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SAMMANFATTNING 
 
År 2010 ändrades lagen om revisionsplikt i Sverige och många företagare har sedan 
dess valt bort revision. Därefter har det ifrågasatts hur företag kan uppnå 
legitimiteten som intressenter efterfrågar om redovisningen inte är reviderad. Syftet 
med studien var att förklara vilken legitimitet företag, som påverkas av den fria 
revisionsplikten, upplever med revision ur ett tillväxtperspektiv. Företagare har sedan 
lagändringen haft utrymme att ta ställning till revision, vilket har möjliggjort att detta 
kunde studeras. För att uppnå syftet teoretiskt har teorier om revision, legitimitet och 
tillväxt studerats. För att uppnå syftet empiriskt har semistrukturerade intervjuer med 
företagare genomförts. Vidare jämfördes det insamlade empiriska materialet med den 
teoretiska referensramen för att möjliggöra konkreta slutsatser. Resultaten visar att 
revision bidrar till ekonomisk legitimitet, legitimitet genom tvingande isomorfism, 
process-, strukturell- och personlig legitimitet. Resultaten visar även att företagare 
har bristande kunskaper om revision och skillnaden mellan revisorers och 
redovisningskonsulters arbetsuppgifter.  
 
Nyckelord: revision, revisor, legitimitet, tillväxt, fri revisionsplikt, aktiebolag. 
 
 
 
 
  



 
 

 

 
 
ABSTRACT 
 
In 2010 the audit obligation law changed in Sweden. Since the amendment of the 
auditing regulation, many companies have chosen not to hire an auditor. Thereafter it 
has been questioned how enterprises can support the legitimacy of their financial 
information if it has not been audited. The purpose of this study was to address 
legitimacy concerns that companies experience with auditing, from a growth 
perspective. Since the abolishing of the audit obligation, business owners have had 
time to take a stand about auditing which has made it possible to conduct a study on 
this. To complete the study theoretically, theories about auditing, legitimacy and 
growth have been reviewed. To complete the study empirically, semi-structured 
interviews with entrepreneurs have been performed. Furthermore, the collected 
empirically material was compared with the theoretical framework to allow 
conclusions to be drawn. The results show that auditing contributes to economic 
legitimacy, legitimacy through coercive isomorphism, procedural, structural and 
personal legitimacy. Additionally, the results show business owners have a lack of 
knowledge about auditing and the difference between auditors and accounting 
consultants' duties. 
 
Keywords: auditing, auditor, legitimacy, growth, voluntary audit, limited 
corporation.  
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1. INLEDNING 
 
Ett tidigare disciplinsamhälle som präglades av lydnad och disciplin har ersatts och 
kännetecknas idag av kontroll (Martinez, 2011). Kontroller grundas i människors tvivel 
och misstro till andra (Power, 1997, 1994). Kontinuerlig kontroll uppmanas och 
granskning sker i allt större utsträckning (Öhman, 2005). Enligt Gustavsson och 
Hörnqvist (2003) syftar kontroll till att minska risken och kostnaden för oönskat 
beteende eller oförutsedda händelser. 
 
Winseck (2002) menar att det råder ett ständigt flöde av information. Med hjälp av ny 
teknologi blir det enklare för samhället att kontrollera dess medborgare (ibid.). Det 
handlar inte enbart om att staten och företag ska kunna kontrollera medborgarna, utan 
att medborgarna i sig kan kontrollera varandra (ibid.). Viss kontroll är motiverad och 
det finns situationer där det krävs kontroller för att skapa säkerhet (Power, 1997). Mer 
kontroll försvårar balansen mellan förtroende och kontroll (ibid.). Förtroende syftar till 
att skapa tillit mellan parter i en riskfylld situation (Das & Teng, 1998). Med hjälp av 
ändamålsenliga normer och regler kan balansen stabiliseras och förtroendet ökar 
(Riksrevisionen, 2012). 
 
Enligt Öhman och Wallerstedt (2012) ökade efterfrågan på extern kontroll under mitten 
av 1800-talet i Storbritannien. Aktiebolag expanderade och därmed ökade behovet av 
extern finansiering (ibid.). Företagen valde att anlita en revisor för att påvisa att 
redovisningen var tillförlitlig som därmed kunde öka förtroendet mellan företaget och 
investerare (ibid.).  
 
En revisors funktion innebär att på ett professionellt sätt ha en skeptisk inställning vid 
bedömningen, planeringen, uttalandet och granskningen av företags bokföring, 
årsredovisning samt förvaltning (Broberg, Gullefors, Lundén & Ohlsson, 1999). Den 
objektivt verifierade informationen utmynnar i en årlig revisionsberättelse som skapar 
nytta för företags intressenter (Justitiedepartementet, 2010; Pittman & Fortin, 2004). 
Revision upprättas antingen av en godkänd eller auktoriserad revisor 
(Justitiedepartementet, 2010). 
 
Intressenters förtroende ökar med hjälp av ett företags interna kontroll (FAR, 2006). 
Enligt Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) är styrelsen i ett aktiebolag ytterst ansvarig för 
den interna kontrollen och ska säkerställa att företaget använder sig av effektiva system 
för kontroll och uppföljning av verksamheten. Styrelsen ska upprätta fastlagda principer 
för hur intern kontroll och finansiella rapportering ska genomföras (Tunbjörk & 
Wikland, 2009). Kontrollen syftar till att ge en försäkran om att företagets mål uppnås 
(FAR, 2006). Måluppfyllelsen kan underlättas med hjälp av en effektiv och 
ändamålsenlig verksamhet, en finansiell rapportering som är tillförlitlig och genom 
efterföljning av förordningar och lagar (ibid.). Säkerställs den interna kontrollen kan det 
ge stöd och nytta för verksamheten, eftersom kostsamma fel undviks i större 
utsträckning (Tunbjörk & Wikland, 2009). 
 
Whittle, Carter och Mueller (2014) menar att intressenters efterfråga på transparens och 
offentlig granskning ökar. Power (1997) hävdar att revisionen tar allt större plats i 
samhället till följd av intressenters påtryckningar. Det första lagkravet på auktoriserad 
revisor infördes hos de större aktiebolagen 1944 (Öhman & Wallerstedt, 2012). 
Revisionsplikten blev mer omfattande efter 1983 i och med att denna lag applicerades 
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på samtliga aktiebolag (ibid.). Enligt Wallerstedt (2005) var syftet med lagen att minska 
den ekonomiska brottsligheten samt förbättra kontrollmöjligheterna hos företagens 
ägare. Efter initiativ om regelförenklingar för små aktiebolag i andra länder valde 
Svenskt Näringsliv att utreda revisionsplikten (Thorell & Norberg, 2005). Resultatet 
sammanställdes i en rapport där det förespråkas att lagkravet på revision skulle 
omformuleras (ibid.).  
 
Sverige var ett av de sista länderna inom EU att implementera regelförenklingen 
(Justitiedepartementet, 2010). I november 2010 trädde den nya lagen i kraft som 
möjliggör för privata aktiebolag att frigöras från den tidigare revisionsplikten om de 
underskrider två eller tre av gränsvärdena, under de två senaste räkenskapsåren: 3 
anställda, 3 MSEK i nettoomsättning och 1,5 MSEK i balansomslutning (ibid.). 
 
Enligt Thorell och Norberg (2005) finns argument både för och emot lagändringen om 
revisionsplikt där nyttan med revision vägs mot kostnaden, se tabell 1. Carrington 
(2010b) menar att avskaffningen av revisionsplikten kan öka värdet för revisionen, 
eftersom det inte är obligatoriskt för samtliga aktiebolag. Företagare som anlitar en 
revisor kan minska risken för ekonomisk brottslighet som bland annat kan bero på 
brister i redovisningen till följd av okunskap (SOU 2008:32). En revisor kan minska 
osäkerheten hos kreditgivare som utreder risken för att företaget inte fullföljer 
kreditavtalet (Pittman & Fortin, 2004). Risken sjunker med en reviderad redovisning 
och till följd av detta kan kreditgivarna besluta att sänka lånekostnaderna (ibid.). 
Trovärdigheten mot andra intressenter stärks till följd av den externa kontrollen som 
bidrar till ökad kvalitet av företagets redovisning (SOU 2008:32). 
 
Den fria revisionsplikten möjliggör å andra sidan att den höga administrativa kostnaden 
för revision elimineras och företagen får större valmöjlighet angående vilka tjänster de 
behöver och vill använda sig av (SOU 2008:32). Med en större valmöjlighet kan 
företaget avgöra hur de på bästa och mest kostnadseffektiva sätt kan skapa ordning i 
verksamheten (Justitiedepartementet, 2010). Thorell och Norberg (2005) hävdar att 
svårigheter kan uppstå för små företag att anpassa sig efter de revisionsstandarder som 
finns i Sverige, eftersom de är utformade för stora företag. 
 

Tabell 1  För- och nackdelar med revision 

Fördelar med revision Fördelar utan revision 

Brottsförebyggande funktion Kostnadsbesparingar 

Ökat förtroende hos externa intressenter Större valmöjlighet av redovisnings- och 
revisionstjänster 

Ökad kvalitet på redovisningsinformationen Skydd mot komplicerade regler 
 

 
 
1.1  Problemdiskussion 
 
Enligt Power (2003) handlar inte revision längre om att kontrollera och hitta fel i 
redovisningen, utan snarare att skapa legitimitet till företagen. Lindblom (1994) 
definierar legitimitet som ett företags tillstånd vilket uppnås när samhällets värderingar 
och förväntningar överensstämmer med dess värdegrund. Legitimitet kan skapas när 
rapporter granskats av en revisor (ibid.). Enligt Carey, Simnett & Tanewski (2000) kan 
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en revisor påvisa om olika typer av legitimitet i företag. En revisor kan underlätta 
intressenters beslutsprocesser vid exempelvis finansiering och minska intressenters 
övervakningskostnader (ibid.). Carrington (2010b) hävdar att en revisor har i uppgift att 
tillgodose de lagar som finns inom revision och att det kan påvisa om legitimitet. Enligt 
Zimmerman och Zeitz (2002) krävs det att företag uppfattas som legitimt för att kunna 
uppnå tillväxt. Penrose (1995) definierar tillväxt som ökad omsättning eller antal 
anställda.  
 
Den fria revisionsplikten kan bidra till minskad legitimitet i företag vid avsaknad av en 
revisors kvalitetsstämpel på det finansiella materialet (Prop 2012/13:61). Trots att det 
finns dem som fortfarande förespråkar revision har en stor del av de svenska företagarna 
valt att inte revidera sitt företags redovisning (Marténg, 2014). År 2013 undersökte 
Upplysningscentralen hur många företagare i Sverige som har valt bort revision efter 
lagändringen (ibid.). Statistiken visar att 80 procent av de nyetablerade företagen sedan 
2010 och 46 procent av de som var etablerade före lagimplementeringen antog den fria 
revisionsplikten (ibid.). Detta tyder på att många företagare har valt bort revision och att 
de troligen anser att revision inte bidrar till legitimitet. 
 
Det finns tidigare forskning om revisionens nytta och om tillväxt men det saknas studier 
om revisionens legitimitet och sambandet mellan legitimitet och tillväxt. Av den 
anledningen finner vi det intressant att utreda vilken legitimitet revision bidrar till i 
aktiebolag ur ett tillväxtperspektiv. Vi har därför valt att studera företag med hög och 
låg tillväxt och som påverkas av lagimplementeringen avseende fri revisionsplikt. Den 
nya lagen infördes 2010 och företagare har sedan dess haft utrymme att ta ställning till 
revision, vilket ger oss ett tillfälle att studera detta. 
 

Vilken legitimitet bidrar revision till ur ett företags tillväxtperspektiv? 
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att förklara vilken legitimitet företag som påverkas av den 
fria revisionsplikten upplever med revision ur ett tillväxtperspektiv. Syftet är motiverat 
av den tidigare lagen om krav på revision, eftersom många företag har valt bort 
revision. För att syftet ska uppnås teoretiskt har vi valt att studera teorier om revision, 
legitimitet och tillväxt. För att uppnå syftet empiriskt anser vi genomföra 
semistrukturerade intervjuer där den teoretiska referensramen undersöks i en ny kontext. 
 
1.3 Disposition 
 
Detta inledande kapitlet beskriver bakgrunden till studien ämnesområden. Kapitlet 
ligger till grund för en problemdiskussion som mynnar ut i studiens forskningsfråga 
samt syftesformulering. I följande kapitel presenteras tidigare forskning och litteratur 
som användes i studien. Inledningsvis definieras begreppen revisor och revision följt av 
legitimitet och tillväxt. Den teoretiska referensramen låg till grund för analysen av det 
empiriska materialet. Studiens tredje kapitel presenterar vilken metod som har använts 
vid det empiriska materialets insamling. Studiens forskningsmetod motiveras i detta 
kapitel och det avslutas med en redogörelse av metodproblem. I det fjärde kapitlet 
åskådliggörs det empiriska materialet från studien. Inledningsvis presenteras en 
innehållsanalys av företagarnas språkdräkt. Kapitlet ligger till grund för analysen i 
efterföljande kapitel. Studiens femte kapitel analyserar samband mellan den teoretiska 
referensramen och det insamlade empiriska materialet. Det avslutande kapitlet 



 
 

4 
  

sammanställer och summerar de slutsatser och reflektioner som kan dras av studien. 
Avslutningsvis presenteras studiens bidrag och förslag till fortsatt forskning. 
 

 
Figur 1 Studiens disposition 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 
I detta kapitel presenteras en relevant teoretisk referensram med hänsyn till studiens 
ämnesområden. Inledningsvis behandlas tidigare forskning gällande revision, därefter 
presenteras begreppet legitimitet utifrån olika nivåer och en redogörelse om tillväxt. 
 
2.1 Revisor och revision 
 
En revisor har enligt Broberg et al. (1999) i uppgift att bevaka hur ett företags styrelse 
sköter förvaltningsuppdraget samt avgöra om det utförs på ett korrekt sätt. Med andra 
ord ska en revisor kontrollera att företagets affärshändelser har redovisats rätt och att 
uppgifterna gällande företagets ekonomi ger en rättvis bild av företaget (FAR, 1994). 
Revisionen innebär att en revisor genomför en oberoende kontroll, granskning, 
bedömning och planering av den ekonomiska redovisningen samt övriga förvaltningen 
(Broberg et al., 1999). Detta ska göras enligt god revisionssed, vilket innebär att en 
revisor ska följa de rekommendationer som Branschorganisationen för 
redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare (FAR) har utgett (FAR, 1994). En 
revisor ska agera med ett professionellt och erfaret omdöme, det vill säga enligt god 
praxis (ibid.). 
 
Enligt Abbott (1988) är revision en profession. Freidson (1993) hävdar att det som 
skiljer en profession från ett vanligt yrke är att professionen syftar till att tjäna 
allmänhetens intressen. Samhället är i behov av legitimerade institutioner som har 
möjligheten att omvandla deras legitimitet till åtgärder som samhället efterfrågar 
(Richardson, 1987). Lindblom och Ruland (1997) hävdar att revisorer får en särställning 
i samhället genom sin professionalisering om de använder sina kunskaper för att 
uppfylla samhällets behov av tillförlitlig information. 
 
Barney (1986) anser att företag kan öka sin konkurrensförmåga om de använder sig av 
resurser som anses vara värdefulla, svåråtkomliga och som varken kan imiteras eller 
substitueras. Enligt Shockley (1981) är värdet i revision baserat på en revisors roll som 
oberoende part. När företag ingår kontrakt med externa parter menar Collis, Jarvis och 
Skerratt (2004) att en agentrelation uppstår där agenten i små företag är 
företagsledningen samt ägaren och principalen är företagets intressenter. Principalen 
saknar insyn i företaget och för att effektivt kontrollera att företagets verksamhet 
bedrivs i linje med deras intresse kan en oberoende part, exempelvis en revisor, anlitas 
(Jensen & Meckling 1976; Power, 1997). Kaplan och Ruland (1991) hävdar att 
principalen efterfrågar tillförlitlig information och därmed skapas efterfrågan att anlita 
en revisor som granskar informationen. 
 
Dellaportas och Davenport (2008) anser att en revisors skyldighet är att skydda 
allmänintresset. Revisionsprofessionen upprätthåller inträdesbarriärer med hjälp av 
revisorers auktorisation, kunskap och integritet (ibid.). Med höga inträdesbarriärer blir 
revisionen svåråtkomlig och det bidrar till att yrket får en hög social och ekonomisk 
ställning i samhället (Larson, 1977). Denna barriär kan förknippas med inträdeshinder, 
vilket utesluter konkurrerande tjänster som kan erbjuda samma nytta som revision, det 
vill säga substituerande tjänster (Caves & Porter, 1977; Maijoor & Wittleoostuijn, 
1996). Det tidigare lagkravet på revision minskade konkurrensen på marknaden (Watts 
& Zimmerman, 1986; Young, 1991). Till följd av regelförenklingen råder ingen 
monopolistisk marknad och i Sverige kan redovisningskonsulter och godkända revisorer 
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granska ett företags finansiella material i likhet med auktoriserade revisorer (SOU 
2008:32). När tjänster är utbytbara uppstår en alternativkostnad för företag (Lundgren, 
1987). En auktoriserad redovisningskonsult ska enligt Halling (2010) följa god 
redovisningssed, yrkesetiska regler samt svenska standarder för redovisningstjänster 
(REKO). Granskningen som redovisningskonsulter genomför resulterar i en 
granskningsberättelse som liknar ett intyg och är därför inte förenligt med en 
revisionsberättelse (SOU 2008:32). 
 
Ribbestam (2009) anser att skillnaden mellan revisorers och redovisningskonsulters 
arbetsuppgifter måste tydliggöras bättre för att revisorer ska upprätthålla sin roll som 
oberoende och skapa förtroende för sin uppdragsgivare. Enligt Porter (1993) har 
samhället svårt att förstå vad revisorers huvudsakliga arbetsuppgifter är. Teck Heang, 
Ali och Bien (2009) hävdar att det förklaras av allmänhetens bristande kunskaper om 
revision. Till följd av företagares okunskap sjunker deras upplevda värde av revisorers 
kvalitetskontroll och granskning (SOU 2008:32). Intressenter anser att 
revisionsberättelsen är en standardiserad rapport som är intetsägande (Rapoport, 2013). 
Collis et al. (2004) hävdar att individer som har genomgått en utbildning inom ekonomi 
lättare identifierar nyttan med revision. 
 
