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Sammanfattning 

Problembakgrund 

I ett led att stärka ekonomin i EU har det beslutats att minska de administrativa bördorna för 

små och medelstora företag inom EU (SOU 2008:32 s. 177). Revisionsplikten är en av dessa 

bördor och det är nu upp till var och ett av medlemsländerna att besluta om landet ska behålla 

eller avskaffa den. Sverige som har haft obligatorisk revisionsplikt för aktiebolag sedan 1983 

(Wallerstedt, 2009, s. 23; 142-143; 207-208) avskaffade revisionsplikten 1 november 2010 

(Regeringskansliet, 2011). Avskaffandet av revisionsplikten berörde 250 000 svenska företag 

(Regeringskansliet, 2011). Tidigare studier har visat på samhällets och företagens upplevda 

nytta med revision, den nyttan riskerar nu att gå förlorad.  

 

Problemformulering  

Vad upplever företagsledare, för småföretag inom byggbranschen, påverkar dem kring valet 

av revision? 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att utveckla kunskapen om varför små aktiebolag i byggbranschen 

väljer eller avstår från revision. Vi vill ta reda på företagsledarens tankar, för att på så sätt öka 

förståelsen av vilka faktorer som är viktigast angående valet av revision för de små företagen 

inom byggbranschen. Vårt praktiska bidrag är därmed att vi ger företagen i byggbranschen 

kunskap om vilken nytta revisionen tillför dem. Detta sker indirekt genom att kunskapen från 

denna rapport främst kommer att läsas av studenter samt anställda och framtida anställda 

inom revisionsbranschen. Uppsatsens teoretiska bidrag är att tillföra mer kunskap om 

uppfattad nytta av revision, hos små företag i byggbranschen, med hjälp av en kvalitativ 

undersökning. Tidigare publicerade studier som behandlar efterfrågan på revision är 

kvantitativa undersökningar. 

 

Metod 

Uppsatsen är skriven med en hermeneutisk kunskapssyn. Med hjälp av vetenskapliga artiklar 

och böcker har relevanta teorier valts ut och med hjälp av dessa teorier har antaganden 

utformats varifrån frågeställningar skapats. Studien har genomförts med hjälp av en kvalitativ 

undersökningsmetod, där totalt tio stycken företag i Umeå har medverkat. Dessa företag 

ligger alla inom gränsen för att få välja ifall de ska ha revision eller inte. 

 

Teori 

Valet av teorier i uppsatsen bygger på vad vi anser påverkar företagens val av revision, dels 

den förväntade nyttan av revision men även det förväntningsgap som kan uppstå då företaget 

upplever att de inte får det som de förväntar sig från revisionsbyrån. Med hjälp av 

intressentmodellen och agentteorin har vi studerat hur kontrollbehov, informationsasymmetri 

samt hur intern och extern nytta påverkar valet av revision. I teorin förklarar vi även 

bakgrunden till avskaffandet av revisionsplikt samt vilken roll revisorn har. Vi jämför även 

med en studie gjord i England. 

 

Empiri 

Gemensamt för respondenterna var att de ansåg sig behöva en extra kontroll av någon som 

arbetar med redovisning eller revision. Ingen av respondenterna upplevde att intressenter 

efterfrågar revision men ett flertal ansåg att de kunde ha kvar revisionen för att undvika 

kontakt med skatteverket. Företagsledarna ville koncentrera sig på sin profession och 

upplevde pappersarbete som krångligt. 



 

 

Slutsats 

De slutsatser vi kan dra från studien är att det är fyra områden av faktorer som påverkar valet 

av revision hos de små aktiebolagen i byggbranschen. De är bekvämlighetsval, förebyggande, 

krav, och upplevd nytta. 

Bekvämlighetsval beror antingen på att företagen går i tidigare spår alternativt undviker valet 

av revision och därmed fortsätter att ha revision. 

Förebyggande syftar till att företagen väljer revision för att undvika att bli granskade av 

skatteverket.  

Krav syftar till den frånvaro av krav som var väntat från företagens intressenter.  

Nytta syftar den bekräftelse företagen får att de gjort redovisningen rätt samt att det ger 

företaget viss legitimitet. 

