytta ur små aktiebolags 
perspektiv. 
 
I likhet med statens offentliga utredning, avskaffande av revisionsplikten för små 
företag (SOU, 2008:32, 254-256) finner vi inga motiv till att nyttan med revision 
upplevs genom förbättrade samarbeten med kunder eller leverantörer. Även om det rent 
teoretiskt är möjligt att företag upplever någon nytta är det inget som hamnar i fokus i 
vår studie. Detta fördes inte på tal under någon av intervjuerna. Till följd av detta vill vi 
hävda att ingen utav dem upplever någon nytta med revision i skenet av relation till 
kunder eller leverantörer.  
 
En intressant iakttagelse är, som vi tidigare nämnt att informanterna C och E är de enda 
informanterna som inte förklarade att revision har skänkt dem någon slags trygghet. 
Trots detta har båda företagen haft revision sen revisionsplikten avskaffades och först 
nu ansökt om att inte längre använda tjänsten. Detta kan vara ett resultat av att de 
försöker försvara och rättfärdiga deras beslut om att avsäga revision och därmed inte 
vill framlägga alla upplevda nyttor som revisionen gav. Däremot verkar C självsäker på 
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att företaget nu klarar av att stå på egna ben och inte längre behöver samma stöd från 
revisorn medan E istället vänder sig till redovisningskonsulten för hjälp. Utifrån detta 
har vi tolkat att det finns tre alternativ för att åstadkomma trygghet; (1) antingen vänder 
sig företagarna till en revisor (2), vänder sig till någon annan extern konsult (3), eller 
blir företagarna så pass insatt att de inte behöver stöd. 
 
Det blir tydligt att de främsta aspekterna som gör att informanterna upplever nytta med 
revision är interna och för deras egen skull. Vilket bitvis går emot det som Knechel et 
al. (2008, s.65-66) skriver om att det finns både intern och extern nytta med revision. 
Det som de beskriver om att extern nytta med revision är förknippad till de utomstående 
intressenternas intresse om att få trovärdiga bedömningsunderlag från de finansiella 
rapporterna, blir i denna studie en intern nytta då informanterna förklarat att dem själva 
vill få trygghet genom trovärdiga rapporter. Legitimitet och komfort är enligt litteratur 
externa nyttor med revision från intressenters perspektiv, men i denna studie upplevs de 
internt. Legitimitet skapas som tidigare nämnt genom att företaget agerar som förväntat 
och därmed följer lagar och regler (Carrington, 2010, s.30-31; Deegman & Unerman, 
2006, s.271-273). Detta är något som företagsledningen själva uppskattar då de vill 
erhålla en bekräftelse på att de har agerat rätt. Komfort perspektivet beskrivet av 
Carrington (2010, s.16) ses här genom företagsledningens perspektiv då de tycker sig 
uppleva ett värde med revisionstjänsten genom att de då inte oroar sig lika mycket. Vi 
tolkar temat trygghet som en nytta med revision som upplevs av båda grupperna genom 
den medvetenhet om att en professionell granskning sker, vilket kan vara ett 
komplement till deras kunskapsbrist inom ämnet och därmed kan reducera deras rädsla 
för att göra fel. 
 
Den upplevda nyttan med revisionstjänsten för små aktiebolag tycks vara den trygghet 
som revisionen genererar. Denna trygghet är således uppkommen genom den 
medvetenheten om att en professionell granskning sker i förhållande till ägarnas 
bristande kunskap och deras oro över oavsiktliga felaktigheter. Alla argument tycks 
vara baserade på att personer inblandade i företagets verksamhet inte ska hamna i 
trubbel. Små aktiebolag vill genom revision skydda sig själva och företaget från tvister, 
försäkra sig själva om att de finansiella rapporterna är korrekta och därmed undvika 
onödiga risker. Det är inget fokus på att stärka utomstående intressenters tilltro för 
företagets räkenskaper. 
 
 
6.2 Rådgivning 
 
För att små aktiebolag ska uppleva nytta och mervärde verkar det behövas mer än det 
intygandet som den opartiska granskningen ger. Informanterna i gruppen Revision samt 
informanterna G och H från gruppen Revision + belyser vikten av interaktionen mellan 
revisorn och företaget. Vi anser att bilden som informanterna har av revisorn 
överensstämmer mycket väl med Johansson (1997, s.57-58) beskrivning av en extern 
konsult. Johansson (1997, s.57-58) skriver att företagarna har begränsat med tid och att 
en konsult kan ge rådgivning och komplettera företagarnas bristande kunskaper. Genom 
informanternas beskrivningar ser vi att vissa vänder sig till revisorn när de ställs inför 
ett beslut. Dessutom tycks detta bidra med att sänka den oroskänslan som informanterna 
har över att begå ett misstag. Informanterna förväntar sig mer av revisorn än bara 
revisionstjänsten och de verkar inte riktigt ha uppfattat revisorns skyldigheter och 
begränsningar. Därför anser vi att Cassels (1996, s.189-193) redogörelse om att företag 
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ofta har en felaktig uppfattning av revisorns arbetsuppgifter, då de tror att revisorn ska 
ha en mer aktiv roll i företaget, verkar stämma. I likhet med Kirby och King (1997, 
s.302) uttalande verkar det fortfarande krävas omfattande klargöranden för att små 
företag ska inse revisorns roll gentemot företaget. Trots att det finns tydliga riktlinjer 
och förklaringar om vad en revisors uppgifter är, verkar informanterna inte var fullt 
medvetna om dessa. Vi anser att det är intressant att det är dessa informanter, 
informanterna från gruppen Revision och informanterna G och H från gruppen Revision 
+, som framfört att de är väldigt nöjda med revisorn och tydligt motiverat till varför 
revisorn genererar nytta med revision. När vi lyssnat på dessa informanters berättelser 
om hur revisorn tillför mervärde har vi fått uppfattningen att dessa informanter upplever 
nytta med revisorn genom dennes rådgivande roll. De förklarar att revisorn tar betalt när 
informanterna hör av sig vid funderingar men att de ändå gärna vänder sig till sin 
revisor och få svar. Vår uppfattning är dock att denna rådgivning inte alltid hamnar 
inom revisorns skyldigheter i revisionsrollen. 
 
Reynolds et al (2004, s.31) nämner att forskare menar att revisorer riskerar sitt 
oberoende genom att erbjuda fler tjänster till en kund. Vi tror inte att revisorerna 
medvetet riskerar sitt oberoende men att de är medvetna om att viss rådgivning som 
erbjuds inte ligger inom ramarna för revisionsnära rådgivning. För att minimera denna 
risk menar vi att revisorer bör vara noggranna med att förklara deras skyldigheter precis 
som Europeiska Unionen (1996, s.9) menar att en kunds förväntningar är mer rimliga 
om de vet vad revisorns arbetsuppgifter och skyldigheter är. På så sätt skulle kunden 
veta vad denne kan förvänta sig av sin revisor. Vilket i sin tur följer Hubbert et al. 
(1995, s.6-7) förklaring om att en kunds upplevda nytta ökar om revisorn uppfyller 
kundens förväntningar. 
 