2.2 Revisionsteorier 
 
Carrington (2010b) hävdar att forskning kring revision baseras på inspiration från 
antingen nationalekonomin eller sociologin. Nationalekonomi handlar om hur 
hushållning sker med knappa resurser och inom detta område är rationalitet ett centralt 
begrepp (Garfinkle, 1997). Enligt Brante (2001) handlar sociologi istället om 
gruppbeteende och psykologi för individer. 
 
Den nationalekonomiska inriktningen inom revisionsforskning beskriver Carrington 
(2010b) utifrån tre teorier: revision som försäkran, revision som förbättring och revision 
som försäkring. Teorin om försäkran beskriver revision som en kontraktslösning när en 
part önskar försäkra sig om att den andra agerar i enighet med deras intresse (Power, 
1997; Kaplan & Ruland, 1991). Teorin om förbättring utgår från att företag har ett 
informationsövertag gentemot intressenterna (Carrington, 2010b). Denna teori utgår 
från att revisorer ska förmedla information till både nuvarande och potentiella 
intressenter (ibid.). Otillräcklig information kan skapa problem för potentiella 
investerare (Nikolaou, Chymis & Evangelinos, 2013). Enligt Carrington (2010b) kan 
otillräcklig information resultera i att investeringar inte placeras där det ger bäst 
avkastning. Teorin om försäkring beskriver hur företag kan flytta risken från 
företagsledningen till en revisor som därmed får ett indirekt bestyrkande (ibid.). 
Revisorer blir ytterligare en part som vill försäkra sig om att ekonomiska rapporter inte 
är vilseledande (ibid.). Detta till följd av att revisorer vill undvika försämrat rykte och 
stämningskostnader som kan uppstå om revisionen inte är korrekt (Chaney & Philipich, 
2002). 
  
Carrington (2010b) beskriver den sociologiska inriktningen utifrån två perspektiv: 
revision som komfort och revision som legitimering. Perspektivet om revision som 
komfort utgår från att revisorer skapar trygghet hos intressenter (Carrington, 2010a). 
Existerar inte denna trygghet ökar osäkerheten hos potentiella investerare (Datar, 
Feltham, & Hughes, 1991). Perspektivet om revision som legitimering beskriver 
revision som ett tillvägagångssätt att göra ekonomiska rapporter acceptabla och enligt 
Power (1994) skapar en godkänd redovisning tillförlitlighet och legitimitet.  
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2.3 Legitimitet 
 
Legitimitet definierar Lindblom (1994) som företags status eller tillstånd vilket uppnås 
när dess värdegrund överensstämmer med samhällets. Suchman (1995) definierar 
legitimitet som ”en generaliserad uppfattning eller ett antagande att handlingar ett 
företag utför är önskvärda, korrekta eller lämpliga inom vissa socialt konstruerade 
system av normer, värderingar, övertygelser och definitioner” (s. 574). 
 
Zimmerman och Zeitz (2002) menar att externa intressenter skänker legitimitet till 
företag när de stödjer dess mål eller vision. Med andra ord omfattar legitimitet 
intressenters utvärdering och uppfattning av företagets potential eller kapacitet (Hannan 
& Freeman, 1984). Suchman (1995) anser att legitimitet bygger på antagandet om en 
social konstruktion och att definitionen av legitimitet förändras med tiden samt kan 
variera i olika samhällen. Till följd av detta behöver företag kontinuerligt försäkra sig 
om att de verkar på det sätt som omgivningen accepterar (Lindblom, 1994). När detta 
tillstånd är uppnått attraheras kunder samt investerare och resurser ackumuleras (Drori 
& Honig, 2013).  
 
2.3.1 Legitimitet på institutionell nivå 
 
Hybels (1995) belyser vikten av att identifiera ett företags interna och externa 
intressenter för att företaget ska kunna bedriva sin verksamhet. Detta till följd av att 
intressenterna med hjälp av kommunikation och direkt kontroll kan påverka företagets 
tillgång till resurser (ibid.). Intressenterna med störst påverkan är staten, allmänheten, 
finansvärlden och media (ibid.). Hurst (1970) menar att staten kan påverka 
resursöverföring genom lagstiftning och regleringar som syftar till att upprätthålla ett 
socialt ansvar och ekonomisk nytta. 
 
Enligt Bonnafous-Boucher och Porcher (2010) omfattas allmänheten av konsumenter 
och andra individgrupper med politiska, ekonomiska eller allmänna intressen. Dessa 
grupper kan enligt Hall och Deaddorff (2006) genom lobbying påverka de 
röstberättigade vid politiska val och därmed regleringar. 
 
Hybels (1995) beskriver finansvärlden som ytterligare en intressent med påverkan på 
företag. Enligt Zimmerman och Zeitz (2002) eftersträvar företag att uppfattas som 
legitima av potentiella investerare. Hybels (1995) hävdar att revisorer kan erbjuda 
investerare en oberoende bedömning av företagets räkenskaper. Kombinationen av 
investerares utvärdering samt revisorers bedömning kan intyga om ekonomisk 
legitimitet i företaget (ibid.). 
 
Slutligen benämner Hybels (1995) media som den fjärde intressenten. Enligt Du och 
Vieira (2012) har media stor påverkan på företags legitimitet och företag behöver därför 
möta medias förväntningar. Hybels (1995) hävdar att media utvärderar och definierar 
grunderna för företagare, investerare och tillsynsmyndigheter. Agerar företag på ett sätt 
som inte anses vara legitimt kommer media rapportera om det (Dowling & Pfeffer, 
1975). Media påverkar därmed allmänhetens värderingar och syn på företag (Chen & 
Meindl, 1991). 
 
De institutionella intressenterna kan enligt Berger och Luckmann (1967) skapa legitima 
beteendemönster genom upprepade handlingar som rättfärdigar och formar beteenden. 
Reglerna de institutionella intressenterna skapar grundar sig i formaliteter och myter 
och antas införliva företags förmåga att uppnå stabilitet, legitimitet samt förbättra 
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överlevnadsmöjligheter (Meyer & Rowan, 1977). Homogenisering uppstår när 
företagen anpassar sig efter samma regler och denna process kan benämnas isomorfism 
(ibid.). Enligt DiMaggio och Powell (1983) kan företag påverkas av tre isomorfistiska 
krafter. 
 
Tvingande isomorfism uppstår till följd av att inflytelserika intressenter påverkar 
företag genom påtryckningar att agera på ett visst sätt (DiMaggio & Powell, 1983). För 
att de externa intressenterna ska försäkra sig om att reglerna efterföljs av företagen kan 
sanktionssystem utformas (Scott, 2001). Enligt DiMaggio och Powell (1983) riskerar 
företag att bli bestraffade om de avviker från reglerna, eftersom de kan vara beroende av 
intressenters resursfördelning. Enligt Zimmerman och Zeitz (2002) skapas därmed 
incitament för företag att anpassa sig efter intressenternas krav för att legitimitet ska bli 
möjligt att uppnås. 
 
Normativ isomorfism uppstår enligt Said, Sulaiman och Ahman (2013) när medarbetare 
med formell utbildning förflyttas mellan företag. Professionaliseringen utgår från att 
medlemmar inom företag fastställer arbetssätt, villkor och metoder för att påvisa yrkets 
självständighet och därmed legitimitet (DiMaggio & Powell, 1983). Företagare som 
söker legitimitet tenderar att anställa medarbetare inom samma bransch med likartade 
utbildningar, normer och värderingar (ibid.). De normer som genomsyrar den formella 
utbildningen och medlemmarnas professionella nätverk reproduceras mellan företagen, 
vilket leder till en ökad homogenisering (ibid.). 
 
Mimetisk isomorfism uppstår när osäkerhet upplevs inom företag (DiMaggio & Powell, 
1983). Osäkerheten kan bero på tvetydiga och oklara mål, vid bristfällig kunskap mellan 
verkan och orsak i företags processer eller när det sker snabba förändringar i 
omgivningen (ibid.). För att motverka detta tenderar företag att imitera andra företag 
som anses vara framgångsrika (Benders, Delsen & Smits, 2006). Bedrivs företagets 
verksamhet och aktiviteter i enighet med andra företags förväntningar kan företaget öka 
sin legitimitet (DiMaggio & Powell, 1983; Granlund & Lukka, 1998).  
 
Särkoppling är ett annat fenomen som kan uppstå när företag strävar efter att uppfattas 
som legitimt (Elsbach & Sutton, 1992; Karlsson & Honig, 2009). Meyer och Rowan 
(1977) hävdar att särkoppling grundar sig i svårigheten för företag att vara effektivt och 
legitimt samtidigt. Fenomenet utgår från att företag bortser från intern och extern 
legitimitet och förlitar sig endast på att det symboliska agerandet ska överstämma med 
omgivningens krav (Elsbach & Sutton, 1992; Karlsson & Honig, 2009). Detta innebär 
att företagets formella struktur kopplas bort från det praktiska handlandet (ibid.). Oliver 
(1991) hävdar att det kan räcka för omgivningen att uppfatta ett företag som legitimt om 
anblicken av företaget tyder på det, trots att det inte finns en överensstämmelse. 
 
2.3.2 Legitimitet på företagsnivå 
 
Mathews (1993) menar att legitimitet uppnås när det finns en social överensstämmelse 
mellan samhället och företag. Överensstämmelsen kan liknas vid ett kontrakt som 
innefattar dels explicita, uttryckta, och implicita, underförstådda, förväntningar som 
samhället efterfrågar av företagen (Shocker & Sethi, 1973). När samhällets 
förväntningar förändras krävs att företag anpassar sig eller förmedlar till omvärlden 
anledningen till varför ingen förändring har genomförts (Lindblom, 1994). Fullbordas 
inte detta uppstår ett legitimitetsgap till följd av bristen på överensstämmelse mellan 
företagets agerande och samhällets förväntningar, se figur 2 (O’Donovan, 2002). Sethi 
(1978) menar att det finns två orsaker till att ett legitimitetsgap uppstår. Den ena 
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orsaken är att företag fortsätter bedriva sin verksamhet i likhet med tidigare medan 
samhällets förväntningar förändrats (Wartick & Mahon, 1994). En anledning kan vara 
bristen på information mellan företagare och samhället, vilket försvårar för företag att 
uppfatta samhällets implicita förväntningar (Deegan & Unerman, 2011). Den andra 
orsaken är att tidigare okänd företagsinformation offentliggörs (Sethi, 1975). 
Överensstämmer inte informationen med samhällets förväntningar uppstår ett 
legitimitetsgap (ibid.). 
 
 

 
 

Figur 2 Legitimitetsgap (O’Donovan, 2002) 

 
Legitimitetsgapets storlek riskerar att öka om företaget inte vidtar åtgärder i takt med 
samhällets förväntningar (Lindblom, 1994). Oliver (1991) hävdar att företag är 
beroende av deras intressenter och företagets överlevnad och prestation beror på hur 
omgivningen bedömer dess legitimitet. Deegan (2002) menar att samhället tillåter 
företag att existera så länge företaget uppfyller samhällets förväntningar. Enligt Oliver 
(1991) kan legitimitet förknippas med en nödvändig resurs. Verkar företag inom en 
bransch där den sociala strukturen är starkt etablerad har företag liten makt att påverka 
och få tillgång till nödvändiga resurser (Utterback, 1994).  
 
Företag behöver skapa legitimitet när de etablerar sig på nya marknader (O’Donovan, 
2002). Lindblom (1994) beskriver fyra strategier som företag kan använda sig av för att 
skapa legitimitet. Inledningsvis kan företag informera och utbilda omvärlden för att 
påvisa att verksamhetens agerande är i linje med etiska koder och samhällets 
värderingar (ibid.). Föreställningarna om legitimitet kan förändras om 
legitimitetsskaparen lyckas med strategin (ibid.). Detta kan uppnås med hjälp av en 
revisor som ökar intressenters förståelse för företagets aktiviteter och agerande (Dillard 
& Yuthas, 2002). Den andra strategin som Lindblom (1994) beskriver är manipulation 
av nyhetsflöden. Genom att flytta uppmärksamheten från aspekter som inte är i enighet 
med samhällets efterfråga till aspekter som överensstämmer med samhällets etiska 
koder och normer kan företaget uppfattas som legitimt (Carrington, 2010b). 
Zimmerman och Zeitz (2002) beskriver att denna strategi medför att företaget ändrar 
samhällets upprättade normer och värderingar. Den tredje strategin som företaget kan 
använda sig av är att förändra samhällets förväntningar på vad som anses vara legitimt 
(Carrington, 2010b). Genom att påvisa att förväntningarna är orimliga kan denna 
strategi fullbordas (ibid.). Slutligen kan legitimitetsskaparen ändra det som 
omgivningen önskar göra legitimt (Lindblom, 1994). Revisorns roll i den fjärde 



 
 

10 
 

Legitimitet 

Pragmatisk legitimitet 

Utbyteslegitimitet 

Influerande legitimitet 

Disponibel legitimitet 

Kognitiv legitimitet 

Legitimitet baserad på 
begriplighet 

Legitimitet taget för  givet 

Moralisk legitimitet 

Konsekvenslegitimitet 

Processlegitimitet 

Strukturell legitimitet 

Personlig legitimitet 

strategin är påverka företaget att ändra redovisningen om det inte överensstämmer med 
redovisningsnormer (ibid.). 
 
Suchman (1995) menar att legitimitet på organisatorisk nivå kan indelas i tre typer: 
pragmatisk, kognitiv samt moralisk legitimitet, se figur 3.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 3 Pragmatisk-, kognitiv- och moralisk legitimitet 

 
Wood (1991) hävdar att pragmatisk legitimitet bygger på att företagets intressenter 
utvärderar och beräknar hur ett företags beslut påverkar deras intressen. Enligt Mobus 
(2005) omfattas dessa intressenter oftast av aktörer som har direkt påverkan på 
företaget. Pragmatisk legitimitet kan kategoriseras som utbytes-, influerande eller 
disponibel legitimitet (Suchman, 1995). Enligt Terreberry (1968) erhålls 
utbyteslegitimitet när intressenter upplever ett värdefullt utbyte med företaget i form av 
en önskad resurs. Influerande legitimitet uppnås när intressenterna anser att företaget 
har tillgodosett deras långsiktiga intressen (Suchman, 1995). Den tredje typen av 
pragmatisk legitimitet, disponibel legitimitet, erhålls när företaget övertygar 
omgivningen att deras metoder är marknadens bästa och att företagets mål 
överensstämmer med omgivningens (O’Dwyer, Owen & Unerman, 2011). 
 
Den kognitiva legitimiteten grundar sig i hur ett företags intressenter uppfattar 
företagets handlingar (Suchman, 1995). Den kognitiva legitimiteten kan delas in i två 
perspektiv utifrån denna utgångspunkt: legitimitet baserat på begriplighet samt 
legitimitet som är taget för givet (ibid.). Det första perspektivet, legitimitet baserat på 
begriplighet, handlar om företagets förmåga att upprätta förklaringar till företagets val 
av rutiner (O’Dwyer et al., 2011). Det andra perspektivet utgår från att omgivningen 
accepterar företaget som helhet (Suchman, 1995). Därmed antas företagets struktur, 
rutiner och metoder vara tagna för givna och inga andra alternativ tänkbara (ibid.). På 
detta sätt uppnås legitimitet som är taget för givet och denna typ av legitimitet är i 
princip omöjlig för de flesta företag att uppnå (Suchman, 1995; Brinkerhoff, 2005).  
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Grunden i den moraliska legitimiteten är att intressenterna bedömer huruvida företagets 
aktiviteter är “det etiskt rätta” snarare än att det ska gynna deras egenintresse (Suchman, 
1995). Sen och Bhattacharya (2001) menar att företag som uppvisar ett moraliskt ansvar 
och bidrar till den sociala välfärden kommer anses vara legitimt. Denna typ av 
legitimitet kan enligt O’Dwyer et al. (2011) delas in i fyra former: konsekvens-, 
process-, strukturell samt personlig legitimitet. Suchman (1995) beskriver att 
utgångspunkten i konsekvenslegitimitet är att omgivningen bedömer vad företagets 
handlande har resulterat i, vad det har lyckats uppnå och om företaget har lyckats uppnå 
de resultat som omgivningen förväntar sig. Brinkerhoff (2005) förklarar att 
konsekvenslegitimitet handlar om att göra rätt saker medan processlegitimitet handlar 
om att göra saker rätt. Enligt Suchman (1995) erhålls processlegitimitet om företaget 
använder teknik och metoder som är socialt accepterade, oavsett om resultatet av 
metoden är negativt eller positivt. Strukturell legitimitet uppnås om företag har en 
karaktär som är moraliskt önskvärd och uppfattas av omgivningen som den rätte att 
utföra ett visst uppdrag (ibid.). Den fjärde formen av moralisk legitimitet, personlig 
legitimitet, omfattar företagsledarens rykte, status och andra anställdas karisma 
(O’Dwyer et al., 2011). 
 
2.3.3 Legitimitet på individnivå 
 
Individers preferenser och förväntningar på vad som anses vara legitimt formas av 
institutioner och den omgivning individen befinner sig i (Lubatkin, Lane, Collin & 
Very, 2005). Samhället är under ständig förändring och därmed kan den interna 
legitimiteten aldrig tas för givet (Powell & DiMaggio, 1991). Drori och Honig (2013) 
definierar intern legitimitet som normativ validering eller acceptans av ett företags 
strategi som uppnås genom samstämmighet av medlemmarna inom företaget. Detta 
antas bidra till att deltagarna strävar efter en gemensam ideologisk, etisk och strategisk 
vision, vilket kan stärka företaget (ibid.). Det är viktigt att företaget har tydliga normer 
och regler för att underlätta företagets strategiska åtgärder och möjligheten att skapa 
legitimitet (ibid.). 
 