De praktiska bidragen som studien ger, är råd till både revisionsbyråer och till små aktiebolag 

inom byggbranschen vilka är en följd till de faktorer vi funnit påverka företagens val av 

revision. 
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1 Inledning 
 

En ren revisionsberättelse är viktigt! Vissa branscher påverkas mer eller mindre av olika 

intressenter, en del branscher är helt beroende av banklån och för dem är det nödvändigt att 

uppfylla bankens krav för att få dessa lån. Kravet är ofta att företaget ska ha en ren 

revisionsberättelse, vilket kräver att företaget sköter ekonomin och förvaltas väl, samt har en 

revisor som kan intyga detta i revisionsberättelsen. För andra branscher är bankens åsikt inte 

lika viktig och i dessa branscher använder sig en del små företag av revision medan vissa 

andra anser sig spara pengar på att inte ha revision. Ett exempel på en sådan bransch är 

byggbranschen som också är en av de största branscherna bland små företag i Sverige 

(Företagarförbundet, 2009). Efter november 2010 har mindre aktiebolag möjligheten att välja 

bort revisionen, detta är därför nytt och forskning saknas därför till stor del inom Sverige. Det 

finns viss forskning på vilka faktorer som påverkar företag att välja revision, men det saknas 

forskning kring de mindre företagen (Svanström, 2009, s. 277) som nu i och med 

revisionspliktens avskaffade kan välja bort revisionen. Den forskning som finns är inte heller 

grundad på byggbranschen, vilken pga. dess storlek är en väldigt viktig del av Sveriges 

näringsliv. Då branschen är stor blir den också mycket viktig att ha kunskap kring, främst i 

revisorernas ögon. Eftersom de då bättre kan förstå de små företagens val och därmed 

tillmötesgå företagen genom att fokusera på den nytta som dessa företag kan uppleva. Det 

saknas även forskning kring hur företagsledningen uppfattar att revisionen påverkar företaget 

(Collis et al., 2004, s. 90). Med denna studie vill vi därför utforska vad företagsledarna inom 

de små företagen i byggbranschen upplever påverkar dem när de väljer att säga upp eller 

behålla revisionen.  

 

1.1 Problembakgrund  
För att erhålla förståelse för företagsledarnas val kring revision är det viktigt att förstå vad 

revision är och vi kommer därför att ha med viss bakgrund till revisionen i denna studie. Vi 

börjar nedan med att beskriva vad revision innebär. 

 

Revisorns uppgifter är enligt Aktiebolagslagen (9 kap. 3§) att ”granska bolagets 

årsredovisning och bokföring samt styrelsen och den verkställande direktörens förvaltning”. 

Revisionens syfte är att förmedla pålitlig information till företagets intressenter. Detta görs 

genom att revisorn i en systematisk process objektivt tar fram och utvärderar bevis angående 

påståenden om ekonomiska händelser för att säkerställa att påståendena och de ekonomiska 

händelserna överensstämmer med god redovisningssed (Eilifsen, 2010, s. 10). 
 

En revisionsbyrå erbjuder inte bara revision utan kan även erbjuda andra tjänster som 

exempelvis skatterådgivning, redovisningsrådgivning eller verksamhets- och affärsutveckling. 

Tidigare studier visar på att revisorer är en av de mest använda rådgivningskällorna för 

mindre företag (Svanström, 2008, s. 45). Tidigare studier visar även på att revisionsbyråns 

tjänster konkurrerar med varandra och att efterfrågan på de övriga tjänsterna kan komma att 

öka i och med revisionspliktens avskaffande (Thorell & Norberg, 2005, s. 6; 12). 

 

För att ett bolag ska kunna existera behöver bolaget tillfredsställa dess intressenter och själva 

bli tillfredsställda av dess intressenter (Garvare & Johansson, 2010). Ett företags intressenter 

beskrivs av Hill och Jones (1992) som ägare, styrelse och VD, anställda, kunder, leverantörer, 
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Ägare

Stat & 
Kommun

Anställda

Styrelse & 
VD

Leverantörer

Kreditgivare

Kunder

stat och kommun samt kreditgivare. Den enskilt största intressenten av 

redovisningsinformation är kreditgivaren enligt Thorell och Norberg (2005, s. 37).  

 

För att förbättra sina positioner behöver företag 

utveckla och bearbeta sina relationer med 

intressenterna (Pfeffer & Salancik, 1978, s. 11), och 

för att upprätthålla värdeskapande aktiviteter inom 

företaget anser Shankman (1999), att företaget måste 

ge avkastning på de resurser intressenterna 

tillhandahåller företaget. Detta utbyte av resurser 

leder vidare till att företaget får fler intressenter 

(Pfeffer & Salancik, 1978, s. 42). Exempel på olika 

intressenter kan ses i figur 1. 
 

I större bolag är det vanligt att ägarna räknas som 

intressenter, då de är investerare som sedan har 

utsett en styrelse som sköter bolaget. Därmed fyller 

även revisionen funktionen att ge ägarna, d.v.s. 

investerarna, mer information och på så vis minska 

den informationsasymmetri som kan uppstå. I 

mindre aktiebolag är det däremot rimligt att anta att 

ägaren och styrelsen ofta är densamma och därmed 

försvinner också en viktig intressent och 

nödvändigheten för revision minskar. Mindre 

aktiebolag har även mindre inkomster vilket leder 

till att kostnaden för en revision blir procentuellt sett 

högre i jämförelse med ett större företag (Wyett, 

2000). 