Många informanter uttrycker tydligt att de har diskuterat valet att ha revision med andra 
företagare och vissa informanter verkar därmed fått en något skev bild av vilka 
förpliktelser revisorn har. Revisionsberättelsen verkar i sig utgöra en liten eller 
obetydlig del av nyttan för informanterna. I det fall då det inte finns utomstående 
aktieägare mister revisionsberättelsen en del av sitt motiv. Vi finner dock att 
informanterna i gruppen Revision samt informanterna G och H från gruppen Revision + 
efterfrågar en mer rådgivande roll från revisorn snarare än en extern oberoende 
granskare. Eftersom gruppen Revision inte har någon annan konsult eller rådgivare att 
vända sig till anser vi att detta faller sig naturligt. Vi har även uppfattat detta som att 
dessa informanter i gruppen Revision hellre vänder sig till revisorn för råd istället för att 
anlita ännu en utomstående part, vilket även klargörs av FAR (2004, s.109). Att 
informanterna G och H däremot också ser sin revisor som bollplank anser vi är en 
väldigt intressant aspekt. Både G och H har revision och redovisning från samma 
revisionsbyrå och kan under samtalen tydligt skilja på både tjänsterna och personerna. 
Båda informanterna nämner att det faller sig naturligt att få rådgivning från revisorn 
snarare än från redovisningskonsulten eftersom revisorn har ett helhetsperspektiv på 
deras verksamhet. Vi har utifrån detta tolkat att revisorns roll som bollplank vid 
fundering är en viktig aspekt för små aktiebolags upplevda nytta med revision. Det blir 
dock tydligt att det är revisorn som gör att informanterna upplever nytta snarare än 
revisionstjänsten i sig. 
 
Vi tolkar det som att vissa informanter inte är i behov av en revisor utan snarare en 
företagsrådgivare. En revisor kan dock användas i just det hänseendet. Det uppstår vissa 
motsättningar inom samarbetet när revisorn ska vara oberoende och opartisk. Vi menar 
att informanterna bör rannsaka sig själva för att finna de områden som de vill ha hjälp 
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med. Informanterna anser att det är tidskrävande med lagar och regleringar och menar 
att detta skulle kunna elimineras om revisorn hade ett mer proaktivt arbetssätt. Detta 
kan knytas an till argumentationen av Chan (2006, s.6) som anser att det är viktigt att 
företaget vidtar en proaktiv ställning genom upprättandet av interna kontroller. Det blir 
således intressant då informanterna önskar att revisorn ska förebygga problem, vilket 
stämmer överens med Andersson (2005 s.33-34) reflektion om att revisorn kan rädda 
företaget ur svårigheter. Det problem som kan uppstå är att företaget därmed förväntar 
sig för mycket av revisorn. Mycket tyder på att det inte är renodlad revision som 
efterfrågas. Istället återfinns en antydan om att informanterna vill använda revisorn som 
ett slags stöd och att revisorn därmed går in i en mentors roll. Detta går således utanför 
det som enligt Carrington (2010, s.181-182) anses som revisionsrådgivning. Denna 
rådgivning skulle således bara innefatta områden som revisorn stött på i 
arbetsprocessen. Precis som Svanström (2013, s.361) skriver, kan informanterna i 
denna studie inte separera olika tjänster tillhandahållna från revisorn. I teorin är den 
rådgivning som efterfrågas av företagen att betrakta som en fristående konsulttjänst 
men i praktiken ser informanterna all service från revisorn som en helhet. Den 
rådgivning som vi tolkat att informanterna anser är hjälpsam faller ofta utanför 
revisionstjänsten, men informanterna inte upplever det. Vi tolkar det som att dessa 
informanter inte är medvetna om att viss rådgivning som de får av revisorn bör klassas 
fristående rådgivning och därmed inte är en del av tjänsten revision. Detta blir särskilt 
intressant i gruppen Revision, eftersom de utger att de bara nyttjar revisionstjänsten och 
därför inte har en redovisningskonsult att vända sig till. Ingen informant förtydligar att 
det skulle röra sig om fristående rådgivning men nästan uteslutande önskar de mer av 
revisorn.  
 
Utifrån några intervjuer upplever vi att det inte finns någon klar bild över revisorns 
uppgifter och skyldigheter för informanterna. Detta tyder återigen på att revisorns roll 
är dubbel men även otydlig (Hubbert et al., 1995, s.6-7). Trots att informanterna inte 
besitter någon större kunskap om revisorns skyldigheter har alla informanter förutom E 
och F motiverat att de är mycket nöjda med deras revisor. Detta anser vi är intressant då 
informanterna i gruppen Revision har liknande åsikter som hälften av informanterna i 
gruppen Revision +. Dessa informanter anser att deras revisor påverkar deras upplevda 
nytta med revision genom att ställa upp som ett bollplank och vid något tillfälle gett 
proaktiv rådgivning. Informant E anser dock att denna nytta likväl kan erhållas från en 
annan rådgivare eller konsult. E kan inte ge något exempel på vad revisorn har tillfört 
företaget eller hur E skulle kunna upplevt någon nytta med revision eftersom denna 
revisor inte har synts till eller gett några förslag vid revisionen utan endast har varit en 
kostnad för E. F tycker att revisorn lyssnar och bistår med sin kunskap när företaget tar 
kontakt och F menar att detta ingår i revisorns arbetsuppgifter och därför inte påverkar 
F:s upplevda nytta med revision. I samklang med Knechel et al. (2008. s.82) är de flesta 
informanterna överens om att de ser revisorn som ett stöd gällande komplicerade 
problem. Många informanter uppger att de vänder sig till revisorn när de stöter på en ny 
frågeställning. Dock finns det en svårighet i detta då informanterna inte alltid förstår att 
de behöver hjälp. 
 
Trots att alla informanter i gruppen Revision och hälften av informanterna i gruppen 
Revision +, G och H, tycks ha erhållit mer än endast revisionsnära rådgivning är dessa 
informanter tydliga med att deras revisorer under revisionen kommer med förslag. De 
förklarar att det kan vara förslag på något som de själva inte har insett eller skulle ha 
insett och att revisorn därmed påverkar hur de upplever nyttan med revision. Carey et 
al. (2013 s.49) förklarar att revisors arbete kan förbättra ledningens förvaltning av 
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företaget. Detta är något som B verkligen uppskattar då det delvis är revisorn förtjänst 
att delägarna blivit mer affärsmässiga. Däremot är det inget som känns centralt för de 
andra informanterna, där ligger istället fokus på att revisorn presenterar olika alternativ 
och rekommendationer. Vi tolkar det därmed som att rådgivning från revisorn kan ses 
som en aspekt som påverkar små aktiebolags upplevda nytta, främst genom att fungera 
som ett bollplank och finnas där vid möjliga funderingar som informanterna har. 
 