Legitimitet på individnivå kan kopplas till en chefs karisma (Bitektine, 2011; Suchman, 
1995). Enligt Drori, Honig och Sheaffer (2009) måste företagare som etablerar sig i ett 
tillväxtföretag skapa legitimitet genom att formulera nya metoder och strukturer som 
visar anställdas ambitioner att skapa värde i företaget. Zott och Huy (2007) hävdar att 
ett företags grundare har en avgörande roll för den externa legitimiteten, eftersom de i 
stor utsträckning representerar företaget utåt. Grundaren ska vara lika karismatiskt 
internt som externt för att inte förlora anställdas stöd och därmed den interna 
legitimiteten (ibid.). Enligt Brown (1997) kan en chef skänka legitimitet till anställda 
och förväntar sig deras kompetens i utbyte. Låg intern legitimitet indikerar på ett 
missnöje bland de anställda medan en hög intern legitimitet tyder på att de anställda är 
lojala och vill stanna i företaget (ibid.).  
 
2.4 Legitimitet och revision 
 
Deephouse och Suchman (2008) anser att företagets strävan efter legitimitet är en 
central drivkraft och menar att revisionen har en central roll för hur omgivningen 
bedömer företagets tillförlitlighet och legitimitet. Carey, Knechel och Tanewski (2013) 
hävdar att företag som har anlitat en revisor signalerar professionalism och detta kan 
påverka intressenters syn på verksamheten och företagets rykte. Tillförlitligheten antas 
öka hos intressenter när det finansiella materialet är reviderat och det bidrar till ökad 
legitimitet (Power, 2003). Ökad tillit till företagets verksamhet och en revisors 
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kompetens kan minska intressenternas övervakningskostnader och därmed underlätta 
beslutsprocessen för dessa (Carey et al., 2000). Enligt Zadek (1998) är revision 
nödvändigt för att skapa den tillförlitlighet och kvalitet som intressenterna kräver. En 
revisors uppgift är att tillgodose de regleringar och normer som är etablerade i samhället 
(Carrington, 2010b). Vid avsaknad av krav på revision kan företags legitimitet bli 
sämre, eftersom en revisor syftar till att kvalitetssäkra redovisningen (Wallerstedt, 
2009).  
 
Revisionens kvalitet är förknippad med en revisors förmåga att upptäcka och rapportera 
fel i redovisningen (DeAngelo, 1981). Magri och Baldacchino (2004) hävdar att 
revisionens kvalitet utvärderas utifrån revisionsbyråns kompetens, rykte, legitimitet och 
storlek. Lennox (1999) anser att stora revisionsbyråer bidrar till högre kvalitet jämfört 
med små byråer, eftersom de har tillgång till mer resurser. Cravens, Flagg och Glover 
(1994) menar att dessa resurser består av de anställdas erfarenheter och kunskap och 
större revisionsbyråer kan därmed genomföra en mer djupgående revision. Stora 
revisionsbyråer har incitament att anställa specialister inom revision, vilket kan bidra till 
högre revisionskvalitet (Jeter & Shaw, 1995). Av den anledningen kan stora 
revisionsbyråer differentiera sina tjänster (Craswell, Francis & Taylor, 1995). Lennox 
(1999) förklarar att en stor revisionsbyrå förknippas med en garanti och 
kvalitetsstämpel. Intressenter uppfattar revisionskvaliteten som högre i stora 
revisionsbyråer (Boone, Khurana & Raman, 2010). Niemi (2004) är kritisk till detta och 
hävdar att små revisionsbyråer kan differentiera revisionen likt stora byråer och därmed 
bidra till hög kvalitet.  
 
Enligt Deegan (2002) kommer revisorer uppfattas som legitima och vara värdeskapande 
så länge samhället ser professionen som legitim. Revisorer har därför incitament att 
bidra med högkvalitativ revision för att minska risker för fel, tvister och andra händelser 
som kan skada revisorernas rykte (Van Tendeloo & Vanstraelen, 2008). Holm och 
Zaman (2012) beskriver att revisorer har ett egenintresse att legitimera deras yrke för att 
de ska bli betrodda av revisionens användare. Revisionens legitimitet har ifrågasatts, 
eftersom revisorer arbetar nära företagens egenintressen, vilket leder till att deras 
neutrala och oberoende ställning blir svårare att uppnå (Covaleski, Dirsmith & 
Rittenberg, 2003). Enligt Mautz och Sharaf (1961) finns risken att revisorer har 
subjektiva värderingar som påverkar och begränsar revisionen. Bazerman och Moore 
(2011) menar att jävsituationer kan uppstå om en revisor hamnar i konflikt med deras 
egenintresse och oberoende roll. Freidson (2001) hävdar att små revisionsbyråer som 
erbjuder en personligare service kan få en nära relation med kunden, vilket kan påverka 
revisorns oberoende roll.  
 
Revisionen ska uppfylla god revisionssed och hög revisionskvalitet, vilket kan 
frambringa att en revisor känner sig tidspressad (Otley & Pierce, 1996). Revisorer kan 
därför ha svårigheter att utföra revisionen i enighet med vad uppdragsgivarna förväntar 
sig (Robertson, 2007). Det uppstår därmed ett dilemma för revisorer, eftersom det är 
omöjligt att granska allt i detalj (Carrington & Catasús, 2007; McNair, 1991). Sweeney 
och Pierce (2004) hävdar att revisionskvaliteten kan sjunka till följd av detta. 
 
2.5 Tillväxt 
 
Zimmerman och Zeitz (2002) definierar tillväxt som ett företags ökning i antal 
sysselsatta och ökad omsättning utifrån den ekonomiska redovisningen. Enligt Delmar, 
Davidsson och Gartner (2003) kan ett företags tillväxt bero på dess tillgångar, 
sysselsättning, marknadsandel, fysiska produktionen, vinster och omsättning. De 
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metoder som företag kan använda för att uppnå tillväxt är organisk tillväxt, extern 
tillväxt eller hybrid tillväxt (McKelvie & Wiklund, 2010). Organisk tillväxt uppnås om 
företaget ökar tillväxten genom ökad omsättning eller antalet anställda (Penrose, 1995). 
Extern tillväxt innebär att företaget ökar tillväxten genom fusioner och förvärv av andra 
företag (McKelvie & Wiklund, 2010). Hybrid tillväxt är en blandning av organisk och 
extern tillväxt (ibid.). 
 
Tonge, Larsen och Ito (1998) anser att kunderna är en av de viktigaste 
framgångsfaktorerna för ökad tillväxt. En ökad efterfråga kan bidra till att företag 
uppnår uppsatta mål (ibid.). Ett företags förmåga att skapa lojala kunder kan härledas 
till dess förmåga att uppfattas som trovärdiga (Akbar & Parvez, 2009; Chaudhuri & 
Holbrook, 2001; Delgado-Ballester & Munuera-Alemán, 2001). Kunder som har 
förtroende till företag kommer rekommendera deras produkter till andra (Tran & Cox, 
2009; Yeung, Cheng & Chan, 2004). Eggers, O’Dwyer, Kraus, Vallaster och 
Güldenberg (2013) hävdar att förtroende har stor betydelse för företags tillväxtpotential. 
Företagare som vill öka tillväxten kan behöva anställa mer personal och bygga upp 
starka relationer till intressenter för att bibehålla företagets legitimitet (Penrose, 1995). 
 
Zimmerman och Zeitz (2002) hävdar att ett företags möjlighet att erhålla resurser som 
krävs för att uppnå tillväxt beror på dess legitimitet. Legitimitet kan därför ses som en 
nödvändig resurs för företags överlevnad (ibid.). För etablerade företag är det enklare 
att förvärva resurser om deras tidigare prestationer har ansetts vara legitima (ibid.). 
Nystartade företag kan därför ha svårigheter att vinna legitimitet och har därmed svårare 
att förvärva resurser (ibid.). Aldrich och Fiol (1994) menar att ett företag kan tillämpa 
branschens normer, praxis, rutiner och teknik för att vinna legitimitet och tillväxt. Silver 
och Vegholm (2009) menar att det är viktigt att upprätthålla en bra relation med 
intressenter som kan bidra med finansiellt kapital. Detta kan vara betydande för 
företagets utveckling och tillväxt (ibid.). 
 
Enligt Knechel, Niemi och Sundgren (2008) behöver företag som vill växa ytterligare 
resurser, exempelvis extern finansiering. Abdel-Khalik (1993) hävdar att ju större 
företaget blir desto mer resurser krävs. För att företag ska få tillgång till dessa resurser 
krävs det att den finansiella informationen anses vara trovärdig och en revisor kan öka 
denna trovärdighet (Knechel et al., 2008). Collis et al. (2004) hävdar att det är större 
sannolikhet att stora företag använder sig av revision. Stora företag tenderar att vara mer 
komplexa jämfört med små (Chow, 1982). Efterfrågan och nyttan med revision stiger 
därmed ju större företaget blir (ibid.). Abdel-Khalik (1993) anser att intressenters 
efterfråga på revision stiger i takt med företagets storlek till följd av högre 
agentkostnader. Keasey och Watson (1993) hävdar att incitamenten att anlita en revisor 
minskar i små företag, eftersom ägarna har insyn i företagets verksamhet.  
 
Kostanden för revision anses vara signifikant i små företag i relation till andra kostnader 
enligt Collis et al. (2004). Beattie och Fearnley (1995) menar att små företag är mer 
benägna att anlita en revisionsbyrå som har ett lågt revisionsarvode. Collis et al. (2004) 
hävdar att företagare med små verksamheter har incitament att anlita en revisor för att 
öka företagets tillförlitlighet. Winborg och Landström (2000) menar att små företag kan 
ha svårt att få tillgång till finansiärer på lång sikt, vilket kan leda till tillväxtsvårigheter. 
Dedman, Kausar och Lennox (2014) anser att små företag därför efterfrågar revision om 
de är i behov av extern finansiering.  
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2.6 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
 
Revision uppfattas som ett tillvägagångssätt för att öka ett företags legitimitet. 
Förmågan att erhålla resurser som krävs för att öka ett företags tillväxt beror på hur 
omgivningen uppfattar dess verksamhet. Kombineras revisorers bedömning av det 
finansiella materialet med en investerares utvärdering kan ekonomisk legitimitet 
uppnås. Visare kan ett företag uppnå legitimitet genom tvingande isomorfism om 
verksamheten bedrivs i enighet med lagar och regler. Legitimitet genom normativ 
isomorfism uppnås om personal med eftertraktad utbildning anställs av företaget. 
Imiterar företag andra företag som anses vara framgångsrika kan företaget uppfattas 
som legitimt genom mimetisk isomorfism. Vidare kan företag uppnå legitimitet genom 
särkoppling om företagets symboliska agerande överensstämmer med kraven från 
omvärlden.  
 
Ett företag uppnår utbyteslegitimitet om intressenter upplever ett värdefullt utbyte med 
företagets resurser. Influerande legitimitet uppnås om intressenters långsiktiga intressen 
tillgodoses och disponibel legitimitet uppnås om företaget lyckas övertyga omgivningen 
att deras metoder är marknadens bästa. Legitimitet baserat på begriplighet uppnås av 
företag som upprättar förklaringar för deras av rutiner. Accepteras företaget som helhet 
erhåller företaget legitimitet som är taget för givet. Vidare kan företag uppnå 
konsekvenslegitimitet om verksamheten uppvisar ett moraliskt ansvar och 
processlegitimitet om företaget använder socialt accepterade metoder. Företag som 
anses vara den rätte att utföra uppdrag erhåller strukturell legitimitet och personlig 
legitimitet erhåller karismatiska ledare.  
  



 
 

15 
 

 
 
3. METOD 
 
I detta kapitel beskrivs det metodsynsätt samt tillvägagångssätt som har använts för att besvara 
studiens forskningsfråga och uppnå syftet. Vidare presenteras studiens metod för den empiriska 
insamlingen samt hur detta har analyserats. Slutligen presenteras eventuella metodproblem.  
 
3.1 Vetenskapligt synsätt och ansats 
 
Arbnor och Bjerke (1994) hävdar att en studie oftast kombineras av olika metodsynsätt 
för att möjliggöra en förståelse av studieobjekten. I denna studie användes ett analytiskt 
synsätt med inslag av aktörssynsättet. Det analytiska synsättet utgår från att 
verkligheten är objektiv (Arbnor & Bjerke, 1994). En studie som har ett aktörssynsätt 
utgår från att individer konstruerar sin uppfattning om omgivningen utifrån tidigare 
upplevelser (Norén, 1995). Till följd av detta skapas subjektiva uppfattningar om 
verkligenheten som inte liknar någon annans (Arbnor & Bjerke, 1994). 
 
Det empiriska materialet ämnade synliggöra samband utifrån de tillfrågades 
erfarenheter och tolkningar, vilket indikerar på ett analytiskt synsätt. I den empiriska 
undersökningen utgick författarna från ett aktörssynsätt. Författarna genomförde en 
dialog med företagarna och i resultatet av informationsinsamlingen återgavs 
företagarnas uppfattningar, erfarenheter och tolkningar i största möjliga utsträckning. 
Utifrån det analytiska synsättet har författarna undersökt om det finns ett samband 
mellan studiens tre ämnesområden för att dra slutsatsen om revision bidrar till 
legitimitet ur ett tillväxtperspektiv. 
 
Utgångspunkten i studien var av deduktiv ansats, eftersom relationen mellan variabler 
undersöktes (Bryman & Bell, 2013). Tidigare forskning och teorier härledde antaganden 
och slutsatser och detta låg till grund för det insamlade empiriska materialet. Ett 
potentiellt problem med denna ansats menar Patel och Davidson (2011) är att teorin kan 
påverka utformningen av intervjuguiden och det kan bidra till att viss information 
undgås oavsiktligt i studien. 
 
3.2 Forskningsstrategi 
 
En kvalitativ forskningsstrategi lägger vikten på tolkning av individers uppfattning av 
den sociala verkligheten snarare än statistiska beräkningar och datainsamlingar som 
används vid kvantitativa undersökningar (Patel & Davidson, 2011). En kvalitativ metod 
syftar till att skapa en djupare förståelse för det unika (Denscombe, 2000). Med hjälp av 
denna forskningsstrategi möjliggörs flexibla personliga intervjuer med fokus på verbal 
analys vid datainsamlingen och det stödjer studiens vetenskapliga synsätt (ibid.). 
Svagheten med denna metod är att forskningsresultaten är svåra att generalisera, 
eftersom företagarna uppfattar verkligheten olika och författarna har underliggande 
värderingar (Arbnor & Bjerke, 1994).  
 
3.3 Litteraturstudie 
 
Inledningsvis studerades tidigare forskning och litteratur inom studiens ämnesområden 
(Denscombe, 2000). Utifrån materialet identifierades ett problemområde och ett gap i 
tidigare forskning (ibid.). Vid val av litteratur granskade författarna hur länge tidskriften 
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hade funnits samt utgivaren av artikeln för att identifiera trovärdiga och tillförlitliga 
referenser. Böcker och tidskrifter har lånats från Luleå universitetsbibliotek, 
Stadsbiblioteket i Luleå och Libris. Referenser som består av böcker har granskats 
utifrån val av förlag, exempelvis universitetsförlag. De sökmotorer som har använts för 
e-tidskrifter är Luleå tekniska universitets sökmotor Primo med Google Scholar som 
komplement. Sökningarna har genomförts på svenska och engelska och de sökord som 
användes, både var för sig och kombinerat, var: audit, revision, revisor, legitimacy, 
legitimitet, growth, mandatory audit, society of audits, society of control, kontroll, 
evaulation, small firm growth, organizational legitimacy, institutional legitimacy, 
professionalism, external audit, audit quality, auditing, accounting, comfort, demand, 
auditor firm size, fri revisionsplikt, kvalitetsstämpel, redovisningskonsult, auditors’ 
independence.  
 
3.4 Undersökningsmetod 
 
Denscombe (2000) menar att forskare kan bedriva forskning med hjälp av 
enkätundersökningar, experiment och fallstudier. Vid tillämpningen av en kvalitativ 
forskningsstrategi kan skriftliga källor, intervjuer, observationer och 
enkätundersökningar bidra till en ökad kunskap och djupare förståelse (ibid.). Enligt 
Yin (1984) är fallstudier att föredra om studien har frågeställningar som syftar till att 
skapa en ökad förståelse för en särskild företeelse. Merriam (1994) hävdar att fallstudier 
har antingen en experimentell eller deskriptiv karaktär. Experimentella fallstudier 
kräver kontroll över de variabler som undersöks för att möjliggöra att relationen mellan 
orsak och verkan kan studeras (ibid.). En deskriptiv forskning strävar efter att förklara 
och beskriva skeenden snarare än att förutse samband som i experimentella fallstudier 
(ibid.). Angreppssättet var av en deskriptiv karaktär, eftersom en detaljerad redogörelse 
presenterades av företeelsen som studerats, vilket syftet för studien indikerade. 
 
3.5 Urval 
 
Studiens syfte ämnade förklara vilken legitimitet revision bidrar till ur ett 
tillväxtperspektiv och därför baserades urvalet av företagarna utifrån de företag som 
uppfyllde ett av gränsvärdena för fri revisionsplikt. Med hjälp av mediearkivet Retriever 
kunde aktiebolag som uppfyllde kraven för studien urskiljas och vid balansdagen 2015 
fanns 252 aktiebolag i Luleå som påverkas av lagändringen. Underlaget visade att 84 
procent av de nyetablerade aktiebolagen sedan lagimplementeringen och 98 procent av 
de redan etablerade valde att anta den fria revisionsplikten. Majoriteten av de företag 
som har valt att ha kvar sin revisor var företag som hade en tillväxt på över 30 procent. 
3 procent av företagen som har kvar revision hade en negativ tillväxt under 2013. Till 
följd av detta baserades urvalet utifrån hög och låg tillväxt för att studera om det fanns 
ett samband mellan företagarnas uppfattning av revisionens legitimitet.  
 
Utifrån underlaget skapades ett strategiskt urval där företagen delades in i åtta grupper: 
företag med revisor samt hög tillväxt (som startade sin verksamhet innan och efter 
lagändringen), företag med revisor samt låg tillväxt (som startade sin verksamhet innan 
och efter lagändringen), företag utan revisor med hög tillväxt (som startade sin 
verksamhet innan och efter lagändringen) och företag utan revisor med låg tillväxt (som 
startade sin verksamhet innan och efter lagändringen), se figur 4. Företagen med hög 
tillväxt hade en tillväxtökning på över 30 procent och företagen med låg tillväxt hade en 
negativ tillväxt mellan åren 2012 till 2013. I vardera urvalsgrupp valdes företagarna ut 
slumpmässigt, se figur 5. 
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 Med revision Utan revision 

Hög tillväxt Företagare 1: KV Kassa/Våg i 
Norrbotten AB 
Företagare 2: Electronic Parking AB 

Företagare 5: Foto- och 
kommunikationsbyrå 
Företagare 6: North Shiitake AB 

Låg tillväxt Företagare 3: Redovisningskonsult  
Företagare 4: Jan Eriksson i Luleå AB 

Företagare 7: Cybercorp AB 
Företagare 8: Berger Kommunikation AB 

 
Figur 4 Val av fallstudieföretag 

 
Företag Fallföretag Företagarens 

namn 
Registreringsår Verksamhet 

Företag 1 KV Kassa/Våg i 
Norrbotten AB 

Roger 
Johansson 

2010, etablerad 
före lagändring. 