 

I och med Sveriges medlemskap i EU påverkas de svenska företagen av EU-direktiven. Ett 

direktiv är att alla medlemsstater skall ha så lika revisions- och redovisningssystem samt så 

lika förutsättningar som möjligt (Wallerstedt, 2009, s. 270). Till följd av detta har det skapats 

lättnader för små aktiebolag. För att stärka Europas ekonomi har EU beslutat att minska de 

administrativa bördorna för små och medelstora bolag och därmed öka deras konkurrenskraft 

gentemot företag utanför EU. Målet är att minska de administrativa kostnaderna med 25 

procent (SOU 2008:32, s. 177). Revisionen blir frivillig för små och medelstora företag (SOU 

2008:32, s. 177). Det är sedan upp till vart och ett av medlemsländerna att avskaffa 

revisionsplikten samt att sätta nivåer på vilka företag som berörs (SOU 2008:32, s. 86). 

 

I Sverige gäller sedan 1 november 2010 att små aktiebolag har valfriheten att välja ifall 

bolagets räkenskaper ska revideras eller inte. Denna förändring innebar att över 250 000 

svenska aktiebolag fick valfriheten att välja bort revisionen (Regeringskansliet, 2011). En 

undersökning beställd av branschorganisationen för revisorer och rådgivare (FAR) visade att 

små aktiebolag får en samlad välfärdsökning på 200-300 MSEK ifall revisionen slopas för 

små aktiebolag. Men åsikterna går isär, Johansson (2005, s. 16) säger att revisionen behövs 

för att redovisningsinformationen ska kunna kvalitetssäkras hos småbolag, medan Halling 

(2007, s. 22) säger att kostnaderna ökar för intressenterna i form av kontrollåtgärder. En 

kreditgivare måste t.ex. söka annan information om företaget innan krediten beviljas, det gör 

att det i slutändan bara är en omfördelning av kostnaderna från företag till intressent. 

 

Figur 1: Intressentmodellen. 
modifierad figur från Donaldson 

och Preston (1995, s. 69). 
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År 2011 är det första kalenderåret där de små aktiebolagen har haft möjligheten att välja bort 

revisionen, därför finns det än så länge väldigt lite forskning om de verkliga effekterna av 

detta. Ännu mindre information finns det om specifika branscher då den forskning som finns 

är inriktad på små företag som en helhet, se t.ex. studierna om små bolag i England av Seow 

(2001) och Collis et al. (2004). Svanströms (2008) studie är däremot baserad på branscher, 

men där är företagen mer brett indelade och därav går byggbranschen inte att urskilja. 

Företagsstorleken på den minsta gruppen av företag i Svanströms studie är också större än den 

grupp av företag vi är intresserade av att undersöka i denna studie. I byggbranschen saknas 

forskning om frivillig revision helt. Även hur intressenterna påverkar företagen i 

byggbranschen är intressant då det inte nödvändigtvis ser likadant ut som i andra branscher 

eller som vid en genomskärning av flera branscher som är gjord i tidigare forskning. Enligt en 

undersökning gjord av Collis (2003) på engelska bolag så upplevde en stor andel av företagen 

att: 

 

 Revisionen ger en tydligare bild av redovisningen och dess systems kvalitet. 

 Revisionen förbättrade trovärdigheten på den finansiella informationen. 

 Revisionen gav en försäkran till banker. 

 Revisionen minskar risken för att bli utsatt för bedrägeri. 

 Revisionen ökade kvaliteten på redovisningen. 

 

Vi anser att dessa punkter och även andra resultat från tidigare forskning, vilka vi kommer till 

senare, kommer att hjälpa oss att skapa grunder att utgå ifrån i vår studie. Samtidigt som vi 

har grunder som vi utgår från, så anser vi det även viktigt att vi gör intervjuerna med öppna 

ögon, dvs. att vi är öppna för nya rön eller resultat som går emot vad tidigare forskning säger. 

Möjligheten finns att företagsledarens beslut inte alltid är rationella om det är så att 

företagsledaren är mer intresserad av sin verksamhet, och mindre av den ekonomiska biten, 

och därför inte tillförskaffar sig nog mycket information för att säkerställa att det bästa 

beslutet tas angående revision. Vi vill inrikta oss på byggbranschen då den har de nyanser 

som krävs för att inte bli helt styrd av kreditgivare i valet av revision, samt att branschen på 

grund av dess storlek är en viktig del i svenskt näringsliv. Avsaknaden av forskning som finns 

inom denna specifika bransch gör den till extra viktig att undersöka. Revisionsbyråerna får 

mer kunskap och kan därmed sälja sina tjänster bättre, samtidigt som företagen därmed inte 

till samma utsträckning riskerar att begå misstaget att välja bort revisionen i ett läge där det 

faktiskt skulle gynna dem att behålla den. 