 
6.3 Relation och kontakt 
 
Även under detta tema är det återigen samtliga informanter i gruppen Revision och 
informanterna G och H från gruppen Revision + som har liknande åsikter. Dessa 
informanter beskriver att deras revisorer är hjälpsamma och engagerade vilket påverkar 
deras upplevda nytta med revision. Det är revisorns egenskaper som informanterna 
framhåller som positiva och önskvärda. Informanterna vill känna att revisorn har tid för 
att sätta sig in i deras verksamhet och faktiskt vill företagets bästa i alla situationer. 
Detta överensstämmer med diskussionen som Ismail et al. (2006, s.750) för gällande 
vikten av hur företagen upplever bemötandet från revisorn. Informanterna belyser även 
vikten av ett fungerande samarbete genom att värdesätta revisorns egenskaper som 
lyhörd, pedagogisk och att revisorn är insatt i verksamheten. Här får Behn & Carcellos 
(1997, s.20-22) yttrande fäste, då informanterna redogör för värdet av kommunikation 
och revisorns förmedling av applicerbara råd gällande redovisningen. Informanterna 
tycks lägga vikt på att revisorn finns tillgänglig för stöd när det behövs. Detta framhålls 
genom att de vill att revisorerna ska svara på frågor snabbt när informanterna stöter på 
motgångar. Detta stärks även genom Fontaine et al, (2013, s.A12) yttrande om att det är 
väsentligt att kunderna uppfattar revisorn som anträffbar. Dessa informanter 
(Revisionsgruppen samt G och H) betonar positivt på att revisorn är tillmötesgående 
och genuint intresserad av deras verksamhet. Med stöd av Breon & Stellwag (2009, 
s.21) uppfattning, är detta något som tycks stärka kundrelationen. Denna iakttagelse kan 
bäst beskrivas med informant B:s skildring av revisorn: “hon är engagerad person och 
hon utstrålar engagemang och jag tror att hon tycker att det vi jobbar med är viktigt”. 
Vi anser därför att det finns rimliga skäl för att sätta tilltro för De Ruyter & Wetzels 
(1999, s.72) argumentation som åsyftar att engagemang från revisorns sida är essentiellt 
för kunden. Vi tolkar detta som att revisorns egenskaper påverkar hur informanterna 
upplever nyttan med revision. Det blir även under detta tema tydligt att det är revisorn 
som gör att informanterna upplever nytta snarare än revisionstjänsten i sig. 
 
Det viktigaste verkar vara att revisorn visar intresse och är delaktig snarare än att 
revisorn är väl insatt i den aktuella branschen, dock verkar detta skilja sig för 
informanter som bedriver en något mer nischad verksamhet. Särskilt tydligt tycker vi att 
denna iakttagelse blir av C:s förklaring om att företagets framtidsplaner har betydelse. 
För företag som inte vill växa utan bara bestå är det möjligen inte lika viktigt med ett 
välfungerande samarbete utan då räcker det med en revisor i den fixerade rollen som en 
granskare. I sådana företag ökar inte den upplevda nyttan med revisorn i samma 
utsträckning till följd av en mer ingående interaktion. Det är även intressant att C 
medger att företaget fortfarande kommer vända sig till revisorn om det uppkommer 
några funderingar, trots att de nyligen avsagt revisorn och rent formellt inte nyttjar 
revisorns tjänster längre. Detta tolkar vi som ett resultat av ett förtroende till revisorn 
och en väl fungerande arbetsrelation. I linje med Svanström (2008, s.55) verkar ett 
ömsesidigt förtroende bidra till att samarbetet fungerar smidigt. Det är tydligt att många 
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informanter litar till fullo på revisorn, detta förtroende stärker således trygghetskänslan 
av revisionstjänsten som vi benämnt tidigare. 
 
De övriga informanterna, E och F från gruppen Revision + delar inte dessa åsikter om 
relationen till revisorn eller revisorns egenskaper. Informant E har skickat in en ansökan 
om att inte längre ha någon revisor. E berättade att E aldrig har aldrig haft kontakt med 
denna revisor. Vi menar att det därför inte är svårt att förstå varför informanten valt att 
avsäga revisionen. Dessutom verkar E inte ens kunna svara på vad revisorn uppgifter 
varit. Utifrån kroppsspråk och tonlägen ges antydan på den negativa inställning som E 
har till den nu avsagda revisorn. När vi istället vänder konversationen gentemot den 
redovisningskonsult som hjälpt bolaget under en lång tid och som fortfarande är aktiv 
inom bolaget ändras jargongen. Trots att revisorn antagligen kunnat ge råd angående 
vissa saker verkar E bestämd om att revisorn inte tillfört någonting. Detta belyser dock 
att relationen till revisorn verkar vara viktig för att små aktiebolag ska uppleva nytta 
med revision. Detta sammanfaller med Hellman (2006, s.120) och De Ruyter & 
Wetzels (1999,s.72) uppfattning att en fungerande relation är betydelse för att kunden 
ska uppleva mervärde. I det specifika fallet gällande E är det hela draget till sin spets då 
E inte ens kan namnet på revisorn och att det genom samtalet framgår att revisorn 
varken har varit synlig eller tillgänglig för E. Vi menar att revisorerna därmed bör 
fokusera på att vara tillgängliga och närvarande för små aktiebolag. Det ska poängteras 
att E är positiv och nöjd med den hjälp som fås genom redovisningskonsulten, då E 
förklarar att denna konsult har varit till stor hjälp och att E har kunnat vända sig till 
konsulten när det varit några oklarheter. Vi tolkar detta som att E:s upplevda nytta 
påverkats negativt till följd av den frånvarande relationen till revisorn. Med detta menar 
vi att det är tydligt att relationen som små aktiebolag har till sin revisor och det 
engagemang som denna revisor visar, bidrar till den upplevda nytta med revision. 
 
Att relationen är av vikt i den upplevda nyttan med revision leder oss till Herda & 
Lavelle (2013b, s.114) uppfattning att goda relationer möjliggör att kunder upplever 
nytta utöver revisionsprocessen. Det är just mervärde som verkar vara väsentligt för 
små aktiebolag, inte en revisionsberättelse. Med hänsyn till detta vill vi lyfta fram 
Reheul et al. (2013, s.33) synvinkel, då en observant och tillmötesgående revisor verkar 
öka informanternas upplevda nytta med revisionstjänsten. Genom våra intervjuer blir 
det tydligt att det finns möjligheter att förbättra samarbetet med revisorn. Med stöd från 
Herda & Lavelle (2013b, s.132) menar vi att det även är viktigt att företaget funderar 
över hur de bemöter revisorn. Revisorn är ingen tankeläsare, för att skapa mervärde 
måste företaget vara medveten om vilka problemområden som finns och aktivt lägga 
fram funderingar. I likhet till Ziss (2007, s.18) utläggning om att undermålig 
kommunikation kan leda till problem verkar det vara viktigt för mervärdeskapandet att 
de båda parterna har en regelbunden kontakt. Med detta menar vi inte att revisorn ska 
höra av sig hela tiden men åtminstone någon gång under året förutom vid 
revisionstidpunkten för att följa upp hur det går för företaget och erbjuda återkoppling 
på tidigare funderingar. Vi är inne på samma spår som Fontaine et al. (2013, s. A12) 
som antyder att servicekvalitén är viktigare än revisionskvalitén. Informanterna ger 
sken av att de vill ha en revisor som hjälper till med det som behövs medan ingen större 
vikt läggs på att revisorn ska ses som en oberoende. Lyckas revisorn tillgodose 
företagens behov och uppfyller en tillräcklig servicenivå upplever företagen nytta. 
Argumentationen förd av Fontaine & Pilote (2012, s.5) blir även den tillämplig, då alla 
informanter vill ha service utöver revisionen. Dessutom har ingen tankar eller planer på 
att byta revisor (C och E borträknade). 
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Helt till skillnad från dessa andra informanter menar F att relationen med revisorn inte 
alls påverkar den upplevda nyttan med revision. F anser inte att det är viktigt att det 
finns en god relation till revisorn eller att revisorn är engagerad i företaget. F menar 
istället att det endast är tryggheten som genereras från den opartiska granskningen som 
bidrar till den upplevda nyttan med revision. F motiverar att en god relation kan leda till 
förväntningar från båda parter, att till exempel börja byta tjänster vilket F tror kan leda 
till att relationen inte längre är affärsmässig eller professionell. Vi förstår F:s tankegång 
men tror i enlighet med övriga informanter och tidigare forskning (Herda & Lavelle, 
2013b; Reheul et al., 2013; Ziss, 2007) att en god relation överlag leder till ökad 
upplevd nytta. Det ska även tilläggas att F valt att inte sköta någon bokföring själv utan 
valt att använda en tilläggstjänst från revisionsbyrån. F verkar inte ha lika starka 
upplevelser av revisorn som de andra informanterna, utan istället ser F revision endast 
som ett redskap för försäkran över att de gjort rätt på redovisningsavdelningen.  
 