Installation och service 
av kassasystem.  

Företag 2 Electronic Parking AB Jan-Olof 
Anderson 

2011, etablerad 
efter lagändring. 

Mobilbetalning av 
parkeringsbiljetter. 

Företag 3 Redovisningskonsult Anonym 2001, etablerad 
före lagändring. 

Ekonomi- och 
redovisningstjänster. 

Företag 4 Jan Eriksson i Luleå 
AB 

Jan Eriksson 2011, etablerad 
efter lagändring. 

Konsultverksamhet 
inom telekom. 

Företag 5 Foto- och 
kommunikationsbyrå 

Andreas 1999, etablerad 
före lagändring. 

Foto och PR.  

Företag 6 North Shiitake AB Josef Esberg 2011, etablerad 
efter lagändring. 

Svampodling. 

Företag 7 Cybercorp AB AnnaGun 
Sundström 

2000, etablerad 
före lagändring. 

Ekonomi- och 
redovisningstjänster. 

Företag 8  Berger Kommunikation 
AB 

Axel Berger 2012, etablerad 
efter lagändring. 

Kommunikation. 

 
Figur 5 Beskrivning av fallföretag 

3.6 Insamlingsmetod 
 
Vid val av insamlingsmetod bör en bedömning ske av vilken typ av information som 
studien ämnar bidra till (Merriam, 1994). Kvale (1997) anser att intervjuer är mest 
lämpliga för att skapa ett djup i studier som ämnar öka förståelsen av individers 
uppfattningar. Vid användning av intervjuer kan intervjuare ta del av företagarnas 
tänkande, handlande och resonemang (Trost, 2005). Utifrån studiens synsätt valdes 
intervjuer som insamlingsmetod av information för att möjliggöra en förståelse samt 
skapa en bild över intervjuobjektens tolkningar och erfarenheter. Semistrukturerade 
intervjuer användes, eftersom en tydlig struktur var nödvändigt för att företagarnas svar 
skulle kunna sättas i relation till varandra. Detta intervjusätt uppmuntrade intervjuaren 
att vara flexibel med möjligheten att ställa följdfrågor på företagarens svar (Denscombe, 
2000). Enligt Guba och Lincoln (1981) finns det mindre risk för missförstånd vid 
semistrukturerade intervjuer, eftersom intervjuaren kan ställa följdfrågor för att på detta 
sätt öka förståelsen av företagarna. 
 
Enligt Patton (2002) bör en semistrukturerad intervju ha en intervjuguide som 
intervjuaren följer. Detta för att möjliggöra för den intervjuade att berätta om sina 
erfarenheter och uppfattningar med egna ord (Kvale, 1997). Enligt Back och Berterö 
(2015) bör en intervjuguide omfattas av öppna frågor med detaljerade följdfrågor för att 
den intervjuade ska kunna berätta mer detaljerat om sina erfarenheter och tolkningar. En 
semistrukturerad intervju kan baseras på olika ämnesområden som syftar till att skapa 
en sammansättning i intervjuguiden (ibid.). Den empiriska undersökningen utgick från 
befintliga teorier och forskning inom studiens ämnesområden: revision, legitimitet och 
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tillväxt. Med hjälp av den teoretiska referensramen drogs slutsatser som användes vid 
utformningen av intervjuguiderna, se bilaga 3 och 4. Den ena intervjuguiden användes 
för företagare som hade anlitat en revisor och den andra för de företagare som inte hade 
anlitat en revisor, se bilaga 1 och 2.  
 
Företagarna kontaktades via telefon där de informerades om författarnas avsikt att 
studera revision, legitimitet samt tillväxt. Var företagaren intresserad att medverka i 
studien bokades ett personligt möte in för intervju. För att underlätta för företagarna var 
författarna flexibla gällande tid, datum och plats. Enligt Back och Berterö (2015) är 
platsen för intervjun av betydelse för att intervjuobjektet ska känna sig trygg. Mötena 
för intervjun tog därför plats på fallstudieobjektens arbetsplats, i deras hem eller på 
Vetenskapens hus i Luleå. Vid intervjutillfällena beskrevs det hur intervjun skulle 
genomföras och vilka ämnesområden som skulle belysas. Studiens syfte beskrevs inte i 
förväg, eftersom det kunde bidra till att resultatet blev missvisande. Det tydliggjordes 
att studien var avgränsad till revisorns kontrollerande aspekt.  
 
Efter att företagarna hade definierat studiens centrala begrepp valde författarna att 
definiera dem om företagarnas definition skiljde sig mot studiens, detta för att 
säkerställa materialets jämförbarhet. Författarna valde att växla frågorna mellan 
ämnesområdena och de frågor som var av störst vikt ställdes först. De inledande 
frågorna inom varje ämnesområde var av störst vikt, se bilaga 1 och 2. Genom att växla 
mellan frågorna möjliggjordes att studien blev aktörsorienterad. Detta bidrog till ett 
bättre samtal med företagarna och det blev svårare för dem att gissa vad som studerades. 
Intervjuerna spelades in med företagarnas godkännande för att underlätta analysen av 
den insamlade informationen. Detta gjordes med hjälp av två mobiltelefoner. 
Denscombe (2000) hävdar att aktörers synpunkter lättare bevaras om det dokumenteras 
objektivt. Avslutningsvis ställdes frågan om företagaren önskade vara anonym. En av 
företagarna önskade vara helt anonym och en företagare önskade att hans efternamn och 
företagsnamn inte skulle användas i studien.  
 
3.7 Metod vid analys av informationen 
 
När datainsamlingen var genomförd transkriberades intervjuerna ordagrant i löpande 
text för att underlätta tolkning samt analys av materialet. Enligt Bryman och Bell (2013) 
underlättar transkribering citering av intervjuobjekten och tolkning av deras språkdräkt, 
detta till följd av att intervjuobjektens uttryckssätt och formuleringar bevaras. Trost 
(2005) menar att detta är tidskrävande och försvårar möjligheten att skapa sig en 
överblick av materialet. Efter transkriberingen sammanställdes materialet i studiens 
empiriska kapitel. Empirin strukturerades utifrån studiens tre ämnesområden för att 
säkerställa att relevant information inkluderades. Efter sammanställningen genomfördes 
en innehållsanalys över företagarnas språkdräkt för att skapa en uppfattning av 
intervjuobjektens användning och nyansering av relevanta ord förknippade med 
studiens ämnesområden. Detta gjordes med hjälp av läsbarhetsindex (LIX) som räknade 
ut vilka ord som användes i störst utsträckning. Utifrån resultatet delades de mest 
använda orden in i kategorierna revision, legitimitet och tillväxt och rangordnades från 
det mest använda till minst använda ordet. I intervjuguiden beskrivs frågor om revision i 
större utsträckning jämfört med legitimitet och tillväxt, vilket kunde påverka utfallet i 
innehållsanalysen. 
 
Enligt Patton (2002) innebär en kvalitativ analys att en identifiering sker av det mest 
väsentliga och att samband urskiljs. En analys av intervjuinformationen kopplat till den 
teoretiska referensramen genomfördes när empirin var färdigställd. Analysen ska främst 
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skapa mening och bidra till att slutsatser kan dras (Merriam, 1994). Av den anledningen 
har analysen utformats i enighet med avsnittet om legitimitet på olika nivåer från den 
teoretiska referensramen. Efter att materialet analyserats fick samtliga företagare ta del 
av det innan publicering för att säkerställa att informationen var sanningsenlig. 
 
3.8 Studiens trovärdighet och äkthet 
 
Enligt Lincoln och Guba (1985) är kriterierna för en kvalitativ studie trovärdighet och 
äkthet. Enligt Bryman och Bell (2013) utvärderas en studies trovärdighet utifrån dess 
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att bekräfta och styrka. Studiens 
äkthet utvärderas utifrån dess rättvisande bild samt ontologisk-, pedagogisk-, katalytisk- 
och taktiska autenticitet (ibid.). 
 
Studiens trovärdighet sett till dess tillförlitlighet härrör huruvida det finns en 
överensstämmelse mellan teoretiska idéer och observationer som tagits under studiens 
genomförande (Lincoln & Guba, 1985). Med intervjuobjektets godkännande spelades 
samtliga intervjuer in med hjälp av två mobiltelefoner. Detta för att kunna transkribera 
intervjuerna, vilket möjliggör att materialet kunde presenteras på ett tillförlitligt och 
sanningsenligt sätt. Enligt Bryman och Bell (2013) ökar överförbarheten om en 
detaljerad redogörelse genomförs. För att möjliggöra detta har resultatet återgetts 
utförligt och tydligt för att i största möjliga mån kunna generaliseras till andra företag. 
Pålitligheten i en studie granskas utifrån huruvida samtliga faser i processen har 
redogjorts fullständigt (Bryman & Bell, 2013). För att påvisa om detta har samtliga 
forskningsfaser granskats av lärare och studiekamrater och företagarna i studien har fått 
ta del materialet för att säkerställa att det var sanningsenligt. Studiens möjlighet att 
konfirmera och styrka innebär att författarna ska ha agerat i god tro (Bryman & Bell, 
2013). Av den anledningen ska inte personliga värderingar influera arbetssätt, något 
som författarna har haft i åtanke.  
 
Studiens äkthet sett till dess rättvisande bild utvärderas utifrån huruvida uppfattningar 
och åsikter i studien har genererats från företagarna och ger en rättvis bild (Lincoln & 
Guba, 1985). För att studien ska visa en rättvisande bild har urvalsgrupperna valts ut 
noggrant. Dessa har även fått ta del av materialet innan publicering för att påvisa att 
deras åsikter har återgetts rättvist. Enligt Bryman och Bell (2013) handlar ontologisk 
autenticitet om företagarnas förståelse för det som studerades kan förbättras. 
Intervjuobjekten fick därför möjligheten att ta del av studien som helhet. Lincoln och 
Guba (1985) menar att pedagogisk autenticitet utvärderas utifrån huruvida företagarnas 
förståelse för andras upplevelser har ökat. Studien möjliggör att andra företagare kan ta 
lärdom av andra i liknande situation, eftersom studiens samtliga fallföretag påverkas av 
lagimplementeringen. Studiens äkthet sett till katalytisk autenticitet handlar om att 
aktörer i en studie ska kunna förbättra situationen som har studerats (Bryman & Bell, 
2013). Författarna har därför förhoppningar om att studien ska bidra till ny kunskap för 
dessa gällande revision, legitimitet och tillväxt. 
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4. EMPIRI 
 
I detta kapitel presenteras det insamlade materialet från den empiriska datainsamlingen. 
Kapitlet inleds med en illustration av företagarnas språkdräkt följt av en presentation av 
företagarnas syn på studiens ämnesområden. 
 
4.1 Innehållsanalys 
 
Nedan presenteras en innehållsanalys som omfattar företagarnas språkdräkt. 
Innehållsanalysen omfattas av företagarnas ordval och syftar till att skapa en förståelse 
samt identifiera eventuella samband för deras nyansering av studiens ämnesområden, se 
tabell 2. Siffrorna representerar antalet gånger begreppen användes av företagarna under 
intervjuerna.  
 

Tabell 2 Innehållsanalys 

F = företagare F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 F 7 F 8 Totalt 
Revision 2 3 1 4 9 9 7 15 50 
Revisor 23 29 74 19 53 17 30 82 327 
Kontroll 13 17 9 10 13 17 5 16 100 
Kostnad 1 7 14 7 13 4 3 22 71 
Granskning 1 1 19 5 8 1 12 19 66 
Auktoriserad 0 0 37 2 0 0 6 0 45 
Lagar och regler 2 8 2 6 2 3 9 13 45 
Redovisningskonsult 7 3 3 0 11 1 6 9 40 
Nytta 0 2 1 1 2 0 3 18 27 
Kompetens 1 1 7 0 1 0 2 13 25 
Kvalitetsstämpel 0 1 10 1 1 0 2 5 20 
Formell 0 0 17 0 0 0 0 0 17 
Säkerhet 0 1 0 0 3 2 4 4 14 
Trygghet 0 1 2 0 2 3 2 1 11 
Oberoende 0 0 2 1 4 1 2 0 10 
Totalt 50 74 198 56 122 58 93 217   
 

Legitimitet 0 4 3 2 32 4 1 16 62 
Värde 0 2 1 1 6 2 0 23 35 
Förtroende 5 2 3 0 5 0 3 5 23 
Varumärke 0 0 3 0 0 1 0 10 14 
Värderingar 0 1 0 0 10 0 0 3 14 
Kvalitet 0 1 1 1 0 4 2 4 13 
Godkänd 1 0 0 0 2 2 0 7 12 
Status 0 0 3 1 7 0 0 0 11 
Trovärdig 0 0 0 0 0 0 0 9 9 
Totalt 6 10 14 5 62 13 6 77   
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Tillväxt 6 4 5 3 9 6 1 29 63 
Finansiering 4 4 20 2 7 10 12 9 68 
Omsättning 2 6 7 3 5 2 3 2 30 
Lönsamhet 1 0 6 0 1 0 0 10 18 
Effektivitet 0 0 3 0 1 2 0 2 8 
Totalt 13 14 41 8 23 20 16 52   

 
 
4.2 Företag 1 med revision och hög tillväxt 
 
Roger Johansson var med och startade företaget KV Kassa/Våg i Norrbotten AB år 
2010. Företaget bedriver service och installation av kassadiskar och butiksutrustningar.  
 
4.2.1 Revision 
 
Revision handlar enligt Johansson om att bokföringen granskas av en revisor. Johansson 
har förhoppningar om att företaget gynnas av bättre ordning i företaget och han anser att 
en revisors kunskaper bidrar till detta. Johansson anser att en revisor underlättar för 
företag att bedriva sin verksamhet i enighet med lagar och regler. Han beskriver vidare 
att revisionens kvalitetsstämpel ökar tillförlitligheten hos finansiärer. Enligt Johansson 
är nackdelen med revision främst kostnaden. 
 
Johansson har inte upplevt påtryckningar från intressenter att en revisor ska vara anlitad. 
Han tror att allmänheten uppfattar revisorers funktion som kontrollerande. Johansson 
hävdar att revisorer har fler skyldigheter än redovisningskonsulter, eftersom de är mer 
styrda av lagar. En revisor bidrar till en högre kvalitet för företaget och han har ett större 
förtroende för sin revisor. Vidare beskriver Johansson svårigheten för revisorer att vara 
opartisk och oberoende:  
 

“Jag tror att revisorer har suttit på två stolar ganska så mycket.” 
 
Johansson anser att revisorer inte säljer in revisionens mervärde och nytta. Johansson 
förmodar att det kan bero på att företagets revisor är anställd på samma byrå som deras 
redovisningskonsult. Han menar att kostnaden för revision kommer räknas in i andra 
redovisningstjänster om företaget beslutar att inte anlita en revisor i framtiden. 
Revisorer har därmed inga incitament att marknadsföra revision. Vidare delger 
Johansson att en revisor inte kommer anlitas i framtiden utifrån den kontrollerande 
funktionen. 
 
4.2.2 Legitimitet 
 
Legitimitet för Johansson är skapa ett förtroende till sina kunder. Upprätthåller företaget 
en legitimitet kan han erhålla nya och behålla redan befintliga kunder. Johansson strävar 
efter att uppnå en hög kundnöjdhet och han tror att väl utförda tjänster ökar företagets 
legitimitet. Han menar att företagets legitimitet utvärderas utifrån deras produkter, 
rutiner och teknologier.  
 
Johansson misstänker att revisorer i små revisionsbyråer erhåller en högre legitimitet, 
eftersom de erbjuder en personligare service. Han menar att företag som anlitar en 
revisor från en stor byrå blir en i mängden. 
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4.2.3 Tillväxt 
 
Johansson definierar tillväxt som utveckling och ökning i omsättning och personal. För 
att öka företagets tillväxt använder Johansson sig av långvariga kontrakt och strävar 
efter att alltid prestera i enighet med intressenters förväntningar. På detta sätt kan 
företaget säkerställa att intressenter fortsätter anlita dem, vilket möjliggör att företaget 
blir rekommenderade till andra kunder till följd av deras legitimitet. 
 
Johansson tror att revisorers funktion är viktigare i nystartade företag vid anskaffning av 
resurser. Vidare anser han att revision bidrar till en stabil tillväxt: 
 

“Att det är ordning och reda tror jag kan tillföra tillväxt. Om jag säger 
såhär, är det inte ordning och reda så blir det svårare att få tillväxt. Det 
är snarare så att motsatsen ger mindre tillväxt.” 

 
Risken som Johansson identifierar med ökad tillväxt är svårigheten att kontrollera 
verksamheten. Han poängterar att företaget kommer synas mer om tillväxten ökar. 
Johansson menar att revisorers roll inte påverkas av förändrad tillväxt.  
 
4.3 Företag 2 med revision och hög tillväxt 
 
Jan-Olof Anderson var med och startade företaget Electronic Parking AB år 2011. 
Företaget hanterar mobilbetalning av parkeringsbiljetter.  
 
4.3.1 Revision 
 
Revision för Anderson är en individ med kunskap om lagar, regler och normer. En 
revisors kunskaper underlättar för hans verksamhet att följa dessa. Företagets revisor 
genomför därmed ett betydelsefullt arbete för företaget, eftersom företaget är en 
komplex verksamhet: 
 

“Annars så skulle jag nog vara ute på så djupt vatten så jag skulle inte 
våga sitta kvar längre. Det är faktiskt så, för det är så pass mycket. Annars 
så skulle inte jag våga göra det jag gör idag för att jag skulle vara så pass 
osäker på vad jag får göra och vad som händer.” 