 

1.2 Problemformulering 
 
Vad upplever företagsledare, för småföretag inom byggbranschen, påverkar dem kring 

valet av revision? 

 

1.3 Syfte 

 
Syftet med denna studie är att utveckla kunskapen om varför små aktiebolag i byggbranschen 

väljer eller avstår från revision. Vi vill ta reda på företagsledarens tankar, för att på så sätt öka 

förståelsen av vilka faktorer som är viktigast för dessa små företag inom byggbranschen. För 

att ta reda på vad företagsledarna upplever påverkar dem och inte bara mäta upplevd nytta, 

vilket är gjort i tidigare studier som vanligtvis är kvantitativa, anser vi det nödvändigt att 

utföra en kvalitativ studie med intervjuer. Då kan vi bättre få fram hur valet kring revision 
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påverkas av de olika faktorerna. Vidare kan en kvalitativ studie också uppdaga andra faktorer 

till valet av revision än vad som framkommit genom tidigare mindre branschspecifika studier. 

Vi avser att undersöka hur väl revisionen lever upp till företagarens förväntningar samt om de 

anser att nyttan överstiger uppoffringen. 

Denna kunskap kommer att vara användbar för revisionsbolag, men också för byggbolagen 

samt till viss del för dess intressenter. Revisionsbyråerna får en tydligare bild av vad deras 

kunder efterfrågar, och kunderna, d.v.s. byggbolagen, får en bättre bild av vad de bör 

efterfråga för att kunna göra det bästa valet angående revision. Vårt praktiska bidrag är 

därmed att vi ger företagen i byggbranschen kunskap om vilken nytta revisionen tillför dem. 

Detta sker indirekt genom att kunskapen från denna rapport främst kommer att läsas av 

studenter samt anställda och framtida anställda inom revisionsbranschen. Dessa kan sedan 

föra vidare kunskapen och bidra till en ökad förståelse för revision hos byggbolagen, vilket i 

sin tur förenklar revisionsbolagens försäljning av tjänsten. Det praktiska bidraget för 

revisionsbranschen blir därmed en vidare kunskap om byggföretagens syn på revision.  

Vårt teoretiska bidrag är att vi bidrar till mer kunskap om uppfattad nytta av revisionen, hos 

små företag i byggbranschen, med hjälp av en kvalitativ undersökning. De flesta tidigare 

publicerade studierna som behandlar efterfrågan på revision är kvantitativa undersökningar. 

Att vi använder oss av en kvalitativ studie blir ett nytt sätt att angripa problemet och lämpar 

sig bättre i vårt fall då vi vill skapa förståelse för revision genom att undersöka djupare vad 

det är som företagsledarna anser påverkar dem i valet av revision. 

 

1.4 Avgränsningar 

 
Avskaffandet av revisionsplikten är relativt nytt i Sverige och kommer att beröra olika 

intressegrupper t.ex. småföretag, revisionsbyråer, myndigheter m.m. Vi avgränsar oss i 

studien till att se det ur företagens perspektiv hos små aktiebolag. Avskaffandet av 

revisionsplikten berör även andra bolagsformer än aktiebolag (SOU 2008:32, s. 193). Det är 

däremot små aktiebolag som ser den största förändringen med avskaffandet. Därför kommer 

vi i denna studie undersöka små aktiebolag som har möjligheten att välja ifall bolaget ska 

revideras eller inte. Det innefattar företag som inte överskrider två av de gällande tre 

gränsvärdena. 

 Balansomslutning: 1 500 000 SEK 

 Nettoomsättning: 3 000 000 SEK 

 Medelantalet anställda under räkenskapsåret: Fler än 3 
 

För att vända oss till en stor bransch och för att studien ska bli mer branschspecifik har vi 

även valt att avgränsa oss till byggbranschen. Detta val grundar sig i våra samtal med 

revisorer, som har visat att många bolag inom byggbranschen har valt att avsäga sig 

revisionen. Vi har dock uppmärksammat att vissa områden inom byggbranschen gör arbeten 

som inte har full rätt till ROT-avdrag. Dessa områden är glasarbeten där arbetet utförs på 

verkstaden samt maskinentreprenader där arbete sker på annans mark. Vi har därför valt att 

utesluta dessa två områden ur vår studie för att få en mer enhetlig bild av hur det ser ut i 

resten av branschen. 

Geografiskt avgränsar vi oss till företag inom Umeå kommun, detta på grund av att Umeå ger 

en bra representation av en svensk stad med mellan 50 000 till 200 000 invånare. Även 

praktiska skäl i form av tid, resurser och för att vi ska ha möjlighet att personligen träffa 
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respondenterna ligger till grund för avgränsningen. Vi är medvetna om att resultatet av 

studien inte gäller generellt i Sverige i och med att vi anser det rimligt att intressenternas 

intresse av revision skiljer sig mellan större och mindre städer, då den personliga kontakten 

med företaget lättare kan byggas upp på mindre orter. 