Utifrån detta tema tolkar vi att en relation där företaget kan känna sig välkommen med 
frågor är viktigt vid upplevelsen med revision. Majoriteten av informanterna motiverar 
till att relationen till revisorn påverkar upplevelsen av revisionstjänsten Med hänsyn till 
de skilda åsikter som råder bland informanterna ser vi denna relation som individuell. 
Det finns därför ingen skriven gräns om vad som anses som en god relation eller inte, 
utan det är något som bestäms från person till person. Vi ponerar dock att en upplevd 
god relation till revisorn är avgörande för hur företaget upplever nytta och mervärde för 
revisionstjänsten. Vi tolkar dessutom, utifrån litteratur och studiens empiri, att revisorns 
egenskaper är avgörande vid upplevelsen av revision. De informanter som tydligt 
motiverat att deras revisorer är engagerade i uppdraget är även de informanter som 
tydligt visat att de upplever en hög nytta med revision. Vi menar således att nyttan med 
revision påverkas genom en god relation till revisorn och en revisor som är engagerad. 
 
 
6.4 Övergripande analys  
 
Vi har tidigare diskuterat hur revision medför en trygghetskänsla för ledningen i små 
aktiebolag. Det som är specifikt just för små aktiebolag är att ledningen ofta även är 
ägare till företaget (Abdel-Khalik, 1993, s.35; Carey et al., 2013 s.48) och har därmed 
investerat både tid och pengar i företagets verksamhet. När vi har fått höra 
informanternas berättelser har framkommit en bild som vi skulle tolka som en falsk 
säkerhet. Det är inte revisorns uppgift att lösa företagets problem utan det är att påpeka 
brister och felaktigheter i redovisningen. Det kvarstår vissa missförstånd om vad 
revisorn ska göra och vad revisionstjänsten faktiskt innefattar. Det är inte sagt att 
småföretagare förutsätter mer av revisorn men det förekommer vissa luckor i hur de 
verkar uppfatta samarbetets omfattning. Småföretagare verkar kunna ha uppfattningen 
om att revisorn ska vara en konsult snarare än granskare. 
 
I den strikta versionen av revisionstjänsten ska inte revisorn på eget initiativ finna 
lösningar på svårigheter som företaget ställs inför. De små aktiebolagen är dock i behov 
av just stöd och vägledning dels på grund av deras kunskapsbrist (Johannisson & 
Lindmark, 1996, s.209; Niemi et al., 2012, s.172) men vi tolkar det som att det även 
grundas i deras tidsbrist. Även om information och hjälp finns att tillgå via hemsidor 
tillhörande Bolagsverket, Skatteverket och andra myndigheter finner informanterna 
varken tid eller motivation till att granska dessa källor på jakt efter information. 
Informanterna vill fokusera på deras kärnverksamhet och göra det som de tjänar pengar 
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på, inte lägga tid på att förstå omfattande lagar och regler. Därigenom upplever de 
nyttan med revisionstjänsten genom den trygghet som genereras då revisorn dels 
granskar redovisningen, men också genom revisorns funktion som ett bollplank och en 
hjälpreda då revisorn har kompetens inom ämnet. Den något snedvridna uppfattningen 
om revisorns skyldigheter förtydligas ännu mer i de fall som informanterna motiverar 
att valet delvis grundas i att de ska få mer tid till verksamheten. Detta ser vi som något 
felaktigt, det är fortfarande ledningens ansvar att företagets verksamhet bedrivs “rätt 
och riktigt” inte revisorns.  
 
Genom vår studie finner vi i likhet med Svanström (2013, s.361) uttalande att de små 
aktiebolagen ser nyttan med revisorn inte med den specifika revisionstjänsten. Istället 
för att prata om hur de upplever nyttan med revisionsprocessen ges förklaringar om hur 
revisorn har hjälpt företaget. Informanterna pratar i stor omfattning om rådgivning som 
vi klassificerar som fristående konsulttjänst. Vi har dock inte kunnat utläsa nivån på 
revisionsarvoden och därmed inte kunnat skapa oss en omfattning om revisorns 
åtaganden i företaget. Istället har vi fått tolka informanternas berättelser och genom 
dessa anser vi att företagen i vissa fall ser att revisorn hjälper företaget med andra 
angelägenheter inte direkt hänförliga till revisionen. Därmed menar vi att små 
aktiebolag inte upplever nyttan med revisionstjänsten lika framträdande som de 
upplever nyttan med revisorn. De ser revisorn som en slags helhetslösning och en 
person som de kan vända sig till när det dyker upp funderingar. 
 
Flertalet informanter uttrycker önskemål om att revisorn ska ge mer konkret och direkt 
rådgivning. Den rådgivning som efterfrågas är dock inte knuten till revisionstjänsten 
utan borde snarare ses som en fristående konsulttjänst. Denna rådgivning kan erhållas 
av revisorn men det är inte befogat att förutsätta att revisorn ska erbjuda denna slags 
rådgivning i anknytning till revisionstjänsten. Även de informanter som ingår i gruppen 
Revision + verkar ha högre önskemål av revisorn, trots att dessa informanter dessutom 
har en redovisningskonsult att vända sig till. Redovisningskonsulten torde vara det 
naturliga alternativet att vända sig till när det berör verksamhetens dagliga drift, dels för 
att företagen antagligen är i mer kontinuerlig kontakt med just redovisningskonsulten 
och dessutom eftersom det är närmare besläktat med redovisningskonsultens uppgifter. 
Problemet som kan uppstå är att företagen har en sned uppfattning om 
revisionstjänstens innebörd och att revisorerna inte tillrättavisar dem. Detta startar en 
konflikt där företagen förväntar sig mer och revisorerna försöker hålla tillbaka. Det 
krävs fortfarande förtydliganden av revisionstjänsten, trots vårt begränsade urval ser vi 
tydligt att det förekommer felaktiga uppfattningar.  
 