 
Anderson anser att staten, Skatteverket, företagets ägare, styrelse och VD gynnas av 
revisionen. Företaget har kommunala samarbetspartners och kontrolleras av 
Finansinspektionen som efterfrågar revision. På lång sikt hävdar Anderson att en revisor 
kan spara tid och pengar för företaget och att investerare anser att revision är 
fördelaktigt.  
 
Anderson tror att allmänheten har bristande kunskaper om revision och huruvida 
företaget har anlitat en revisor eller inte. Enligt Anderson kan revisorers tidsbrist 
begränsa revisionens kvalitet. Han menar att revisorer inte har möjligheten att ägna 
tillräckligt med tid på varje uppdrag och förmodar att många företagare är missnöjda 
med tjänsten i förhållande till kostnaden. Anderson anser att revisorer är tidskrävande 
och kostsamma jämfört med redovisningskonsulter men hävdar att revisorer erhåller 
ytterligare specialkompetenser och ökar tillförlitligheten i hans företag.  
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4.3.2 Legitimitet  
 
Legitimitet definierar Anderson som transparens gällande avtal och han menar att 
legitimitet uppnås om företaget levererar produkter motsvarande intressenters 
förväntningar. Anderson försöker uppnå legitimitet genom att utföra täta uppföljningar 
med befintliga kunder, vara lyhörd för kunderna och leverera mer än vad de förväntar 
sig.  
 
Legitimitet är viktigt för Anderson, eftersom företaget befinner sig på en 
konkurrensutsatt marknad. Han hävdar att företagets kunder ställer höga krav på 
företagets teknologier och rutiner. 
 
Anderson tror att företagets legitimitet utvärderas utifrån deras avtal. Han tror också att 
omvärlden bedömer företagets legitimitet utifrån årsredovisningar, utvärderingen från 
kreditvärderare och vilka certifieringar de har. Anderson antar att omgivningen bedömer 
revisorers legitimitet utifrån revisionsbyråns storlek. Han misstänker att revisorer 
tillhörande stora revisionsbyråer har en högre legitimitet men är kritisk till att deras 
revisionskvalitet är bättre. 
 
4.3.3 Tillväxt 
 
Anderson definierar begreppet tillväxt som ökning i omsättning och personal. Han anser 
att tillväxt är möjligt att uppnå om företaget har många aktiva användare i företagets 
system. Anderson strävar efter att uppnå en hög kundnöjdhet och han menar att 
legitimitet är en grundförutsättning för att uppnå tillväxt: 
 

“I mitt fall så är det ganska solklart liksom, jag tjänar ju inte pengar på 
en affär, utan jag tjänar pengar på att kunder och slutanvändare 
uppskattar tjänsten och har förtroende för bolaget.” 

 
Vidare förklarar Anderson att han tror att en revisor kan bidra till ökad tillväxt: 
 

“I ett längre perspektiv så finns det ju garanterat en sån aspekt, för att jag 
ser väl på något sätt att revisorn, i det långa loppet så sparar han ju både 
tid och pengar för bolaget. Och om jag har en revisor som gör det kan jag 
använda den tiden och pengarna till nånting annat.” 

 
Enligt Anderson kommer företagets värderingar ha större betydelse om företaget växer 
och utan revision kommer färre investerare visa intresse. Anderson förutspår att 
verksamheten blir mer komplex om tillväxten ökar och att nyttan med revision ökar i 
linje med detta. Han förmodar att kundfokus och kundhantering försvåras om företaget 
växer, eftersom varje enskild kund är tidskrävande. Anderson tror även att svårigheter 
kan uppstå om personalen inte strävar efter samma mål och värderingar. 
 
4.4 Företag 3 med revision och låg tillväxt 
 
Redovisningskonsulten startade sitt aktiebolag år 2001. Företaget riktar sig främst till 
enskilda firmor och privatpersoner som bedriver näringsverksamheter. 
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4.4.1 Revision 
 
Redovisningskonsulten definierar revision som en kontroll och granskning. Han anser 
att revisorer bidrar med djupare kunskaper jämfört med redovisningskonsulter och att 
revisorers kontroll är fördelaktig. Han anser att revision bidrar till en kvalitetsstämpel 
för företaget och att företagets revisor hjälper honom att bygga upp ett starkt varumärke. 
  
Redovisningskonsulten upplever att Skatteverket har flyttat sin kontrollverksamhet till 
revisorer. Han exemplifierar detta utifrån en av hans kunder inom restaurangbranschen: 
 

"Det finns vissa branscher där revisorns kontrollerande roll har gått för 
långt… Det är nästan så att det enda steget som återstår är att han ska stå 
och räkna dagskassan varje dag.” 

 
Redovisningskonsulten kommer välja bort revision inför nästa år, eftersom att hans 
företag är i stagnationsfasen. Han menar att revisionsprocessen är alltför kostsam, 
byråkratisk och formell för små verksamheter. Redovisningskonsulten har inte upplevt 
några påtryckningar från intressenter att anlita en revisor men han hävdar att revision 
kan vara fördelaktigt vid kapitalanskaffning. Han poängterar att nystartade företag 
behöver en revisors kvalitetsstämpel om de inte har byggt upp ett förtroende till 
låneinstitut och menar att revision ökar tillförlitligheten. Vidare förklarar 
redovisningskonsulten att revisorer har hög status och att omgivningen har höga 
förväntningar på dem. Han upplever däremot att omgivningen har bristande kunskaper 
om revision och dess mervärde: 
 

”Mina kunder kallar ju mig för revisor, det gör dem ju.” 
 
Revisionens formella krav kan enligt redovisningskonsulten begränsa revisorer att skapa 
nytta. Han hävdar att företagare upplever revision som en komplicerad och kostsam 
tjänst:  
 

”Jag utför samma arbete till en lägre kostnad, då väljer man ju bort 
revisorn.” 

 
4.4.2 Legitimitet 
 
Redovisningskonsulten definierar legitimitet som hög kvalitet och granskad. De 
åtgärder företaget bedriver för att öka legitimiteten är att efterfölja regelverken som 
finns i branschen. Redovisningskonsulten anser att förtroende är essentiellt för att uppnå 
legitimitet och han menar att avsaknaden av detta kan påverka kundernas val att anlita 
honom. Han upplever att tjänstens legitimitet är av stor vikt inom företagets bransch och 
att intressenter efterfrågar detta. Redovisningskonsulten upplever att slutprodukten har 
större betydelse än att företagets räkenskaper är reviderade.  
 
Redovisningskonsulten anser att revisorer har högre legitimitet i stora revisionsbyråer, 
eftersom de erhåller en kvalitetsstämpel. Han poängterar att krav på revision ofta 
förekommer inom offentlig upphandling och att revisorns legitimitet är av stor vikt.  
 
4.4.3 Tillväxt 
 
Redovisningskonsulten definierar tillväxt som ökad lönsamhet. Han menar att ökad 
tillväxt kan uppnås om nya affärsmöjligheter och lösningar på befintliga problem 



 
 

25 
 

identifieras. Redovisningskonsulten antar att legitimitet kan bidra till ökad tillväxt, 
eftersom det möjliggör att nya kunder attraheras.  
 
De risker som redovisningskonsulten förknippar med ökad tillväxt är ett större behov av 
personal och kapital. Om företagets tillväxt istället skulle minska kommer företagaren 
välja att ha kvar revisorn. 
 
4.5 Företag 4 med revision och låg tillväxt 
 
Jan Eriksson startade företaget Jan Eriksson i Luleå AB år 2011. Företaget är en 
konsultverksamhet inom telekom. 
 
4.5.1 Revision 
 
Eriksson definierar revision som en kontroll av företagets redovisning. Eriksson 
poängterar att revision är en kvalitetskontroll och att det gynnar hans verksamhet. Han 
hävdar att företagets revisor bidrar till tillförlitlighet gentemot intressenter och att 
revision krävs inom särskilda upphandlingar. Enligt Eriksson har revision en central roll 
vid kapitalanskaffning. Han menar att revision uppfattas som en kvalitetsstämpel men 
tror att många företagare har valt bort revision till följd av kostnaden. Han hävdar att 
revisorer inte har förmågan att förmedla revisionens mervärde. 
 
Eriksson upplever att revisorer bidrar till högre kvalitet än redovisningskonsulter, 
eftersom revisorer underlättar för företag att efterfölja lagar och regler: 
 

”Jag vet ju att han håller på och vidareutbildar sig hela tiden. Det 
kommer ju ut nya regler, lagar och förordningar som kommer, som man 
själv inte orkar sätta sig in i. Det är ju hans jobb att göra det. Det är ju en 
föränderlig värld. Då slipper jag hålla på att scanna och leta, utan han 
gör ju det åt mig.” 

 
Enligt Eriksson kan revisionens nytta begränsas om revisorer har för många uppdrag 
parallellt. Vidare beskriver han problematiken om företagets revisor blir en integrerad 
part. 
 
4.5.2 Legitimitet 
 
Legitimitet definierar Eriksson som hög status. Eriksson använder sig av revisorns 
kunskaper för att öka företagets legitimitet och har valt att anlita en revisor som är väl 
ansedd i Luleå för att styrka detta. Han anser att revisorer har högre legitimitet i stora 
revisionsbyråer och att det innebär en betydligt högre kostnad. Eriksson är kritisk till att 
revisionens kvalitet skulle vara bättre om den gjordes av en revisor från en stor 
revisionsbyrå: 
 

“Vi hade Deloitte i ett annat bolag. Men sen så var de så fruktansvärt 
dyra, det var en helt annan kostnad jämfört med revisorn vi har idag.” 

 
På följdfrågan om Eriksson upplevde att företagets tidigare revisor utförde en bättre 
revision svarade han: 
 

”Nej, jobbet var exakt samma. Jag skulle nästan säga att vår revisor gör 
nog nästan ett bättre jobb än vad dem gör, för han kan vårt bolag bättre.” 
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För Eriksson är det viktigt att företagets produkt och rutiner anses vara legitima och vid 
avsaknad av revision riskerar företaget att inte uppnå kraven som ställs vid 
upphandlingar. Eriksson förmodar att omvärlden uppfattar företaget som mer legitimt 
om han har anlitat en revisor och att intressenter upplever företagets som mer 
transparent om han har revision. 
 
4.5.3 Tillväxt 
 
Eriksson definierar tillväxt som ökad omsättning och han anser att gynnsammare 
skatteregler kan öka företagets tillväxt. Företaget strävar efter att förbättra sin 
kundkontakt genom personliga möten för att uppnå en ökad tillväxt. Vidare beskriver 
Eriksson att hans företag blir mer konkurrenskraftigt om han har anlitat en revisor:  
 

”Du kan ju bli vald på grund av att du har en revisor i bolaget, att du 
har en högre legitimitet på dina papper och dokumentation. Om du ska 
välja mellan två leverantörer och den ena har en revisor och bokslut och 
du kan följa det, och den andra inte har det, och dem är lika bra på alla 
andra sätt.” 

 
Eriksson tror inte att revisorns roll förändras om tillväxten i företaget ökar. Han 
upplever inga risker med en ökad tillväxt. En drastisk tillväxtminskning kan, enligt 
Eriksson, bidra till att revisorsarvodet blir för signifikant i relation till företagets totala 
kostnader, vilket kan påverka revisorns roll. 
 
4.6 Företag 5 utan revision med hög tillväxt 
 
Andreas startade sitt aktiebolag år 1999. Företaget är en kommunikationsbyrå som 
bedriver foto och digital marknadsföring.  
 
4.6.1 Revision 
 
Andreas uppfattar revision som en hård granskning. Han förmodar att hans kunder 
skulle gynnas av revision, eftersom hårdare granskning innebära att företaget uppfattas 
som mer pålitligt. Jämfört med andra större företag tror Andreas att hans verksamhet 
inte gynnas av revisionen. På frågan vad den främsta anledningen var till att en revisor 
inte har anlitats svarade Andreas: 
 

“Jag tyckte att det blev fler kockar i soppan bara. Ja men, det fanns som 
ingen anledning. Det är som också lite grann att man 
missförtroendeförklarar ekonomikonsulten. Då kanske han tänker: jag har 
ju ändå gått igenom det här, jag har jobbat med det här i 30 år, varför 
skulle inte jag kunna göra ett simpelt bokslut till ett aktiebolag?” 

 
Andreas anser att företagets redovisningskonsult är tillräckligt kompetent för att sköta 
verksamhetens granskning. Han upplever revision som en onödig utgift och 
tidskrävande process och han poängterar att företagets intressenter inte har efterfrågat 
revision. Andreas upplever däremot revisorer som mer professionella, eftersom de har 
en opartisk roll i företaget och han tror att allmänheten uppfattar revisorer som 
ordningsamma personer. 
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En revisor kan enligt Andreas öka tillförlitligheten i företaget och han antar att revision 
kan bidra till att kapitalanskaffning underlättas för företag. Han tror att en revisor kan 
hjälpa företaget att följa regler som han inte är medveten om. Enligt Andreas kan 
revisorers nytta begränsas till följd av svårigheten att upprätthålla den oberoende rollen. 
Han poängterar att företagare och revisorer känner varandra väl om de har arbetat 
tillsammans under en längre tid. Andreas förmodar att revisorer har svårt att 
kommunicera ut tjänstens mervärde. 
 
4.6.2 Legitimitet 
 
Legitimitet definierar Andreas som kvalitetsgranskad. Företagets legitimitet har varit av 
stor vikt vid upphandlingar med kommuner och landsting, eftersom dessa utvärderar 
och granskar företaget. För att upprätthålla företagets legitimitet, samt skapa förtroende 
för företagets intressenter, deltar Andreas i kurser om jämställdhet. Enligt Andreas är 
inte en revisors legitimitet avgörande för hans verksamhet: 
 

“Om vi levererar ett projekt som är värt 1 miljon så är det klart om en 
revisor sköter det med en slags kontroll med jämna mellanrum att det 
kanske bidrar med legitimitet. Jag tror nog inte att det direkt skulle stå och 
falla med att vi har en revisor. Det skulle nog inte göra någon skillnad, 
utan det är andra, som till exempel att man i styrgruppen har en som är 
proffs på jämställdhet, det är som ett sånt där legitimitetskrav man kan 
ha.” 

 
Vidare menar Andreas att revisorers legitimitet är högre i stora revisionsbyråer och att 
det innebär en högre kostnad. Andreas tror att omgivningen bedömer företags 
legitimitet utifrån dess rykte, status och hans bakgrund. Han förmodar att företagets 
legitimitet är av stor betydelse när intressenter utvärderar verksamheten:  
 

“Det var därför de anlitade oss. … Till exempel när jag går på möte, att 
jag klär upp mig i kostym gör ju att jag kan ta tre gånger så mycket betalt. 
Det är ju en typ av legitimitet, att man tänker på sin presentation av sig 
själv och sitt.” 

 
4.6.3 Tillväxt 
 
Andreas definierar tillväxt som ökad omsättning. Han anser att företagets förmåga att 
upptäcka nya affärsmöjligheter och attrahera nya kunder är avgörande faktorer för att 
uppnå ökad tillväxt. För att uppnå detta försöker Andreas finna projekt som 
överensstämmer med företagets värderingar och mål samt överträffa kundernas 
förväntningar. Han hävdar att företag kan blev mer konkurrenskraftiga om de har 
värderingar som överensstämmer med vad kunder efterfrågar, exempelvis krav på 
jämställdhet. Vidare hävdar han att sponsorer attraheras om företaget uppfattas som 
legitimt och han menar att en revisor kan bidra till detta:  
 

“Det ökar nog legitimiteten överlag att ha en revisor, tror jag. Nu har ju 
jag den här ekonomikonsulten som fyller samma funktion men det är inte 
samma som att hänvisa till en revisor. Men kanske att revisorn kan hjälpa 
lite mer i större företag.” 

 
Andreas hävdar att legitimitet inte är den avgörande faktorn till ökad tillväxt och han 
menar att kundnöjdhet bidrar till en högre legitimitet jämfört med revision. Han 
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förutspår att han kan gynnas av revision om tillväxten ökar och agentkostnaderna stiger. 
Andreas tror även att revision är fördelaktigt om tillväxten drastiskt sjunker. Risken 
som Andreas förknippar med ökad tillväxt är ökade lönekostnader som kan uppstå om 
företaget anställer mer personal.  
 
4.7 Företag 6 utan revision och hög tillväxt 
 
Josef Esberg startade företaget North Shiitake AB år 2011. Företaget bedriver 
svampodling och säljer shiitakesvamp till restauranger, privatpersoner och 
livsmedelsbutiker i Luleå.  
 
4.7.1 Revision 
 
Esberg definierar revision som en kontroll att redovisningen är korrekt. Han poängterar 
att det kan vara fördelaktigt för företagare med en dubbelkontroll som trygghet: 
 

“En kontroll på kontrollen.” 
 
Den främsta anledningen till att en revisor inte har anlitats är enligt Esberg kostnaden 
och han ifrågasätter om revision är nödvändigt. Esberg upplever att företagets 
redovisningskonsult är tillräckligt kompetent att utföra verksamhetens granskning och 
han hävdar att företaget inte har upplevt påtryckningar från omvärlden att en revisor ska 
vara anlitad. 
 
Esberg förmodar att allmänheten uppfattar revisorer som ordningsamma och 
kontrollerande. Kontrollen och granskningen i sig tror Esberg kan bidra till en ökad 
tillförlitlighet gentemot intressenter och han poängterar att en revisors kontroll kan 
underlätta kapitalanskaffning. Han hävdar att en revisor kan underlätta för företagare att 
efterfölja lagar och regler och han förmodar att revisorer uppfattas som legitima av 
omgivningen.  
 
Det som kan begränsa en revisor att skapa nytta är, enligt Esberg, programmerade 
datasystem som kan ersätta revisorers granskning. Vidare hävdar Esberg att revisorer 
inte tydliggör revisionens mervärde och han anser sig ha bristande kunskaper om 
revisorers nytta.  
 
4.7.2 Legitimitet 
 
Esberg definierar legitimitet som godkänd. För att företaget ska uppfattas som legitimt 
väljer Esberg att prioritera vissa fordringar samt informera intressenter om något 
försenar en betalning. Vidare berättar Esberg att ett retursystem har introducerats för att 
minimera miljöbelastningen, minska mängden svinn samt effektivisera svampodlingen. 
Esberg tror att hans värderingar och detta tankesätt kommer uppfattas som fördelaktigt 
av intressenter.  
 