Inom teorin kan många områden förklara olika anledningar till människors val i specifika 

situationer. Vi väljer att avgränsa grunderna för studien till att innefatta intressentmodellen, 

agentteorin samt förväntningsgap som de relevanta teorierna för företagsledarnas val av 

revision. Vidare i analysen kommer vi fokusera på de återkommande åsikterna från 

företagsledarna, och därmed ge mindre plats för mindre vanliga åsikter som endast 

framkommit från en respondent. 

 

1.5 Begreppsförklaring 
Denna del är tänkt att ge en förklaring på ord som kan ha olika betydelse i olika 

sammanhang, samt ord som för den person som inte arbetar inom redovisning, eller revision, 

kan vara svåra att förstå. 

 

 

Byggbranschen - Samlingsnamn för olika områden inom byggbranschen.  

 Byggnadsentreprenader 

 Elinstallationer 

 Glasarbeten 

 Måleriarbeten 

 Maskinentreprenad/Anläggningsarbeten 

 Plåtslageriarbeten 

 Ventilationsarbeten 

 VVS-arbeten 

 Annat byggnadsarbete 

Förvaltningsrevision - Revisorns kontroll av och rapport om styrelse och VD gjort sig 

skyldig till oegentligheter eller handlat på sådant sätt som inte överensstämmer med 

bolagsordningen, aktiebolagslagen, eller lag om årsredovisning (SOU 2008:32, s. 309). 

 

Nettoomsättning - ”Intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets 

normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är 

direkt knuten till omsättningen.” (ÅRL, 1 kap. 3§; BFL, 1 kap. 2§) 

 

Rapporteringskrav - Revisorns skyldighet att rapportera iakttagelser eller misstankar om 

brott till styrelse och anmäla till åklagare. Vid anmälan ska revisorn avgå från uppdraget 

(Thorell & Norberg, 2005, s. 21). 

 

Revisionsberättelse - Är den rapport där revisorn redovisar resultatet av granskningen som 

skett i revisionen (Revisionslag, 27§). Denna rapport ska delges bolagsverket samt läggas in i 

företagets årsredovisning (Bolagsverket, 2013). 

 

ROT-avdrag - Är den skattereduktion ges för arbetskostnad för reparation och underhåll, 

ombyggnad och tillbyggnad (Skatteverket, 2012b). Materialkostnader samt resekostnader i 

samband med arbetet ger inte rätt till skattereduktion. Det krävs dessutom att personen äger 

bostaden där ROT-arbetet utförs (Skatteverket, 2012a). Skattereduktion medges för halva 
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arbetskostnaden och kan maximalt uppgå till 50 000 kr per person och år (Skatteverket, 

2012a). 

 

Skuldsättningsgrad - (S/E) = Totala Skulder/Eget kapital. Ett finansiellt nyckeltal som 

beskriver hur mycket lån företaget har relativt till det egna kapitalet (Penman, 2010, s. 371). 

 

Små aktiebolag - Med små aktiebolag menar vi bolag som uppfyller högst ett av tre följande 

kriterier. 

 Årsomsättning på högst 3 miljoner kronor 

 Tillgångar enligt balansräkningen på max 1,5 miljoner kronor 

 Antalet anställda på årsbasis: högst 3  
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2 Teoretisk metod 
För att läsaren ska förstå de val vi gör i utformning och genomförande av uppsatsen så 

förklarar vi vår teoretiska metod. Vi förklarar varför vi valt ämnet samt vilken förförståelse vi 

har. Vi redogör för vår syn på kunskap, förklarar vårt angreppssätt samt beskriver vårt val av 

metod. Vi förklarar hur vi gått tillväga i litteratursökning och val av teorier för att sedan 

avsluta kapitlet med källkritik. 

 

2.1 Ämnesval 

 
Ämnesvalet revision föll sig naturligt eftersom båda författarna till den här studien har som 

mål med sin utbildning att i framtiden jobba med revision och redovisning. Ett omdiskuterat 

ämne inom branschen har de senaste åren varit avskaffandet av revisionsplikten för små 

aktiebolag, och effekterna som det får för revisionsfirmorna och de små aktiebolagen med 

dess intressenter. 

 

Till en början var frågeställningen inriktad mot effekterna hos små aktiebolag i allmänhet men 

det visade sig att en sådan undersökning skulle bli allt för bred för att kunna tillföra något nytt 

till området. Vi hade också intresse av att undersöka den upplevda nyttan hos intressenterna 

till små aktiebolag men det visade sig att det fanns mycket forskning på det området, speciellt 

om de största intressenterna. För att återgå till huvudproblemet, och studera vad som avgör 

om företagsledare för små aktiebolag använder revisor eller ej, så beslutade vi oss för att 

studera en specifik bransch. Vi ville att studien skulle vända sig till en stor bransch och 

undersökte ifall byggbranschen, som är en av de största branscherna bland små aktiebolag, var 

passande för studien. Efter samtal med två revisorer, på en av världens större revisionsbyråer, 

fick vi bekräftat att byggbranschen var intressant då det fanns både bolag som behållit och 

avsagt sin revision. Det fanns därmed inte en enskilt avgörande faktor som styrde företagen. 