Något som vi ovan diskuterat och anser är väldigt intressant är att informanterna genom 
sina berättelser gör det tydligt att deras upplevda nyttor med revision är de nyttor som 
namnges externa i teorin. Dessa är dels gällande försäkran från principal-agentteorin, 
legitimitet och komfort, dessa syftar på försäkran till utomstående intressenter. Små 
aktiebolag är både ägare och ledning på samma gång och har inte intressenter i samma 
utsträckning som större företag, det blir därför ägarna i de små aktiebolagen själva som 
upplever denna försäkran. Försäkran, som vi valt att omdefiniera som intern nytta i detta 
sammanhang, får de små aktiebolagen genom att revisorn granskar deras finansiella 
rapporter. Vi menar att denna försäkran är en intern nytta då informanterna beskrivit att 
den främsta nyttan med revision är den försäkran som de själva får av revisorn. De 
beskrev att de får en försäkran och trygghetskänsla av den granskning som sker av en 
professionell och kunnig person.  
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En extern nytta som vi inte tolkar som intern i denna studie är signaleringen, som vi 
tolkar både extern och intern. Med detta menar vi att de små aktiebolagen ger dubbla 
åsikter om detta, de nämner dels att de vill visa exempelvis Skatteverket att de inte gjort 
fel men de nämner även att de vill förtydliga för dem själva att inga felaktigheter finns i 
räkenskaperna. Detta betyder givetvis inte att andra externa nyttor med revision i små 
aktiebolag inte finns, det kan finnas nytta med exempelvis beviljade lån och förbättrade 
lånevillkor. I denna studie har dessa nyttor dock inte fått något fokus alls eftersom 
informanterna inte nämnt något som tyder på att de upplever någon extern nytta med 
revision. Vi tolkar det som att små aktiebolag istället fokuserar på sin egen 
kärnverksamhet och söker nytta som gynnar dem själva. 
 
Inom temat trygghet är det till en början fokus på tjänsten men vi menar att detta fokus 
byter riktning längre in i samtalen. Då får istället revisorn fokus och det är revisorn som 
genererar denna trygghet. Vi tolkar även att tryggheten har ett samband med övriga två 
teman, rådgivning och relation. Dessa teman fokuserar endast på revisorn och inte alls 
på revisionstjänsten. Tolkningen som vi har gjort är således att små aktiebolags 
upplevda nytta framförallt uppkommer genom den trygghet som först och främst 
revisionstjänsten genererar men som efter en tid istället är revisorn som genererar. Att 
skifta fokus från tjänsten till revisorn verkar dock inte vara en tidskrävande process då 
informanterna berättar att revisorn hjälp dem vid grundandet av företaget. Vi tolkar 
sedan att denna trygghet ökar om de små aktiebolagen får rådgivning av sin revisor och 
om det finns en god relation mellan parterna.  
 
Utifrån våra tolkningar ser vi, dels risker men även möjligheter. Risker som vi ser är 
framförallt små aktiebolags orimliga förväntningar på sin revisor och dennes 
arbetsuppgifter. Det är tydligt att de små aktiebolagen inte är medvetna om revisorns 
skyldigheter och begränsningar, detta leder till att förväntningarna inte alltid kan 
uppfyllas. Vilket i sin tur kan leda till missnöje med tjänsten och revisorn. Vi menar att 
dessa risker bör undvikas i största möjliga mån genom att revisorer är mer tydlig om 
vad tjänsten revision innefattar och informera om att det finns revisionsnära rådgivning 
och att det finns fristående rådgivning. Att informera de små aktiebolagen om detta 
menar vi skulle kunna leda till att de små aktiebolagen bli medvetna om vad de kan 
förvänta sig. Hubbert et al., (1995, s.6-7) skriver just att kundens upplevda nytta med 
tjänsten ökar om kundens förväntningar uppfylls. Att informera de små aktiebolagen om 
detta dessutom skulle kunna innebära mer försäljning för revisionsbyrån vilket kan ses 
som en stor fördel då Kairos Future på uppdrag av FAR förutser förändringar inom 
branschen som beror på att rådgivning- och redovisnings- tjänster sannolikt kommer att 
utgöra de största delarna av branschen medan revision kommer minska (FAR, 2013d 
s.7-15).   
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7. SLUTSATS OCH STUDIENS BIDRAG  
 

I detta kapitel framförs slutsatsen av studien genom att återkoppla till studiens 
problemformulering och syften. Vi anknyter till studiens tidigare delar för att förtydliga 
våra synpunkter och studiens resultat. Slutligen presenteras studiens bidrag och vi ger 
förslag för framtida forskning. 

 
 
7.1 Slutsats 
 
Syftet med denna studie var att skapa en förståelse för hur små aktiebolag i Sverige 
upplever nyttan med revision. De aspekter som påverkar den upplevda nyttan i små 
aktiebolag kunde efter intervjuerna delas in i 3 temaområden; trygghet och försäkran, 
rådgivning samt relation och kontakt. Det är tydligt att nyttan med revision är av en 
annan karaktär i små aktiebolag då den annars vanligt förekommande principal-
agentteorin inte återfinns i någon nämnbar omfattning. Istället tar revisionstjänsten en 
annan gestaltning, i form av trygghet och försäkran för företagsledningen. Det är tydligt 
att det som i teorin klassificeras som externa nyttor, ofta får en intern betydelse i små 
aktiebolag. Vi vill genom denna studie besvara problemformuleringen som lyder: 
 

Hur upplever små aktiebolag nyttan med revisionstjänsten? 
 
Svaret på problemformuleringen är i denna studie att, små aktiebolag upplever nyttan 
med revision genom trygghet, genom att få rådgivning från sin revisor och genom ett 
förtroende till sin revisor. Nedan följer en mer ingående förklaring för hur varje del 
upplevs av små aktiebolag. 
 
I likhet med FAR (2010) finner vi att den erhållna trygghetskänslan, till följd av 
revision är av största vikt i små aktiebolag. Genom revisionstjänsten erhåller 
småföretagarna ett bestyrkande från sin revisor om att de gjort rätt. Den oroliga känslan 
som infinner sig då företaget inte besitter tillräcklig kunskap förmildras således genom 
både rådgivning från revisorn och relationen till revisorn. Därmed går det att tala om 
upplevd nytta med revision i små aktiebolag som ett resultat av revisorns arbete, inte 
revisionsberättelsen eller den mer strikta formen av revisionstjänsten. Det är således 
tydligt att små aktiebolag upplever nyttan med revision via sin revisor, menat att de inte 
ser tjänsten i sig utan snarare att revisorn skänker dem trygghet. Denna trygghet växer 
fram genom revisorns opartiska och professionella granskning. Vi menar att små 
aktiebolag upplever någon form av säkerhet med att anlita en revisor. Om denna 
trygghet inte finns närvarande kommer företagarna ifrågasätta användbarheten av en 
revisor och möjligen inse att de kan vända sig till annan part för stöd.  
 