När omgivningen bedömer företagets legitimitet tror Esberg att de har han som 
företagare i åtanke. Dels för att han representerar sitt varumärke och dels för att han är 
ansiktet utåt för sin verksamhet. Vidare förklarar han att legitimitet kan underlätta för 
företag att bedriva sin verksamhet: 
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“Om man säger Coca Cola så, de flesta gillar ju Coca Cola som dryck 
men de tycker inte om företaget. Det är alltså, det skiter man i för att 
drycken är god. Sen är det multinationellt och folk, de flesta tycker att de 
är lite svin. Men folk handlar där i alla fall.” 

 
Esberg tror inte att revisorers legitimitet är beroende av revisionsbyråns storlek. Han 
menar att en liten revisionsbyrå kan ha hög legitimitet om deras kunder är nöjda med 
revisionen och att en stor revisionsbyrå kan ha hög legitimitet om att de har möjligheten 
att nischa sin revision. 
 
4.7.3 Tillväxt 
 
Tillväxt enligt Esberg är att bedriva en verksamhet hållbart på lång sikt. Esberg hävdar 
att finansiering är nödvändigt för att uppnå tillväxt. Han tror att tillväxten ökar om 
företaget erbjuder en produkt som skapar ett mervärde för kunderna och han försöker 
säkerställa en hög kvalitet för att uppnå detta. Esberg menar att företaget uppfattas som 
legitimt om produkterna motsvarar kundernas förväntningar, vilket i sin tur ökar 
företagets omsättning. Han tror att företagets miljöansvar bidrar till att företaget blir mer 
konkurrenskraftigt.  
 
Vidare förklarar Esberg att en revisor kan bidra till att företaget blir mer framgångsrikt 
om omgivningen har en garanti på att redovisningen är korrekt. Han hoppas kunna 
anlita en revisor i framtiden om tillväxten ökar. Riskerna som Esberg upplever med 
ökad tillväxt är att kassaflödet blir för omfattande. 
 
4.8 Företag 7 utan revision och låg tillväxt 
 
AnnaGun Sundström startade företaget Cybercorp AB år 2000. Företaget erbjuder 
ekonomi- och redovisningstjänster och riktar sig främst till små företag.  
 
4.8.1 Revision 
 
Sundström definierar revision som en granskning av bokföring, bokslut och deklaration. 
Sundström hävdar att det inte finns någon anledning att anlita en revisor och hon anser 
att revisorer inte kan öka tillförlitligheten för små företag. Hon anser att små aktiebolag 
som anlitar en redovisningskonsult inte behöver en revision, eftersom 
redovisningskonsulten har den kompetens som krävs för att redovisningen ska göras på 
rätt sätt: 
 

”Men som jag då som är auktoriserad redovisningskonsult, jag menar, 
granskar jag en, det blir ju som en revisor iallafall. Jag går ju igenom så 
att de har gjort på rätt sätt.” 

 
Sundström anser att en revisor kan underlätta för företagare att följa regler och normer. 
Hon har inte upplevt några påtryckningar från sina intressenter att ha revision och hon 
har svårt att se hur en revisor ska kunna bidra med högre kvalitet än en 
redovisningskonsult. Sundström uppfattar en revisor som tids- och kostnadskrävande 
och menar att en redovisningskonsult arbetar kontinuerligt med ett företags redovisning 
och kan åtgärda fel under årets gång till skillnad mot en revisor. 
 
Enligt Sundström kan revisorers oberoende roll och förmåga att skapa nytta begränsas 
om samma revisionsbyrå sköter redovisningen och revisionen. Sundström poängterar 
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revisorers svårighet att hålla isär begreppen redovisning och revision och samtidigt 
granska opartiskt. Hon upplever att omgivningen har svårt att särskilja på revisorer och 
redovisningskonsulter, eftersom hennes kunder tenderar att blanda ihop dessa. 
Sundström misstänker att detta beror på att revisorer inte kan förmedla revisionens 
mervärde. 
 
4.8.2 Legitimitet 
 
Legitimitet för Sundström är att sköta sina åtaganden utifrån de regler och riktlinjer som 
finns. De åtgärder Sundström bedriver för att öka företagets legitimitet är att följa 
REKO. Hon anser att hennes legitimitet är den viktigaste framgångsfaktorn, eftersom 
hon representerar tjänsten som erbjuds till företagets kunder. Av den anledningen håller 
Sundström sig uppdaterad vid ändringar inom redovisningsområdet. 
 
Sundström belyser vikten av att informera företagets kunder om att hon är auktoriserad. 
Auktorisationen innebär att hon är kvalitetsgranskad och Sundström har förhoppningar 
om att detta bidrar till att företaget uppfattas som tillförlitligt. Hon tror att förtroendet 
och tjänstens pris är de faktorer som företagets kunder bedömer och hon har 
förhoppningar om att auktorisationen kan vara en konkurrensfördel för hennes 
varumärke: 
 

“Jag tror förtroendet är jätteviktigt. Sen klart om man säger att man är 
auktoriserad, förhoppningsvis så kanske det stärker sitt. Att de liksom 
tycker att det låter bra. Men jag skulle inte kunna satsa så mycket pengar 
på att de vet exakt vad det innebär.” 

 
Sundström anser att stora revisionsbyråer inte har en högre legitimitet än en små. Hon 
hävdar att revisionsbyråer som erbjuder både redovisning och revision kan anses vara 
mer jäviga jämfört med en revisionsbyrå som endast erbjuder revisionstjänster. 
 
4.8.3 Tillväxt 
 
Sundström definierar tillväxt som ökad omsättning. Hon anser att en betydande faktor 
till ökad tillväxt är förmågan att sälja mer och fler produkter. Enligt Sundström är 
legitimitet en grundförutsättning för att lyckas och förklarar vidare att legitimitet kan 
attrahera nya kunder. Hon förmodar att legitimitet kan underlätta för företag att erhålla 
kapital. Sundströms värderingar har stor betydelse, eftersom hon representerar sitt 
företags tjänst.  
 
Utifrån ett kontrollperspektiv tror inte Sundström att en revisor kan öka tillväxten och 
hon tror inte att en revisors roll i ett företag ändras om tillväxten ökar eller minskar. Den 
ena risken som Sundström ser med att växa är verksamheten inte genererar tillräckligt 
med intäkter. Den andra risken som hon förknippar med ökad tillväxt är högre 
lönekostnad som tillkommer om företaget anställer mer personal. 
 
4.9 Företag 8 utan revision och låg tillväxt 
 
Axel Berger startade företaget Berger Kommunikation AB år 2012. Företaget arbetar 
med strategisk varumärkes- och marknadskommunikation.  
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4.9.1 Revision 
 
Berger definierar revision som en kontrollfunktion. Vidare förklarar Berger att han har 
svårt att se nyttan med en revisors granskning. Han menar att detta kan bero på 
revisionsbyråernas brister i sin kommunikation och att företagare därför saknar kunskap 
om vad en revisor har för nytta i relation till kostnaden för revision. Till följd av detta 
anlitar många företagare enbart redovisningskonsulter: 
  

“Om revisionstjänsterna inte skulle innebära någon merkostnad jämfört 
med en redovisningskonsult skulle jag anlita en revisor direkt. Men man 
kan inte begära att få en Ferrari men betala för en Skoda. Därför måste 
revisorerna bli bättre på att visa hur de kan skapa ett direkt värde i 
bolagen som står i förhållande till kostnaden.” 

 
Berger anser att omgivningen i många fall har en otydlig och felaktig bild av vad en 
revisor faktiskt gör och han upplever att företagare i allmänhet har bristande kunskaper 
om revision: 
 

“Jag tror att företagare, mig själv inkluderad, många gånger har en 
felaktig bild av vad en revisor gör. Jag skulle nog vilja påstå att 
kunskapen hos allmänheten om vad en revisor gör, behovet av en revisor 
och värdet av en revisor i stort sett är noll, faktiskt. Det handlar ju 
litegrann också om intresse. Min uppfattning är att intresset för revision 
bland företagare ofta är lågt och därför har man lite dålig koll. Eller 
rättare sagt, man har väldigt dålig koll.” 

 
Berger Kommunikations intressenter har inte efterfrågat revision och Berger poängterar 
att företagets rykte med referensuppdrag och kunder har större betydelse än en revisors 
granskning. Han påpekar att en revisor kan skapa värde för honom som företagare vid 
skatteplanering och kan öka trovärdigheten gentemot företagets intressenter, exempelvis 
vid upphandlingar. 
 
4.9.2 Legitimitet 
 
Legitimitet för Berger är att vara godkänd och trovärdig av omgivningen. Han menar att 
legitimitet är en av varumärkets viktigaste beståndsdelar och att företaget behöver 
marknadens förtroende och godkännande för att verksamheten ska kunna fortgå. Berger 
strävar efter att leverera tjänster i enighet med kundernas förväntningar för att 
upprätthålla en viss legitimitet.  
 
Berger misstänker att stora revisionsbyråer har högre legitimitet till följd av deras 
storlek, inarbetade varumärke och möjlighet att granska större företag. Berger 
poängterar att små revisionsbyråer inte behöver vara sämre, utan att de kan leverera ett 
högre mervärde och relaterar till sitt företag: 
 

“Det finns all anledning att tro att mindre revisionsbyråer är hungrigare 
och mer på tårna, precis som jag är i mitt eget enmansföretag. Man vill 
visa upp sin kompetens, att man kan ge ett mervärde åt kunderna och 
leverera en hundraprocentig kundnöjdhet. Man får jobba hårdare helt 
enkelt. Som biluthyrningsföretaget Avis devis i kampen om kunderna med 
det större Hertz ’We are number two, we try harder’.” 
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Berger tror att kunderna i första hand bedömer företagets legitimitet utifrån kvaliteten 
på deras produkter och tjänster. I andra hand bedömer kunderna hur företaget beter sig i 
största allmänhet. Han anser att det är viktigt att företaget är transparent och att han 
följer de etiska riktlinjer som finns i samhället. 
 
4.9.3 Tillväxt 
 
Berger definierar tillväxt som ständigt ökande produktion och konsumtion. Utifrån hans 
eget företagsperspektiv handlar tillväxt om att säkerställa personella resurser med 
eftertraktade kompetenser som kan hantera ökad efterfråga på företagets produkter. Med 
andra ord måste Berger klara av att växa med kunderna. För att uppnå tillväxt och 
attrahera nya kunder krävs därför att han anställer personal eller arbetar i nätverk med 
andra företagare som innehar spetskompetenser. 
 
Berger hävdar att verksamhetens legitimitet är viktig i små företag och att hans 
personliga legitimitet är av betydelse för tillväxt: 
 

“Naturligtvis blir det personliga varumärket viktigare, ju längre ner i 
näringskedjan man kommer. För ett mindre, nystartat företag som 
försöker ta sig upp och ta en marknadsposition är det personliga 
varumärket och den personliga legitimiteten oerhört viktig.” 

 
Berger hävdar att revision inte kan bidra till ökad tillväxt i hans företag men han tror att 
det är fördelaktigt vid kapitalanskaffning: 
 

“Jag tror att det kan vara enklare att låna pengar i ett bolag om man har 
en revisor. Det ökar seriositeten och trovärdigheten, även om det i mina 
ögon känns lite som utsmyckning. Det ser helt enkelt bra ut. Lite som att ta 
på sig en snygg kostym innan man träffar banken.” 

 
Berger upplever att leveranskvalitet samt företagets värdegrund blir allt viktigare ju 
större företaget blir. Han menar att företaget kommer granskas i större utsträckning allt 
eftersom verksamheten växer. En risk som Berger förknippar med tillväxt i hans företag 
är att inte kunna möta kundernas efterfrågan. En annan risk är att inte kunna leverera 
förväntad kvalitet om företaget anställer personal med bristande kompetens. Han har 
förhoppningar om ökad tillväxt de kommande åren och att en revisor kommer att anlitas 
i framtiden. 
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5. ANALYS 
 
I detta kapitel jämförs och analyseras den insamlade empirin mot den teoretiska referensramen. 
Inledningsvis analyseras företagarnas språkdräkt följt av en analys om revisionens legitimitet. 
Avslutningsvis förs en diskussion kring granskningens alternativkostnad. 
 
5.1 Innehållsanalys 
 
Utifrån innehållsanalysen av företagarnas språkdräkt kan det konstateras att de mest 
frekventa orden som användes vid beskrivningen av revision var: revisor, kontroll, 
kostnad och granskning. Företagarna associerar en revisor med en granskare och en 
kontrollfunktion, vilket stämmer med tidigare forskning (Power, 1994, 1997). De 
företagare som använde begreppet revision flest gånger var de som inte har någon 
revisor anlitad och som har hög tillväxt. Detta kan bero på att företagarna sannolikt 
kommer behöva anlita en revisor i framtiden om de uppfyller gränsvärdena. Företagarna 
förknippar revision med en signifikant kostnad, något som kan stärkas av Collis et al. 
(2004). De företagare som nämnde ordet i störst utsträckning var de som inte har anlitat 
en revisor, något som kan förklara varför de har valt att inte revidera deras redovisning.  
 
Begreppet legitimitet användes i större utsträckning än revision. Ord förknippade med 
revision nyanserades mer än ord förknippade med legitimitet och anledningen till det 
kan vara att företagarna hade svårigheter att definiera begreppet under intervjun. De ord 
som företagarna förknippar med legitimitet var värde och förtroende. Detta är i enighet 
med Lennox (1999). De företagare som benämnde begreppet legitimitet i störst 
utsträckning var de som inte har revisor och som har hög tillväxt. Anledningen till det 
kan vara att företagarna måste upprätthålla en legitimitet gentemot omgivningen utan en 
revisors granskning. Dessa företagare belyser vikten av deras personliga legitimitet för 
att upprätthålla ett förtroende mot deras intressenter.  
 
Tillväxtbegreppet nyanserades i lika stor utsträckning som legitimitet och detta kan bero 
på att företagarna anser att legitimitet är en grundförutsättning för att öka tillväxten. 
Finansiering och omsättning var ord som företagarna använde mest förknippat med 
tillväxt. Zimmerman och Zeitz (2002) definierar tillväxt i likhet med dessa begrepp. 
Företagarna poängterade finansieringens betydelse för att växa, något som Knechel et 
al. (2008) belyser. De företagare som använde ordet tillväxt i störst utsträckning var de 
företag som har hög tillväxt. Detta kan bero på att företagarna med låg tillväxt inte har 
incitament att växa. Den företagare som nyanserade detta mest var företagare 8 som har 
låg tillväxt, vilket kan bero på hans starka incitament att växa.  
 
Utöver detta kan ett samband identifieras mellan legitimitet och kontroll. De företagare 
som nämnde ordet kontroll mest nämnde även ordet legitimitet i störst utsträckning. 
Tidigare forskning bekräftar att revision är en kontroll på kontrollen och att revision är 
en legitimerad process (Power, 1994, 1997).  
 
Ett intressant konstaterande är att företagarna använde begreppen säkerhet, trygghet och 
oberoende i minst utsträckning. Revision syftar till att skapa trygghet hos revisionens 
användare (Carrington, 2010a). Osäkerheten hos intressenter ökar vid avsaknad av 
trygghet (Datar et al., 1991). En revisor kan påvisa om denna trygghet genom deras 
oberoende granskning (Broberg et al., 1999). 
 



 
 

34 
 

5.2 Revisionens legitimitet 
 
Företagarna med hög tillväxt har incitament att växa ytterligare och dessa anser att 
legitimitet är av större betydelse i relation till andra faktorer jämfört med företagen med 
låg tillväxt. Legitimitet är en grundförutsättning för ett företags överlevnad och att det 
krävs legitimitet för att ett företag ska kunna öka sin tillväxt (Zimmerman & Zeitz, 
2002). Majoriteten av företagarna med hög tillväxt upplever att revision bidrar till ökad 
legitimitet. Revisorers granskning bidrar till legitimitet, eftersom företaget upplevs som 
mer transparent och tillförlitligt av deras intressenter (Power, 2003). Revision uppfattas 
som en profession, vilket ämnar tjäna allmänhetens intresse bortom sitt eget (Lindblom 
& Ruland, 1997). 
 
Nedan presenteras en tabell över revisionens legitimitet utifrån det empiriska materialet, 
se tabell 3. Varje kryss representerar upplevd legitimitet med revision utifrån 
företagarnas perspektiv.  
 

Tabell 3 Sammanställning av revisionens legitimitet 

F = företagare F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 F 7 F 8 
INSTITUTIONELL LEGITIMITET 
Ekonomisk legitimitet 

Investerares utvärdering och revisorers 
bedömning 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
 
 

 
 

X 

Tvingande isomorfism 
Följer lagar och regler 

 
X 

 
X 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Normativ isomorfism 
Eftertraktad arbetsgivare 

        

Mimetisk isomorfism 
Imiterar legitima företag 

        

Särkoppling 
Symboliskt legitimt agerande  

        

PRAGMATISK LEGITIMITET 
Utbyteslegitimitet 

Värdefullt utbyte av resurser 

        

Influerande legitimitet 
Tillgodosett långsiktiga intressen 

        

Disponibel legitimitet 
Övertygat omgivningen om dess metoder 

        

KOGNITIV LEGITIMITET 
Legitimitet baserad på begriplighet 

Förmågan att upprätta förklaringar 

 
 
 

       

Legitimitet taget för givet 
Accepterad som helhet 

        

MORALISK LEGITIMITET 
Konsekvenslegitimitet 

Uppvisat moraliskt ansvar 

        

Processlegitimitet 
Socialt accepterade metoder oavsett resultat 

  
 

 
 

 
X 

 
X 

   

Strukturell legitimitet 
Den rätte att utföra ett uppdrag 

   
X 

 
X 

    
X 

PERSONLIG LEGITIMITET 
Företagarens rykte och karisma 

   
X 
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5.2.1 Legitimitet på institutionell nivå 
 
Investerares utvärdering i kombination med revisorers oberoende granskning intygar om 
ekonomisk legitimitet (Hybels, 1995). Det första konstaterandet som kan göras är att 
majoriteten av företagarna upplever att revision är fördelaktigt vid extern finansiering. 
Revision syftar till att skapa trygghet hos potentiella investerare (Carrington, 2010b; 
Power, 2003). Investerares beslutsprocess underlättas om företagets finansiella 
information är reviderat (Carey et al., 2000). Revision är därmed nödvändigt för att 
upprätthålla den trovärdighet som intressenter efterfrågar (Zadek, 1998). Små företag 
upplever tillväxtsvårigheter om långsiktiga finansiärer inte attraheras (Winborg & 
Landström, 2000).  
 