Inom byggbranschen finns nyanser och därmed möjligheter till ökad försäljning hos 

revisionsbyråerna samt möjligheter för byggföretagen att göra ett välinformerat och riktigt val 

angående revision. Avsaknaden av forskning, speciellt kring de mindre företagen bidrog 

också till ämnesvalet. 

 

2.2 Förförståelse 

 
Våra förkunskaper inom ämnesområdet är begränsad till andrahandsförståelse. Med det menas 

att vår förståelse inom ämnet är utvecklat genom den kunskap vi tagit del av under vår 

studietid. För att uppnå förstahandsförståelse krävs att personen har en upplevd erfarenhet 

inom det aktuella området (Johansson Lindfors, 1993, s. 76). 

 

Vi läser sista terminen på civilekonomprogrammet med inriktning mot redovisning och 

revision, det innebär viss förståelse inom redovisning och revision men även en förståelse för 

de modeller och teorier vi avser att använda under studien. Erfarenheten i uppsatsskrivande är 

begränsad till mindre uppsatser under studietiden. Kunskapen och förförståelsen för små 

aktiebolag är begränsad då kurserna inom programmet mestadels behandlat stora bolag. Ingen 

av författarna har erfarenhet av att jobba inom revisionsbranschen eller hos små aktiebolag. 

Att vi saknar befästa förutfattade meningar anser vi vara fördelaktigt då det därför är lättare 

att vara öppen inför vad företagsledarna berättar under intervjuerna. Vi finner det även rimligt 

att företagsledarna svarar mer ärligt åt oss då vi är studenter och därmed ej ännu tillhör någon 
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av intressenterna som t.ex. skatteverket eller en revisionsbyrå. Nackdelen som finns är att vi 

saknar erfarenhet som gör möjliga tolkningar svårare för oss att se. För att minimera risken till 

detta avser vi att öka vår förförståelse inom ämnet genom vetenskapliga artiklar, böcker och 

tidskrifter som berör området. 

 

2.3 Ontologi 
 

Ontologi beskriver hur verkligheten uppfattas utifrån människans perspektiv (Widerberg, 

2002, s. 27). Det förklarar hur forskaren uppfattar världen och människor. Vanligtvis indelas 

ontologin i två olika syner på verkligheten, objektivism och konstruktionism. Antingen ser 

individen objektivt eller subjektivt på verkligheten (Johansson Lindfors, 1993, s. 39). Den 

objektiva synen kan förklaras av att människan är skild från omgivningen, samt att människan 

är separerad från andra människor och världen runtomkring. Den som ser subjektivt på 

verkligheten uppfattar människan som en del av omgivningen och människan är ett med 

övriga människor och världen runtomkring. Dessa människor eller sociala aktörer påverkar 

alltjämt den sociala verkligheten (Bryman & Bell, 2003, s. 34-35). 

 

Vi anser att valet kring revision baseras utifrån hur företagsledarna i små aktiebolag ser på sin 

omgivning och vilken nytta revisionen tillför dem. En ständig förändring av regelverk 

tillsammans med olika intressenters efterfrågan förändrar alltjämt kravet att tillhandahålla 

information. Det gör att företagen hela tiden ställs inför nya uppgifter och vi vill försöka 

besvara vad det är som avgör ifall ett företag inom byggbranschen väljer att använda sig av en 

revisor eller inte. Det innebär främst att skapa förståelse för hur företagsledaren tolkar sin 

omgivning och dennes uppfattning om vilken nytta revisionen tillför företaget. Med den 

verklighetsuppfattningen ligger konstruktionism närmast vår föreställning av verkligheten. Vi 

anser att företagsledaren inte nödvändigtvis gör rationella val kring revision, utan att valet 

istället baseras på hur företagsledaren har uppfattat verkligheten.  

 

2.4 Kunskapssyn 

 
En forskares kunskapssyn kallas inom litteraturen epistemologi, och den påverkar forskarens 

uppfattning om verkligheten och även hur verkligheten studeras (Johansson Lindfors, 1993, s. 

10). De vanligaste kunskapssynerna är positivism och hermeneutik. I en positivistisk 

kunskapssyn är forskaren neutral till ämnet och utgår från en objektiv verklighet. Forskarens 

förförståelse påverkar inte studien eller dess resultat (Halvorsen, 1992, s. 14). En 

hermeneutiker studerar, tolkar och försöker förstå olika fenomen. Hermeneutiker anser att de 

kan förstå människors livssituation genom att tolka hur människors språk och handlingar 

påverkar mänskligt liv (Patel & Davidson, 2011, s. 83). I hermeneutisk kunskapssyn är det 

viktigt att forskaren försöker tolka och analysera texter ur författarens perspektiv (Bryman & 

Bell, 2003, s. 443). 