Det första delsyftet var att undersöka och skapa förståelse för hur revisorns rådgivande 
roll påverkar små aktiebolags upplevda nytta med revisionstjänsten. Vi finner att 
företagens upplevda nytta ökar om revisorn även tillgodoser de små aktiebolagens 
behov av rådgivning. Detta går att se som en ytterligare försäkran över att de väljer de 
mest förmånliga alternativen, både för företaget och för sig själva som privatpersoner. 
Nyttan som de små aktiebolagen kan uppleva genom revisorns rådgivning uppkommer 
genom revisorns närhet som ett bollplank. Dock verkar det behövas ett visst klargörande 
över revisorns roll gällande rådgivning innan ingåendet av en revisionsprocess, då vi ser 
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att studiens små aktiebolag förväntar sig mer av revisorn än vad som är skäligt för den 
enskilda revisionstjänsten. Förutom själva revisionen förväntar sig många informanter 
rådgivning utöver det som skulle kunna kallas revisionsnära rådgivning. Detta borde 
betraktas som en fristående konsulttjänst men får inte alltid den formen i små 
aktiebolag. Den rådgivning som har denna karaktär bör inte upplevas som 
nyttoskapande för revisionstjänsten, men det gör den då företagen inte skiljer på de 
olika tjänsterna som tillhandahålls genom revisorn. 
 
Det andra delsyftet var att undersöka och skapa förståelse för hur relationen till revisorn 
påverkar små aktiebolag upplevda nytta med revisionstjänsten. Vi har i anknytning till 
detta funnit indikationer på att relationen till revisorn har betydelse för den upplevda 
nyttan. Det är inte nödvändigt att relationen är djupgående och personlig men att den 
hålls professionell och lättsam och att det är av vikt att relationen inte är ansträngd. Om 
företaget ängslas inför att ta kontakt med revisorn begränsas den upplevda nyttan. 
Istället måste revisorn ses som en tillgång och en person som företaget kan vända sig 
till. Företag upplever det positivt att revisorn är engagerad och insatt i företagets 
verksamhet men det viktigaste verkar vara att företagen hyser förtroende till revisorn. 
 
Till stor del upplever informanterna nytta med revisionstjänsten genom revisorns hjälp. 
Denna hjälp innefattar nödvändigtvis inte aspekter som bör räknas till revisionstjänsten. 
Små aktiebolag upplever nytta med revisionstjänsten då revisorn tillför trygghet för 
bolagen själva. Den upplevda nyttan kan sedan komma att dels påverkas negativt eller 
positivt beroende på omfattningen av rådgivning men också genom vilket slags relation 
som finns mellan revisorn och företaget. Det är dock genom trygghetskänslan som små 
aktiebolag upplever den främsta nyttan av revision. Detta övergripande begrepp 
återkom under alla teman, även under rådgivning och relation. Vi menar således att 
samtliga teman hänger ihop och att trygghetskänslan förstärks genom rådgivning och 
relationen till revisorn. Vi kan dock inte urskilja huruvida ett tema leder till det andra, 
utan bara att det får synergieffekter. I ursprungsläget ses endast revisionstjänsten, helt 
ensam, men rätt fort byts detta synsätt mot nyttan med revisorn. Vi menar att 
informanterna har talat om deras revisor och hur denna skapar nytta för dem, inte 
revisionstjänsten i sig. Med hänsyn till detta drar vi slutsatsen att problemformuleringen 
även kan besvaras på så sätt att nyttan upplevs genom revisorn. 
 
I figur 9 på nästa sida har vi illustrerat hur små aktiebolag upplever nyttan med revision. 
Bilden visar att det först är revisionstjänsten som genererar trygghet, denna trygghet 
skapas genom de små aktiebolagens medvetenhet om att en professionell granskning av 
deras räkenskaper sker. Detta synsätt om att revision genererar trygghet byter efter en 
tid fokus för de små aktiebolagen då de istället börjat se att det är revisorn som 
genererar trygghet genom sina kunskaper. Nyttan med revision upplevs även via 
revisorns tillgänglighet som ett bollplank och som en rådgivare för bolagen. Slutligen 
har relationen till revisorn en bidragande aspekt till hur den upplevda nyttan med 
revision upplevs. En god relation och ett förtroende till sin revisor har visat sig påverka 
den upplevda nyttan med revision positivt. Som tidigare nämnt har vi inte kunnat dra 
någon slutsats om exakt hur dessa teman uppkommer till följd av varandra, vi kan dock 
dra slutsatsen om att de påverkar varandra. 
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Figur 9. Hur små aktiebolag upplever nytta med revision 

 
 
Sammanfattningsvis blir svaret på studiens problemformulering att små aktiebolag 
upplever nytta med revision genom den trygghet som revisorn genererar. Denna 
trygghet uppstår på grund av medvetenheten av att en opartisk och professionell 
granskning sker. Nyttan tycks även vara påverkad genom den rådgivning och bollplank 
som revisorn kan ge. Slutligen upplevs även nyttan med revision genom den relation 
som små aktiebolag upplever att de har till sin revisor, en relation där företaget känner 
sig trygg och accepterad ökar den upplevda nyttan. 
 
 
7.2 Bidrag samt samhälleliga och etiska aspekter 
 
Vår förhoppning med denna studie var att den ska bidra till en kunskapsutveckling om 
hur nyttan med revision upplevs hos små aktiebolag. Dessutom huruvida relationen med 
revisorn och revisorns rådgivning kan påverka den upplevda nyttan. Genom att 
förmedla detta hoppas vi på att kunna hjälpa andra små aktiebolag att inse hur en revisor 
kan hjälpa dem men även hjälpa revisorer att hitta lösningar för att nå ut till potentiella 
kunder. 
 
Vi menar på att vi har uppfyllt dessa förväntningar och anser att studien för det första 
bidrar till att förmedla hur små aktiebolag upplever nyttan med revision. Det blir tydligt 
i denna studie att små aktiebolag inte huvudsakligen ser nyttan med revision utan 
snarare nyttan med sin revisor. Det är av vikt att de små aktieägarna känner sig väl 
bemötta av sin revisor för att en nytta ska kunna upplevas. Upplevelsen av vad en god 
relation är skiljer sig mellan individer, men de aktiebolag som känt att de har en god 
relation till sin revisor har förklarat att de upplever en högre nytta med att ha en revisor.  
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För det andra kan studiens ses som ett komplement till den nuvarande litteraturen om 
nytta med revision. Mycket av den nuvarande litteraturen har fokus mot stora företag 
vars nytta med revision till stor del sker externt. Medan det i denna studie, mot små 
aktiebolag sker internt. Stor del av den nuvarande litteraturen har dessutom studerats 
utifrån en kvantitativ metod vilket innebär att litteraturen inom ämnet är baserat på 
faktorer istället för en förståelse. Vi menar därmed att denna studie, med en kvalitativ 
metod bidrar med en annan, djupare, förståelse för nyttan med revision och även en 
annan bild över denna nytta. 
 