Tvingande isomorfism uppstår när intressenter, genom påtryckningar i form av lagar 
och regler, påverkar företaget att agera på ett visst sätt (DiMaggio & Powell, 1983). Om 
företaget agerar i enighet med intressenterna erhålls institutionell legitimitet 
(Zimmerman & Zeitz, 2002). Ett ytterligare konstaterande som kan göras är att 
majoriteten av företagarna anser att en revisor underlättar för deras verksamhet att 
efterfölja lagar och regler. En av revisorns arbetsuppgifter är att tillgodose de 
regleringar som samhället har upprätthållit (Carrington, 2010b).  
 
Normativ isomorfism uppstår när akademiskt utbildade medarbetare förflyttas mellan 
företag för att påvisa om yrkesprofessionens legitimitet (DiMaggio & Powell, 1983). Vi 
finner inget empiriskt stöd för detta, eftersom revisorer inte anställs av företaget eller 
påverkar rekryteringsprocessen i företagen. 
 
Mimetisk isomorfism uppkommer när det råder osäkerhet inom företaget och till följd 
av detta tenderar företag att imitera framgångsrika företag för att förknippas med 
legitimitet (DiMaggio & Powell, 1983; Granlund & Lukka, 1998). Empiriskt stöd för 
detta har inte funnits, eftersom revisorers granskande funktion inte påverkar företagares 
affärsutveckling.  
 
Särkopplingsfenomenet skapas när företag signalerar att deras verksamhet 
överensstämmer med omgivningens krav för att uppnå legitimitet (Elsbach & Sutton, 
1992; Karlsson & Honig, 2009). Utifrån det empiriska materialet finner vi inget stöd för 
detta. Vi tror att en revisor kan påvisa om särkoppling genom att skriva en oren 
revisionsberättelse som ger en oriktig bild av det finansiella materialet. Detta skulle 
strida mot revisionsseden som revisorer ska följa. 
 
5.2.2 Legitimitet på företagsnivå 
 
Utbyteslegitimitet kan erhållas när intressenter upplever att ett företags resurser skapar 
ett värdefullt utbyte för dem (Terryberry, 1968). Empiriskt stöd har inte funnits, 
eftersom revisorer inte påverkar vilka produkter företagarna erbjuder kunderna. Företag 
kan uppnå influerande legitimitet när intressenter upplever att deras långsiktiga 
intressen har tillgodosetts (Suchman, 1995). Vi finner inget empiriskt stöd för detta. En 
revisor influerar inte företagare att tillgodose intressenters intressen, utan har en 
övervakande roll över företaget. Disponibel legitimitet erhåller ett företag när 
omgivningen har övertygats att företagets metoder är de bäst ansedda (O’Dwyer et al., 
2011). Vi finner inget empiriskt stöd för detta, eftersom revisorer inte har befogenhet att 
påverka företags metoder.  
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Legitimitet baserad på begriplighet uppnås om företag kan upprätta förklaringar för val 
av rutiner (O’Dwyer et al., 2011). Legitimitet som är taget för givet kan företag erhålla 
till följd av att intressenterna upplever att andra alternativ är otänkbara (Suchman, 
1995). Intressenterna accepterar därmed företaget som helhet (ibid.). Empiriskt stöd har 
inte funnits för dessa av samma anledning som för disponibel legitimitet.  
 
Konsekvenslegitimitet utgår från att företaget gör rätt saker (Brinkerhoff, 2005). Denna 
typ av legitimitet kan företag erhålla om omgivningen bedömer att företagets 
prestationer är i enighet med omgivningens förväntningar (Suchman, 1995). Utifrån det 
empiriska materialet finner vi inget stöd för detta. Enligt vår syn kan inte en revisor 
påverka konsekvenslegitimitet, eftersom företagets prestationer inte är härledda till 
revisorers granskning.  
 
Processlegitimitet kan uppnås när företag använder metoder som omgivningen anser är 
socialt accepterade (Suchman, 1995). Vi har funnit empiriskt stöd att revisorer kan bidra 
till detta, eftersom företagare upplever att revision bidrar till ökad transparens gentemot 
intressenter. Revision kan därmed uppfattas som en socialt accepterad metod som 
företagare använder, oavsett om företagets resultat är positivt eller negativt. 
Intressenters agentkostnader stiger när de saknar insyn i företags verksamhet (Abdel-
Khalik, 1993). Revision signalerar professionalism, något som kan påverka företags 
rykte och intressenters syn på verksamheten (Carey et al., 2013).  
 
Anser omgivningen att företag har en moraliskt önskvärd karaktär kan strukturell 
legitimitet uppnås (Suchman, 1995). Empiriska stöd har funnits för detta. Företag 
erhåller strukturell legitimitet om omgivningen anser att företaget är det bäst lämpade, 
något som en revisor påvisar vid offentlig upphandling. Incitament skapas för företagare 
att få sin redovisnings granskad när intressenter kräver det (Zimmerman & Zeitz, 2002). 
 
5.2.3 Legitimitet på individnivå 
 
Personlig legitimitet uppnår företagsledare när omgivningen anser att de upprätthåller 
en hög status och karisma (O’Dwyer et al., 2011). Ett konstaterande som vi kan göra är 
att en revisor kan bidra till detta, eftersom företagarens varumärke kan stärkas av 
revisionens kvalitetsstämpel. Företagets grundare tenderar att representera företaget utåt 
och dessa kan ha central roll när omgivningen utvärderar företagets legitimitet (Zott & 
Huy, 2007). 
 
Majoriteten av företagarna ansåg att revisorers legitimitet är högre om de tillhör en stor 
revisionsbyrå, vilket vi har funnit teoretiskt stöd för. Stora revisionsbyråer har högre 
legitimitet jämfört med små, eftersom stora revisionsbyråer har tillgång till mer resurser 
i form av kunskap och erfarenhet (Lennox, 1999). Hälften av företagarna var kritiska till 
att revisionskvaliteten skulle vara högre om revisionen genomförs av en revisor som 
tillhör en stor revisionsbyrå. Små revisionsbyråer kan differentiera sina tjänster och 
uppnå hög revisionskvalitet i likhet med stora revisionsbyråer (Niemi, 2004).  
 
5.3 Legitimitet och tillväxt 
 
Ett konstaterande som kan göras utifrån det empiriska materialet är att samtliga 
företagare benämner legitimitet som en grundförutsättning för att uppnå ökad tillväxt. 
Företag som inte uppfattas som legitima har svårigheter att erhålla resurser som krävs 
för att skapa tillväxt (Zimmerman & Zeitz, 2002). Bedöms företagets finansiella 
material som trovärdigt minskar svårigheterna för resursanskaffning (Knechel et al., 



 
 

37 
 

2008). Ett företags tillväxt och utveckling förbättras med hjälp av finansiärer och 
företagare strävar därmed efter att upprätthålla en bra relation med dessa intressenter 
(Silver & Vegholm, 2009). En revisor kan bidra till att intressenter uppfattar företag 
som mer tillförlitliga (Power, 2003).  
 
Företagen med hög tillväxt har större incitament att växa ytterligare och påvisa om 
legitimitet till intressenter. Detta kan relateras till innehållsanalysen där företagarna som 
inte har revisor och hög tillväxt var de som nämnde legitimitet och tillväxt i störst 
utsträckning. Två av företagarna som inte har en revisor anlitad har incitament att anlita 
revisor i framtiden. En anledning till varför företagarna inte har anlitat en revisor beror 
på deras svårighet att identifiera nyttan med revision. Företagen som inte har revision 
erhåller legitimitet och tillväxt på andra sätt, exempelvis med hjälp av högkvalitativa 
produkter och kundbemötande. Både företagare med och utan revision ansåg att 
revisionens legitimitet inte var avgörande för företagets intressenter. 
 
5.4 Alternativkostnad 
 
Ett konstaterande som kan göras efter att samtliga intervjuer var genomförda är att 
företagare har bristande kunskaper gällande revisionens nytta. Samtliga företagare anser 
att revisorer inte kommunicerar ut deras mervärde tillräckligt och de företagare som inte 
har anlitat en revisor, bortsett från företagaren som verkar inom redovisningsbranschen, 
kunde inte beskriva revisionens mervärde. Samhällets medborgare har bristande 
kunskaper gällande revisorers huvudsakliga arbetsuppgifter (Porter, 1993). Revisorers 
arbetsuppgifter måste därmed tydliggöras för att de ska kunna skapa förtroende för 
uppdragsgivare och behålla rollen som oberoende granskare (Ribbestam, 2009). 
 
Företagarna som arbetar som redovisningskonsulter poängterar att deras kunder inte har 
kunskap om skillnaden mellan dem och en revisor. Revisionstjänsten i sig kan därmed 
uppfattas som komplex, något som har bidragit till att företagare har svårigheter att 
förstå tjänsten i sin helhet och legitimiteten som revisionen bidrar till. 
Revisionsberättelsen som revisorer upprättar är svår för allmänheten att förstå 
(Rapoport, 2013). Två företagare upplever att revisionens kvalitet kan begränsas till 
följd av revisorers tidsbrist. Detta tyder på att revisorer är tidsorienterade, något som 
kan förklara revisorers svårigheter att kommunicera ut deras mervärde.  
 
Efter lagändringen om krav på revision har substitut till revision uppstått (SOU 
2008:32). Redovisningskonsulter auktoriserar sig och vi anser att dessa gynnas till följd 
av allmänhetens okunskap. Detta belyser företagare 7: “Om man säger att man är 
auktoriserad, förhoppningsvis så kanske det stärker sitt. Att de liksom tycker att det 
låter bra. Men jag skulle inte kunna satsa så mycket pengar på att de vet exakt vad det 
innebär.” Samtliga företagare som inte har anlitat en revisor anser att deras 
redovisningskonsult är tillräckligt kompetent för att granska företaget och dessa 
företagare var de som upplevde en bristande kunskap om nyttan med revision. Vi tror 
att dem anser att nyttan för revision inte överväger kostnaden, vilket bidrar till att en 
alternativkostnad för revision uppstår. 
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6. SLUTSATSER 
 
I följande kapitel besvaras studiens forskningsfråga. Därefter presenteras studiens bidrag samt 
förslag på fortsatt forskning inom studiens berörda ämnesområden. 
 
6.1 Svar på studiens forskningsfråga 
 
Syftet med studien var att förklara vilken legitimitet aktiebolag upplever med revision 
ur ett tillväxtperspektiv. Följande forskningsfråga har ställts för att uppnå studiens syfte: 
 

Vilken legitimitet bidrar revision till ur ett företags tillväxtperspektiv? 
 
Utifrån innehållsanalysen drar vi slutsatsen att begreppet legitimitet i praktiken 
förknippas med förtroende. En revisors uppgift syftar till att öka intressenters förtroende 
med sin granskning av företagets ekonomiska information och förvaltning. Under 
intervjuerna tydliggjordes det att företagarna förknippar en revisor med dess profession 
och höga status, eftersom företagarna inte titulerar en revisor vid namn eller genus. 
Revisorer uppfattas därmed ha en distanserad roll i likhet med läkar- och 
advokatprofessionen. Företagarnas syn på revision kan härledas till samhälleliga 
effekter som har uppstått till följd av kontraktet mellan samhället och revisorerna. 
Revisorerna behåller sin profession och legitimitet så länge samhället upplever 
revisionen som värdeskapande och till följd av detta har revisorerna incitament att följa 
kontraktet.  
 
Slutsatsen vi kan dra från studien är att forskningsfrågan inte kan besvaras med endast 
ett svar. Forskningsfrågan kommer därför besvaras utifrån ett antal teoretiska begrepp 
som är relaterade till legitimitet.  
 
Resultaten från studien visar att legitimitet uppfattas som en grundförutsättning för att 
uppnå ökad tillväxt. Företag med hög tillväxt har incitament att växa ytterligare och de 
företag som vill växa kan använda revision som legitimitet för att uppvisa trovärdighet 
till intressenter. Studiens resultat visar att revision bidrar till att företag uppnår 
ekonomisk legitimitet, eftersom det bidrar till ökad trygghet hos potentiella investerare. 
Vid avsaknad av trygghet skapas osäkerhet hos investerare. En revisors bedömning av 
företagets finansiella material i kombination med investerares utvärdering av potentiell 
framtida avkastning underlättar intressenters beslutsprocess. 
 
Revision bidrar till att företag uppnår legitimitet genom tvingande isomorfism, eftersom 
det sannolikt bidrar till att lagar och regler efterföljs. Revisorer tillgodoser att företag 
bedriver sin verksamhet i enighet med de regleringar som samhället har upprätthållit. 
Efterföljs inte dessa riskerar företag att bli bestraffade och därmed få svårigheter att 
erhålla resurser som är nödvändiga för att bedriva verksamheten. 
 
Studiens resultat visar att revision bidrar till att företag uppnår processlegitimitet, 
eftersom revision är en socialt accepterad metod. Revision signalerar professionalism 
och omgivningen uppfattar revision som en socialt accepterad metod, eftersom företag 
använder sig av det oavsett om företagets resultat är negativt eller positivt. 
 
Revision bidrar till att företag uppnår strukturell legitimitet, eftersom det bidrar till att 
företag uppfattas inneha en moraliskt önskvärd karaktär. Revision bidrar till att företags 
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konkurrensförmåga ökar, eftersom intressenter efterfrågar revision vid exempelvis 
offentlig upphandling. Företag som inte anlitar en revisor kommer därmed inte anses 
vara bäst lämpad för uppdraget. 
 
Studiens resultat visar att revision bidrar till att företag uppnår personlig legitimitet, 
eftersom det bidrar till att företagares rykte förbättras. Företagets grundare i små företag 
representerar i stor utsträckning företaget utåt och har därmed en central roll vid 
omgivningen utvärdering av företaget. Företagare som har valt revision erhåller högre 
status och företagarens varumärke stärks av revisionens kvalitetsstämpel. 
 
Avslutningsvis visar resultaten från studien att företagare har svårigheter att förstå 
nyttan med revision. Okunskapen hos allmänheten har bidragit till att 
redovisningskonsulter har dragit fördel av detta, eftersom företagare upplever att 
redovisningskonsulters granskning är tillräcklig för deras verksamhet. 
 
6.2 Studiens bidrag 
 
Tidigare forskning har belyst på vilket sätt revision bidrar till legitimitet men det har 
inte definierats vilka typer av legitimitet revision bidrar till. En stor mängd forskning 
finns inom områdena legitimitet, revision och tillväxt men ingen forskning har belyst 
betydelsen av revisionens legitimitet ur ett tillväxtperspektiv.  
 
Denna studie visar att revisionens legitimitet har betydelse för tillväxt i aktiebolag. 
Utifrån studiens resultat är revisionens legitimitet värdefull för företag som syftar att 
växa men också för företag som behöver öka tillförlitligheten till intressenter. Dels inom 
offentlig upphandling och dels för att finansiärer efterfrågar tillförlitlighet. Studien 
styrker tidigare forskning om att revision bidrar till ökad tillförlitlighet hos intressenter, 
att en revisor kan förbättra företagets rykte, underlätta investerares beslutsprocess samt 
hjälpa företag att följa lagar och regler.  
 
Studiens resultat kan bidra till förbättrad insikt hos företagare om revisionens 
legitimitet. Majoriteten av företagarna som har startat sin verksamhet efter lagändringen 
har valt bort revision. För dessa kan kunskapen om revisionens legitimitet ha stor 
betydelse. Denna studie kan bidra med ökad förståelse för företagare som avväger 
revisionens kostnad mot nyttan, eftersom ett flertal företagare har svårt att identifiera 
revisionens nytta. 
 
Denna studie ger även ett praktiskt bidrag till revisorer, eftersom majoriteten av 
företagarna i studien upplever att de har bristande kunskaper om revisionens nytta och 
anser att revisorer bör sälja in revisionens mervärde bättre. Detta är av intresse för 
revisorer eftersom lagen om krav på revision har ändrats. Lagändringen har bidragit till 
att konkurrerande tjänster till revision har tillkommit, vilket har lett till att en 
alternativkostnad för revision har uppstått till följd av redovisningskonsulters 
auktorisation. 
 
6.3 Förslag på fortsatt forskning 
 
Under studiens arbetsprocess har vi upptäckt flera intressanta infallsvinklar som skulle 
vara aktuella för fortsatt forskning inom området revision. Vi har inte funnit empiriskt 
stöd för samtliga legitimiteter. Revisorers kontrollerande funktion kan inte bidra till 
samtliga legitimiteter, eftersom de inte kan påverka företagets affärsutveckling, val av 
produkter och metoder. Ett förslag på fortsatt forskning är att genomföra en liknande 
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studie på en större population, i ett annat geografiskt område eller med hjälp av andra 
instrument för att studera om resultatet skiljer sig. Ett annat förslag på fortsatt forskning 
är att studera vilken legitimitet revisorers rådgivande funktion har.   
 
I denna studie har vi studerat revisorers legitimitet ur ett företagsperspektiv. Ett 
ytterligare förslag på fortsatt forskning är att studera detta ur ett intressentperspektiv, 
eftersom intressenter efterfrågar revision och har en avgörande roll vid bedömningen av 
ett företags legitimitet.  
 
Revisions alternativkostnad har uppmärksammats av företagare i denna studie, vilket 
kan bero på revisorers svårigheter att förmedla revisionens mervärde. Till följd av detta, 
i kombination med den fria revisionsplikten, har alternativa tillvägagångssätt för 
granskning vuxit fram. Detta belystes i vår studie av två företagare som hävdade att 
redovisningskonsulter kan genomföra en granskning till en lägre kostnad jämfört med 
en revisor. Ett förslag till fortsatt forskning är att studera på vilket sätt revisorer på bästa 
sätt kan förklara för företagare hur nyttan med revision uppnås. Studiens slutliga förslag 
på fortsatt forskning är att studera om redovisningskonsulter kan bidra med legitimitet i 
enighet med revisorer. 
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BILAGA 1 
 
Intervjuguide för företag med revision 
 
Introduktion 
Inledningsvis tänkte vi ge er en kort beskrivning om vilka vi är samt vad vår studie 
handlar om. Vi studerar båda på civilekonomprogrammet på universitetet i Luleå med 
inriktning mot redovisning och revision och vårt examensarbete är det avslutande 
momentet i vår utbildning. Vår studie behandlar i stora drag tre aspekter: tillväxt, 
legitimitet och revision och vi kommer huvudsakligen ställa frågor kring detta. Vi 
studerar revision som granskning och kontrollfunktion och önskar att ni har detta i 
åtanke och inte tänker utifrån ett rådgivningsperspektiv. Har ni problem med att förstå 
våra frågor, tveka inte att be oss utveckla det ytterligare.  
 