 

Vi har för avsikt att genom tolkning av de utvalda teorierna och vårt empiriska material, 

uppnå en högre förståelse för vad företagsledarna upplever påverkar dem kring valet av 

revision. Genom tolkning av det empiriska materialet försöker vi förstå respondenternas 

mening med det svar de lämnat i intervjuerna. Sammantaget gör det att vår syn på kunskap 

bäst överensstämmer med hermeneutisk kunskapssyn. 
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2.5 Angreppssätt 

 
Litteraturen behandlar mestadels två angreppssätt när forskningsmetod beskrivs, induktivt och 

deduktivt. Det induktiva angreppssättet utgår från empiri och resulterar i teori medan det 

deduktiva utgår från teorier och resulterar i empiri (Bryman & Bell, 2003, s. 23-24). Då vi 

utgår från teori anser vi att det deduktiva angreppssättet är det som passar vår studie bäst. 
 

Inledningsvis kommer vi att studera redan befintliga teorier utifrån problemformuleringen och 

med hjälp av dessa teorier bildar vi antagande som vi anser påverkar valet av revision. Utifrån 

dessa antaganden formulerar vi frågor som vi använder i datainsamlingen, vilket kan jämföras 

med ett deduktivt angreppssätt. Utifrån studier på det insamlade datamaterialet från intervjuer 

kommer vi att besvara våra antaganden och vår problemformulering. Genom det ökar vår 

förståelse om vad som ligger till grund för företagsledarens val gällande revision. Uppsatsens 

arbetsgång beskrivs i figur 2 nedan. 

 

2.6 Metodval 

 
Metodvalet bör basera sig på problemformuleringen, författarnas kunskapssyn och 

angreppssätt. Enligt Patel och Tebelius (1987, s. 43) påverkas insamlingen av information till 

stor del på forskarens förstahandsförståelse. Metodvalet kan vara kvantitativt, kvalitativt eller 

en kombination av båda. 

 

Kvantitativa metoder används enligt Backman (2008, s. 33) för att med hjälp av statistik och 

matematik kunna mäta och kvantifiera olika observationer. Metoden använder oftast enkäter 

eller frågeformulär för att utföra test, experiment och prov. Resultaten kan oftast presenteras i 

siffror eller tal.  

 

Kvalitativa metoder använder inte siffror eller tal i resultatet utan det presenteras i skrivna 

eller talade formuleringar. Insamling av datamaterial sker ofta genom intervjuer eller 

observationer (Backman, 2008, s. 33). Bryman (1997, s. 59) skriver att kvalitativ metod är till 

för att studera och beskriva, för att slutligen tolka den sociala verkligheten. Forskaren vill 

förklara karaktären eller egenskapen hos frågeställningen (Widerberg, 2002, s. 15). Den 

kvalitativa metoden används för att beskriva hur omgivningen upplevs och tolkas sett ur 

individens perspektiv och utifrån dennes förutsättningar i form av erfarenhet och kunskap 

(Backman, 2008, s. 54). En kvalitativ studie är ofta induktiv vilket menar att studien går från 

empiri till teori, d.v.s. det insamlade datamaterialet utgör grunden för en teori (Bryman & 

Bell, 2003, s. 197). Bryman och Bell (2003, s. 303) hävdar också att kvalitativa data kan och 

bör spela en viktig roll vid prövningen av en teori. 

 

Vår studie kommer delvis att behandla det känsliga ämnet svartarbete som skulle kunna 

påverka valet av revision dels genom upptäcktsrisken men också genom att en mindre seriös 

Problem-
formulering

Teorier Antagande Intervjuer Tolkning Slutsats

Figur 2. Uppsatsens arbetsgång 
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företagare skulle kunna vara mindre benägen att välja revision.  Därför anser vi att en 

kvantitativ undersökning inte skulle ge lika tydliga svar som en kvalitativ undersökning. Detta 

finner vi rimligt i och med att företagsledarna ser vem de pratar med och att det inger ett 

högre förtroende för vår konfidentialitet jämfört med en kvantitativ undersökning. Vi anser 