Med hänsyn till studiens resultat och de aspekter som kommit fram under studien gång 
vill vi belysa vad detta får för implikationer för olika parter. De små aktiebolagen är av 
ett större behov av en stöttande och hjälpsam revisor. Detta medför att revisorerna har 
incitament till att tangera sin oberoende ställning, för att på bästa sätt hjälpa kunden. Vi 
vill därmed förklara att det är av vikt att revisorn hålls oberoende för att inte riskera sitt 
rykte och sin trovärdighet. Om revisorer inte kan ses som oberoende kan pålitligheten 
brista även för deras andra uppdrag. Det är av vikt för andra utomstående intressenter att 
den revision som bedrivs fyller sitt syfte. En revisors oberoende är av stor vikt då ett av 
revisionens syfte är att skapa förtroende för de finansiella rapporterna. Revisionstjänsten 
ska fortfarande ses som ett verktyg för att skapa stabilitet i samhället, inte för att 
tillmötesgå kundernas behov. En genomförd revision ska innebära samma rimliga 
försäkran för såväl små som stora aktiebolag. Då denna studie visar på att små 
aktiebolag uppskattar rådgivning i en utsträckning som kan komma att riska en revisors 
oberoende bör det kanske utvecklas någon annorlunda typ av servicetjänst, speciellt 
inriktad på att möta dessa kunders behov. Detta skulle exempelvis kunna vara en 
redovisningskonsult som kan skriva ett bokslutsintyg till de små aktiebolagen. På så sätt 
skulle de små aktiebolagen få hjälp med redovisningen och få en försäkran om att 
årsbokslutet är korrekt. Detta skulle således kunna ske från den nuvarande 
revisionsbyrån och på så vis kunna byta ut tjänsten revision för de små aktiebolagen. 
 
 
7.3 Förslag till framtida forskning 
 
Under genomförandet av vår studie har vi ifrågasatt behovet av revision i de små 
aktiebolagen. Företagarna verkar i vissa fall vara i behov av vägledning och stöd och 
inte av den opartiska granskning som revisionstjänsten innebär. En fråga som 
uppkommer är då huruvida en rådgivare eller konsult skulle kunna användas istället. 
Eller bör det istället investeras mer på utbildning till dessa företagare. I framtida studier 
vore det lämpligt att undersöka vilken slags uppbackning som verkligen efterfrågas. 
Kanske är det utbildning riktad till ny-/småföretagare, som kan skapa ett ökat 
självförtroende hos dessa. Det verkar finnas ett behov och önskemål från små aktiebolag 
om stöd och rådgivning som inte tillfullo kan eller bör uppfyllas genom 
revisionstjänsten. 
 
I denna studie har vi valt att intervjua företag som behöll eller anlitade en revisor efter 
avskaffandet av revisionsplikten. Det har nu gått några år sedan avskaffandet och det 
vore intressant att se hur de företag som då valde bort revision hanterar en situation när 
de är i behov av hjälp. Vilka olika alternativ ställs småföretagarna inför? Genom vilka 
kanaler kan de finna den information de söker? Och slutligen är detta ett effektivt sätt 
att få tillgång till information?  
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I denna studie framkom det inga aspekter på att revision bidrar till bättre lånevillkor 
eller bättre samarbeten med utomstående parter. Detta kan vara till följd av att de inte 
uppfattat denna nytta eller att denna nytta är begränsad. Till följd av detta vore det 
intressant att se hur om valet att avsäga revisorn påverkar andra små aktiebolag 
nämnvärt. Finns det nytta med revision som inte uppfattas? Är det svårt att veta vad 
revision medför innan företaget väljer bort det?  
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8. SANNINGSKRITERIER 

 
I detta sista kapitel presenteras den sanningsbedömning som vi gjort av denna studie. 
Vår bedömning består av studiens giltighet, intersubjektivitet, praktisk användbarhet 
och överföring. 

 
 
8.1 Giltighet 
 
En studie som ska anses ha en god giltighet måste innehålla tillräckligt med data, menat 
att mer data inte ska tillföra ny och påverkande information för studien (Johansson 
Lindfors, 1993, s.165). I denna studie innebär detta att intervjuerna måste vara 
tillräckligt omfattande och många för att mätta studiens empiriska kapitel. Vi har 
presenterat åtta intervjuer som överlag varit väldigt omfattande med väl motiverade svar 
och åsikter från informanterna. Risken att informanterna i denna studie skulle vara 
påverkade av yttre omständigheter och därmed inte svarat ärligt anser vi är liten då 
informanterna gav oss långa och väl motiverade svar om deras upplevelser och åsikter. 
Möjligheten att ytterligare intervjuer hade kunnat tillföra mer data och fler åsikter finns, 
dock anser vi att det insamlade materialet för empirin är tillräckligt för att kunna ge 
studien en god giltighet. Vi menar då att informanterna gav liknande svar som därmed 
gav en bra bild till studiens empiri vi tror således att ytterligare intervjuer inte hade gett 
oss ny information. De data och kunskap som vi erhållit från intervjuerna har givit oss 
en förståelse för hur små aktiebolag upplever nyttan med revision. För att utveckla en 
god giltighet har vi i studien presenterat tidigare forskning om nyttan med revision, 
revisorns roll och kundrelationer. Vi menar att detta ökar giltigheten genom att visa på 
olika perspektiv, främst eftersom tidigare forskning riktar sig mot större företag. 
 
 
8.2 Intersubjektivitet 
  
Informanterna ska acceptera de tolkningar som görs i en studie för att intersubjektivitet 
ska uppnås (Johansson Lindfors, 1993, s.166). För att åstadkomma ett pålitligt resultat 
har vi valt att presentera många citat i vårt empirikapitel. Genom direkt återgivning av 
informanternas utsagor minskas risken för att vi som författare tolkat något felaktigt. 
För att minska risken för felaktig tolkning bad vi informanterna att utveckla sina svar 
vid intervjutillfällena. För att få en så övergripande bild som möjligt försökte vi även 
formulera olika frågor som belyser samma aspekter för att locka fram varierande svar ur 
informanterna. Om vi vid någon intervju känt oss osäkra över något som informanten 
sagt har vi bett informanten att förtydliga vad som menas och även försökt ställa 
uppföljningsfrågor samt haft en avstämning i slutet av intervjun. Vi har därmed kunnat 
skapa oss en så omfattande skildring som möjligt.  
 
 
8.3 Praktisk användbarhet  
 
En studie vars resultat kan bli tillämpbar för andra, individer eller företag, uppnår 
praktisk användbarhet (Johansson Lindfors, 1993, s. 167-168). Genom vår studie har vi 
kunnat belysa och förhoppningsvis förmedlat vissa delar av hur små aktiebolag upplever 
nyttan med revisorn och av revisionstjänsten. Detta hoppas vi kunna vara till 
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användning dels till andra små aktiebolag som står inför det frivilliga valet och 
dessutom till revisionsbyråer som ett led för att utveckla den service som de erbjuder. 
Vi anser att studien klargör att det fortfarande finns förutfattade meningar om revisorns 
förpliktelser gällande revisionstjänsten, trots omfattande förklaringar. Det finns redan 
omfattande litteratur angående nyttan med revisionstjänsten i större företag, vi fann 
däremot litteraturen berörande små företag mindre omfattande. När det gällde små 
företag berörde mycket litteratur och tidigare forskning faktorerna som påverkade 
efterfrågan på revision. Medan vi fann det svårt att hitta tillämplig litteratur gällande 
nyttan av revisionstjänsten. Vi anser att denna studie uppfyller praktisk användbarhet då 
studien ger ett kunskapstillskott för hur nyttan med revisionstjänsten upplevs av små 
aktiebolag i Sverige. 
 