Kan vi spela in vårt samtal för att inte gå miste om information som kan vara viktig för 
vår studie? 
 
Kort bakgrund om företaget samt företagaren 
Kan du berätta lite om er verksamhet? 
När startades företaget? 
 
Revision 
Hur skulle du definiera revision? 
Vilka gynnas av revision? 
Vilken är den främsta anledningen till att ni har anlitat en revisor?  
Finns det ytterligare anledningar som påverkade ert beslut? 
Hur har ert företags ställningstagande gällande revisor upplevts av era intressenter? 
Upplever ni påtryckningar från omvärlden att ha kvar er revisor? 
Hur tror ni allmänheten uppfattar revisorns arbete? 
Vad anser du kan begränsa en revisor att skapa nytta?  
På vilket sätt skulle en revisor kunna bidra med högre kvalitet än en 
redovisningskonsult?  
Vilken förmåga har revisorer att öka tillförlitligheten för företag?  
Är kvalitetsstämpeln som revisorn bidrar med viktig för ert företag? 
Anser ni att en revisor underlättar för företaget att följa normer och lagar?  
Vilken förmåga har revisorn att tydliggöra deras mervärde som granskningen innebär? 
Vilka fördelar finns med att anlita en revisor? 
Vilka nackdelar finns med att anlita en revisor? 
 
Legitimitet 
Hur skulle du definiera legitimitet?  
Vilka åtgärder bedriver ni för att öka företagets legitimitet och tillförlitlighet? 
Anser du att det är viktigt att ert företag upplevs som legitimt och tillförlitligt av er 
omgivning? 
Hur viktigt är det att företagets produkt anses vara legitim? 
Anser ni att revisorers legitimitet är högre i de större revisionsbyråerna? 
Hur viktigt är det för ert företag att era rutiner och teknologier anses som legitima? 
Vad tror du att omgivningen har i beaktning när de bedömer huruvida er verksamhet ses 
som legitim eller inte? 
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Tillväxt 
Hur skulle du definiera tillväxt? 
Vad anser ni är avgörande faktorer för att företaget ska kunna växa?  
Använder företaget sig av någon strategi för att öka tillväxten? 
På vilket sätt kan legitimitet bidra till att tillväxtstrategier uppnås? 
Hur viktig är företagets legitimitet för att ert företag ska kunna växa? 
På vilket sätt tror du att en revisor kan bidra till ökad tillväxt? 
Om företagets tillväxt ökar i framtiden, hur tror ni att revisorns roll kommer se ut? 
Om företagets tillväxt minskar i framtiden, hur tror ni att revisorns roll kommer se ut? 
Vilka potentiella risker kan finnas om företagets tillväxt ökar? 
Vilket värde har er revisor vid anskaffning av resurser?  
Tror ni att omgivningens syn på er verksamhet och ert företags värderingar har större 
betydelse om företaget växer?  
 
Avslutningsvis 
Kan vi använda ditt och ditt företags namn i studien för att öka trovärdigheten? 
Kan vi kontakta dig om vår studie behöver kompletteras med ytterligare frågor? 
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BILAGA 2 
 
Intervjuguide för företag utan revision 
 
Introduktion  
Inledningsvis tänkte vi ge er en kort beskrivning om vilka vi är samt vad vår studie 
handlar om. Vi studerar båda på civilekonomprogrammet på universitetet i Luleå med 
inriktning mot redovisning och revision och vårt examensarbete är det avslutande 
momentet i vår utbildning. Vår studie behandlar i stora drag tre aspekter: tillväxt, 
legitimitet och revision och vi kommer huvudsakligen ställa frågor kring detta. Vi 
studerar revision som granskning och kontrollfunktion och önskar att ni har detta i 
åtanke och inte tänker utifrån ett rådgivningsperspektiv. Har ni problem med att förstå 
våra frågor, tveka inte att be oss utveckla det ytterligare.  
 
Kan vi spela in vårt samtal för att inte gå miste om information som kan vara viktig för 
vår studie? 
 
Kort bakgrund om företaget samt företagaren 
Kan du berätta lite om er verksamhet? 
När startades företaget? 
 
Revision 
Hur skulle du definiera revision? 
Vilka gynnas av revision? 
Vilken är den främsta anledningen till att ni inte har anlitat en revisor?  
Finns det ytterligare anledningar som påverkade ert beslut? 
Hur har ert företags ställningstagande gällande revisor upplevts av era intressenter? 
Upplever ni påtryckningar från omvärlden att anlita en revisor? 
Hur tror ni allmänheten uppfattar revisorns arbete? 
Vad anser du kan begränsa en revisor att skapa nytta?  
På vilket sätt skulle en revisor kunna bidra med högre kvalitet än en 
redovisningskonsult?  
Vilken förmåga har revisorer att öka tillförlitligheten för företag?  
Tror ni att en revisor kan underlätta för företaget att följa normer och lagar?  
Vilken förmåga har revisorn att tydliggöra deras mervärde som granskningen innebär? 
Vilka fördelar finns med att inte anlita en revisor? 
Vilka nackdelar finns med att inte anlita en revisor? 
 
Legitimitet 
Hur skulle du definiera legitimitet?  
Vilka åtgärder bedriver ni för att öka företagets legitimitet och tillförlitlighet? 
Anser du att det är viktigt att ert företag upplevs som legitimt och tillförlitligt av er 
omgivning? 
Hur viktigt är det att företagets produkt anses vara legitim? 
Anser ni att revisorers legitimitet är högre i de större revisionsbyråerna? 
Hur viktigt är det för ert företag att era rutiner och teknologier anses som legitima? 
Vad tror du att omgivningen har i beaktning när de bedömer huruvida er verksamhet ses 
som legitim eller inte? 
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Tillväxt 
Hur skulle du definiera tillväxt? 
Vad anser ni är avgörande faktorer för att företaget ska kunna växa?  
Använder företaget sig av någon strategi för att öka tillväxten? 
På vilket sätt kan legitimitet bidra till att tillväxtstrategier uppnås? 
Hur viktig är företagets legitimitet för att ert företag ska kunna växa?  
På vilket sätt tror du att en revisor kan bidra till ökad tillväxt? 
Om företagets tillväxt ökar i framtiden, hur tror ni att en revisors roll kommer se ut? 
Om företagets tillväxt minskar i framtiden, hur tror ni att en revisors roll kommer se ut? 
Vilka potentiella risker kan finnas om företagets tillväxt ökar? 
Vilket värde tror du att en revisor har vid anskaffning av resurser?  
Tror ni att omgivningens syn på er verksamhet och ert företags värderingar har större 
betydelse om företaget växer?  
 
Avslutningsvis 
Kan vi använda ditt och ditt företags namn i studien för att öka trovärdigheten? 
Kan vi kontakta dig om vår studie behöver kompletteras med ytterligare frågor? 
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BILAGA 3 
 
Intervjufrågor (företag med revision) Teorier 
Kort bakgrund om företaget samt 
företagaren 

 

Kan du berätta lite om er verksamhet? Inledande fråga  
När startades företaget? Inledande fråga  
Revision  
Hur skulle du definiera revision? FAR (2006) 
Vilka gynnas av revision? Collis et al. (2004); Jensen & Meckling 

(1976); Power (1997) 
Vilken är den främsta anledningen till att ni 
har anlitat en revisor?  

Carrington (2010b); Nikolaou et al. (2013) 

Finns det ytterligare anledningar som 
påverkade ert beslut? 

Följdfråga 

Hur har ert företags ställningstagande 
gällande revisor upplevts av era 
intressenter? 

Kaplan & Ruland (1991); Carey et al. (2000) 

Upplever ni påtryckningar från omvärlden 
att ha kvar er revisor? 

Kaplan & Ruland (1991); Carey et al. (2000) 

Hur tror ni allmänheten uppfattar revisorns 
arbete? 

Porter (1993); Ribbestam (2009); Collis et al. 
(2004); Teck Heang et al. (2009) 

Vad anser du kan begränsa en revisor att 
skapa nytta?  

Bazerman & Moore (2011); DeAngelo (1981); 
Mautz & Sharaf (1961); Freidson (2001) 

På vilket sätt skulle en revisor kunna bidra 
med högre kvalitet än en 
redovisningskonsult?  

SOU 2008:32; Halling (2010) 

Vilken förmåga har revisorer att öka 
tillförlitligheten för företag?  

Deephouse & Suchman (2008); Power (2003) 

Är kvalitetsstämpeln som revisorn bidrar 
med viktig för ert företag? 

Wallerstedt (2009); Zadek (1998); Lennox 
(1999); Nikolaou et al. (2013); Prop. 
2012/13:61; Datar et al. (1991) 

Anser ni att en revisor underlättar för 
företaget att följa normer och lagar?  

Carrington (2010b) 

Vilken förmåga har revisorn att tydliggöra 
deras mervärde som granskningen innebär? 

Porter (1993) 

Vilka fördelar finns med att anlita en 
revisor? 

Carrington (2010b); Collis et al. (2004) 

Vilka nackdelar finns med att anlita en 
revisor? 

Collis et al. (2004); Keasey & Watson (1993) 

Legitimitet  
Hur skulle du definiera legitimitet?  Lindblom (1994); Suchman (1995) 
Vilka åtgärder bedriver ni för att öka 
företagets legitimitet och tillförlitlighet? 

Suchman (1995); Lindblom (1994); Dillard & 
Yuthas (2002); Carrington (2010b); 
Zimmerman & Zeitz (2002) 

Anser du att det är viktigt att ert företag 
upplevs som legitimt och tillförlitligt av er 
omgivning? 

Deegan (2002); Lindblom (1994); Oliver 
(1991) 

Hur viktigt är det att företagets produkt 
anses vara legitim? 

Tran & Cox (2009); Yeung et al. (2004) 

Anser ni att revisorers legitimitet är högre i 
de större revisionsbyråerna? 

Lennox (1999); DeAngelo (1981); Jeter & 
Shaw (1995); Magri & Baldacchino (2004) 

  



 
 

53 
 

Hur viktigt är det för ert företag att era 
rutiner och teknologier anses som legitima? 

Aldrich & Fiol (1994); O’Dwyer et al. (2011) 

Vad tror du att omgivningen har i beaktning 
när de bedömer huruvida er verksamhet ses 
som legitim eller inte? 

Suchman (1995); Wood (1991); Terryberry 
(1968); Sen & Bhattacharya (2001); O’Dwyer 
et al. (2011); Bitektine (2011); Zott & Huy 
(2007) 

Tillväxt  
Hur skulle du definiera tillväxt? Zimmerman & Zeitz (2002) 
Vad anser ni är avgörande faktorer för att 
företaget ska kunna växa?  

Tonge et al. (1998); Akbar & Parvez (2009); 
Chaudhuri & Holbrook (2001); Delgado-
Ballester & Munuera-Alemán (2001) 

Använder företaget sig av någon strategi för 
att öka tillväxten? 

McKelvie & Wiklund (2010); Penrose (1995) 

På vilket sätt kan legitimitet bidra till att 
tillväxtstrategier uppnås? 

Penrose (1995); Zimmerman & Zeitz (2002); 
Silver & Vegholm (2009) 

Hur viktig är företagets legitimitet för att ert 
företag ska kunna växa?  

Följdfråga 

På vilket sätt tror du att en revisor kan bidra 
till ökad tillväxt? 

Collis et al. (2004) 

Om företagets tillväxt ökar i framtiden, hur 
tror ni att revisorns roll kommer se ut? 

Chow (1982); Collis et al. (2004); Abdel-
Khalik (1993) 

Om företagets tillväxt minskar i framtiden, 
hur tror ni att revisorns roll kommer se ut? 

Keasey & Watson (1993); Beattie & Fearnley 
(1995) 

Vilka potentiella risker kan finnas om 
företagets tillväxt ökar? 

Chow (1982) 

Vilket värde har er revisor vid anskaffning 
av resurser?  

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

Tror ni att omgivningens syn på er 
verksamhet och ert företags värderingar har 
större betydelse om företaget växer?  

Zimmerman & Zeitz (2002); Lindblom 
(1994); Dowling & Pfeffer (1975) 

Avslutningsvis  
Kan vi använda ditt och ditt företags namn i 
studien för att öka trovärdigheten? 

Avslutande fråga 

Kan vi kontakta dig om vår studie behöver 
kompletteras med ytterligare frågor? 

Avslutande fråga 
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BILAGA 4 
 
Intervjufrågor (företag utan revision) Teorier 
Kort bakgrund om företaget samt 
företagaren 

 

Kan du berätta lite om er verksamhet? Inledande fråga 
När startades företaget? Inledande fråga  
Revision  
Hur skulle du definiera revision? FAR (2006) 
Vilka gynnas av revision? Collis et al. (2004); Jensen & Meckling 

(1976); Power (1997) 
Vilken är den främsta anledningen till att ni 
inte har anlitat en revisor?  

Teck Heang et al. (2009); Collis et al. (2004) 

Finns det ytterligare anledningar som 
påverkade ert beslut? 

Följdfråga 

Hur har ert företags ställningstagande 
gällande revisor upplevts av era 
intressenter? 

Kaplan & Ruland (1991); Carey et al. (2000) 

Upplever ni påtryckningar från omvärlden 
att anlita en revisor? 

Kaplan & Ruland (1991); Carey et al. (2000) 

Hur tror ni allmänheten uppfattar revisorns 
arbete? 

Porter (1993); Ribbestam (2009); Collis et al. 
(2004); Teck Heang et al. (2009) 

Vad anser du kan begränsa en revisor att 
skapa nytta?  

Bazerman & Moore (2011); DeAngelo (1981); 
Mautz & Sharaf (1961); Freidson (2001) 

På vilket sätt skulle en revisor kunna bidra 
med högre kvalitet än en 
redovisningskonsult?  

SOU 2008:32; Halling (2010) 

Vilken förmåga har revisorer att öka 
tillförlitligheten för företag?  

Deephouse & Suchman (2008); Power (2003) 

Tror ni att en revisor kan underlätta för 
företaget att följa normer och lagar?  

Carrington (2010b) 

Vilken förmåga har revisorn att tydliggöra 
deras mervärde som granskningen innebär? 

Porter (1993) 

Vilka fördelar finns med att inte anlita en 
revisor? 

Collis et al. (2004); Keasey & Watson (1993) 

Vilka nackdelar finns med att inte anlita en 
revisor? 

Carrington (2010b); Collis et al. (2004) 

Legitimitet  
Hur skulle du definiera legitimitet?  Lindblom (1994); Suchman (1995) 
Vilka åtgärder bedriver ni för att öka 
företagets legitimitet och tillförlitlighet? 

Suchman (1995); Lindblom (1994); Dillard & 
Yuthas (2002); Carrington (2010b); 
Zimmerman & Zeitz (2002) 

Anser du att det är viktigt att ert företag 
upplevs som legitimt och tillförlitligt av er 
omgivning? 

Deegan (2002); Lindblom (1994); Oliver 
(1991) 

Hur viktigt är det att företagets produkt 
anses vara legitim? 

Tran & Cox (2009); Yeung et al. (2004) 

Anser ni att revisorers legitimitet är högre i 
de större revisionsbyråerna? 

Lennox (1999); DeAngelo (1981); Jeter & 
Shaw (1995); Magri & Baldacchino (2004) 

Hur viktigt är det för ert företag att era 
rutiner och teknologier anses som legitima? 

Aldrich & Fiol (1994); O’Dwyer et al. (2011) 
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Vad tror du att omgivningen har i beaktning 
när de bedömer huruvida er verksamhet ses 
som legitim eller inte? 

Suchman (1995); Wood (1991); Terryberry 
(1968); Sen & Bhattacharya (2001); O’Dwyer 
et al. (2011); Bitektine (2011); Zott & Huy 
(2007) 

Tillväxt  
Hur skulle du definiera tillväxt? Zimmerman & Zeitz (2002) 
Vad anser ni är avgörande faktorer för att 
företaget ska kunna växa?  

Tonge et al. (1998); Akbar & Parvez (2009); 
Chaudhuri & Holbrook (2001); Delgado-
Ballester & Munuera-Alemán (2001) 

Använder företaget sig av någon strategi för 
att öka tillväxten? 

McKelvie & Wiklund (2010); Penrose (1995) 

På vilket sätt kan legitimitet bidra till att 
tillväxtstrategier uppnås? 

Penrose (1995); Zimmerman & Zeitz (2002); 
Silver & Vegholm (2009) 

Hur viktig är företagets legitimitet för att ert 
företag ska kunna växa?  

Följdfråga 

På vilket sätt tror du att en revisor kan bidra 
till ökad tillväxt? 

Collis et al. (2004) 

Om företagets tillväxt ökar i framtiden, hur 
tror ni att en revisors roll kommer se ut? 

Chow (1982); Collis et al. (2004); Abdel-
Khalik (1993) 

Om företagets tillväxt minskar i framtiden, 
hur tror ni att en revisors roll kommer se ut? 

Keasey & Watson (1993); Beattie & Fearnley 
(1995) 

Vilka potentiella risker kan finnas om 
företagets tillväxt ökar? 

Chow (1982) 

Vilket värde tror du att en revisor har vid 
anskaffning av resurser?  

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

Tror ni att omgivningens syn på er 
verksamhet och ert företags värderingar har 
större betydelse om företaget växer?  

Zimmerman & Zeitz (2002); Lindblom 
(1994); Dowling & Pfeffer (1975) 

Avslutningsvis  
Kan vi använda ditt och ditt företags namn i 
studien för att öka trovärdigheten? 

Avslutande fråga 

Kan vi kontakta dig om vår studie behöver 
kompletteras med ytterligare frågor? 

Avslutande fråga 

 