 
8.4 Överförbarhet 
 
Vi har presenterat åtta intervjuer vilken kan anses vara en liten del av hela populationen. 
Vi vill därför förtydliga att denna studie är kvalitativ och har ett fokus på att skapa 
förståelse som existerar på en individuell nivå, det har således inte varit vår intention att 
resultatet av vår studie ska kunna generaliseras. Syftet med studien har varit att skapa 
förståelse för hur små aktiebolag i Sverige upplever nyttan med revision och vi har 
utifrån studiens informanter kunna tolka en slutsats. Slutsatsen kan medföra att hjälp för 
andra små aktiebolag som står inför valet att anlita en revisor lik väl medföra att 
revisorer får en förståelse för hur de påverkar små aktiebolags upplevda nytta. Med 
hänsyn till att vi studerat en liten grupp för att få en förståelse är studiens resultat svårt 
att överföra i en annan kontext, dock vill vi nämna att det skulle kunna vara möjligt att 
överföra resultatet på enskilda firmor som frivilligt valt att anlita en revisor. 
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APPENDIX 
 
Appendix 1. Förfrågan till intervju 
 
Hej FÖRETAG, 
 
Vi är två studenter som skriver vårt examensarbete på civilekonomprogrammet i Umeå. 
Vårt arbete handlar om frivillig revision hos aktiebolag.  
 
Ert företag faller inom ramarna för vårt urval därför vill vi gärna genomföra en intervju 
med er. Intervjupersonen och ert företag kommer att vara anonymt i arbetet. 
Intervjufrågorna är av allmän karaktär och berör ej information om ert företag. Vi skulle 
dock vara tacksamma om ni går med på att vi spelar in intervjun. 
 
Vi skulle vara otroligt tacksamma om en person i ert företag har möjlighet att avsätta en 
knapp timme för att hjälpa hos med vårt arbete. Vi är flexibla efter era önskemål om tid 
och plats, dock gärna någon gång under vecka 11 eller 13. Om ni väljer att medverka 
kommer vi att kontakta er per telefon för att boka och bekräfta intervjun. 
 
Vi bjuder på fika. 
 
Det skulle vara till stor hjälp för oss om ni besvarar detta mejl. 
 
Har ni funderingar kring intervjun är ni välkomna att ställa frågor. 
 
Maria Nordström 
07x- xxx xx xx 
xxxx@student.umu.se 
 
Jenny Andersson 
07x- xxx xx xx 
xxxx@student.umu.se 
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Appendix 2. Påminnelse om förfrågan till intervju 
 
Hej igen FÖRETAG, 
 
Vi skickade den DATUM en förfrågan om intervju till er. Vi vill bara förtydliga att det 
inte krävs att ni besitter någon kunskap om revision eller ekonomi. Det enda som 
behövs är att ni har en revisor. Det skulle vara till stor hjälp för oss om ni besvarar detta 
mejl. 
 
Vi är två studenter som skriver vårt examensarbete på civilekonomprogrammet i Umeå. 
Vårt arbete handlar om frivillig revision hos aktiebolag.  
 
Ert företag faller inom ramarna för vårt urval därför vill vi gärna genomföra en intervju 
med er. Intervjupersonen och ert företag kommer att vara anonymt i arbetet. 
Intervjufrågorna är av allmän karaktär och berör ej information om ert företag. Vi skulle 
dock vara tacksamma om ni går med på att vi spelar in intervjun. 
 
Vi skulle vara otroligt tacksamma om en person i ert företag har möjlighet att avsätta en 
knapp timme för att hjälpa hos med vårt arbete. Vi är flexibla efter era önskemål om tid 
och plats, dock gärna någon gång under vecka 13 eller 14. Om ni väljer att medverka 
kommer vi att kontakta er per telefon för att boka och bekräfta intervjun. 
 
Vi bjuder på fika. 
 
Har ni funderingar kring intervjun är ni välkomna att ställa frågor. 
 
Maria Nordström 
07x- xxx xx xx 
xxxx@student.umu.se 
 
Jenny Andersson 
07x- xxx xx xx 
xxxx@student.umu.se 
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Appendix 3. Intervjuguide 
      
Inledning  
 

• Presentera studien och dess syfte 
• Beskriv vad vi vill uppnå med intervjun 
• Beskriv definitionen av “frivillig revision” 
• Beskriv definitionen av “rådgivning” 

 
Etiska principer 
  

• Informera att intervjupersonerna är anonyma i studien 
• Informera om att intervjun kommer att spelas in och att ingen annan kommer att 

få ta del av detta. Inspelning är endast för forskningsändamål. 
• Informera om att intervjun är frivillig och att intervjupersonerna får avbryta 

intervjun 
• Informera om att inspelningen och intervjun nu startar 

 
Öppnings fråga 
 

• Berätta lite om er revisor och vad denna hjälper er med. 
 

Till de som har en tilläggstjänst hos revisionsbyrån eller fristående 
• Berätta lite om er konsult och vad denna hjälper er med. 

 
Till de som har ett företag som fanns innan 2010 

• Nu när det inte föreligger någon revisionsplikt för mindre aktiebolag, hur går era 
tankar kring varför ni valt att fortsätta ha revision? 

  
Till de som har ett företag som startades upp efter 2010, 

• Berätta hur ni resonerade när ni fick bestämma er för frivillig revision? 
• Hur inhämtade ni information? Förklara er beslutsprocess? 

 
• Hur skulle ni förklara nyttan/onyttan med att ha en revisor för andra små 

aktiebolag? 
 
Intern/extern nytta 
 

• Berätta om vilken inverkan revision har haft för ert företag eller er själva. 
• På vilka sätt har revisorn hjälpt er? 
• Kan ni nämna något tillfälle när ni känt er extra nöjd samt onöjd med ert val att 

anlita en revisor? 
 
Rådgivning 
 

• Brukar du vända dig till din revisor vid funderingar? 
 
Relationen till revisor 
 

• Förklara hur din relation till din revisor ser ut? 
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• Upplever ni er revisor som engagerad i ert företag? 
• Känner ni att er revisor förstår era behov och er verksamhet/bransch? 
• Hur ofta är ni i kontakt med er revisor? 
• Vilken slags hjälp efterfrågar ni? 
• Vad skulle få dig mer nöjd med er revisor? 
• Vad skulle du önska mer av din revisor? 
• Kommer ni ha kvar er revisor? 
• Kommer ni fortsättningsvis ha revision? 

 
God relation 
 

• Anser ni att det är viktigt med en god relation till sin revisor? - Kan ni motivera 
ert svar 

• Hur kan revisorn skapa en god relation med ert företag? 
• Har ni någon gång bytt revisor? varför den nya/varför inte den gamla? 

 
Till de som har bytt revisor 

• Känner ni att det var ett bra val att byta? 
• När ni valde revisor, vad påverkade er? 

 
Övrigt 
 

• Har du något som du skulle vilja tillägga? 
• Har du något förslag till oss inför kommande intervjuer?  
• Är det okej att höra av oss om vi skulle behöva ställa en kompletterande fråga i 

efterhand
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