ändå att sannolikheten är stor att ett företag som utför svartarbete inte kommer att erkänna 

detta för oss. För att ta oss runt detta problem kommer vi ställa frågor kring hur de anser det 

ser ut hos andra företag och hur andra företag tänker kring dessa frågor beroende på om de 

utför svartarbete eller inte. Vi anser även att en kvalitativ undersökning ger en större 

svarsfrekvens då vi erbjuder oss att komma en tid som passar dem samt bjuder på fika. Utöver 

detta är vi intresserade av att kunna upptäcka faktorer som vi innan intervjuerna ej kommit i 

kontakt med, vilket skulle vara svårt att göra genom en kvantitativ undersökning. Eftersom vi 

ska försöka tolka och förstå vad företagsledarna upplever påverkar dem vid valet av revision 

vill vi i vår studie skapa förståelse för problemet istället för samband och väljer därför att 

använda oss av kvalitativ metod eftersom det ger oss en djupare och tydligare bild av 

problemet än vid användning av frågeformulär. Genom öppna frågor strävar vi att få svar som 

kan förklara våra antaganden samt eventuellt öppna upp för nya teorier men även också bättre 

kunna förklara hur våra respondenter tänker om redan kända faktorer. Utifrån tolkningen 

kommer vi att exemplifiera, och då passar en kvalitativ undersökning bättre än en kvantitativ 

enligt Svenning (2003, s. 101). Vi anser, som argumenterat för, att vår hermeneutiska 

kunskapssyn tillsammans med det deduktiva angreppssättet ligger till bra grund för vårt 

metodval. 

 

2.7 Litteratursökning 
 

Inledningsvis använde vi oss av databasen DIVA för att kunna se vilka ämnen som tidigare 

var behandlade och för att få idéer på hur vi kunde utforma vår studie. Genom DIVA insåg vi 

att det saknades studier kring vad företagsledare upplever att de påverkas av kring valet av 

revision sedan lagändringen infördes. Det saknades även forskning inom specifika branscher 

kring valet av revision. Detta bekräftade vi genom sökningar i databaserna Business Source 

Premier, Emerald och Econbiz, som finns tillgängliga genom Umeå universitet. För att hitta 

relevanta artiklar för vårt ämne har vi främst använt oss av databasen Business Source 

Premier (EBSCO) samt Google Scholar för att komma åt ”peer reviewed” artiklar samt i 

Google Scholar även E-böcker. Vi har använt sökord relaterade till vårt ämne och utifrån det 

vi hittat ofta gått vidare genom referenser i texten. För metodkapitlet har vi främst fokuserat 

på böcker då det fanns ett stort utbud inom det området till skillnad mot vårt 

forskningsområde där informationen från böcker var begränsad. Vi har dock hittat en del 

användbara böcker för att beskriva historien kring revision samt förklara specifika fenomen 

inom ekonomi. För att ge en tydligare bild av hur vi tänkt så ger vi några exempel med de 

sökord vi använt i databasen Business Source Premier(EBSCO) och Google Scholar: 

Agentteorin, agency problem, customer value, revision, audit, svartjobb, svart arbetskraft, 

voluntary audit, samt alla de olika författare vi kommit i kontakt med. 

Utöver dessa databaser har vi även använt Google för att komma fram till andra källor som 

inte finns i form av publicerade artiklar. Exempel på dessa är rapporter från skatteverket, 

Statens offentliga utredningar (SOU), och Sveriges byggindustrier. 
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2.8 Val av teorier 

 
I vårt val av teorier har vi utgått från problemformuleringen, teorierna avser att förklara vilka 

olika roller som revisionen har för företagen. Teorierna vi behandlar i teorikapitlet är 

agentteorin, intressentmodellen och förväntningsgapet. 

I teorikapitlet börjar vi med att förklara vad revision innebär och hur lagstiftningen kring 
denna ser ut i Sverige. Vi beskriver sedan hur det ser ut i England i och med deras 

avskaffande av revisionsplikten, och vilka resultat Collis (2003) fick i sin studie av 2633 

bolag. Vi anser att Collis studie är relevant för våra företag, men samtidigt har vi i åtanke att 

storleken på företagen skiljer sig och att gränsvärdena för revision är högre i England jämfört 

med Sverige. Vi redogör sedan för vad som ligger bakom avskaffandet av revisionsplikten i 

Sverige och vilka gränsvärden som gäller här. Även byggbranschen beskrivs för att läsaren 

ska få en uppfattning om vilken typ av företag som ingår i studien. 

För att förstå valet av revision i ett företag som ägs av utomstående fyller agentteorin en 

viktig roll. Vi utgår dock från att de flesta företag vi kommer i kontakt med ägs och drivs av 

samma person men att agentteorin ger en bra förklaring av valet av revision om 

informationsasymmetri förekommer inom företaget. Informationen är hämtad ur olika artiklar 

men som grund för agentteorin har vi använt oss av Eisenhardts artikel An assessment and 

review från 1989. Intressentmodellen anser vi fyller en viktig funktion för studien då den 

förklarar de olika intressenternas relation till företaget och deras krav på revision. Även här är 

informationen hämtad från olika författare men grunden ligger i Edward Freemans artiklar. 

Avslutningsvis behandlar teorikapitlet förväntat värde och förväntningsgap som förklarar hur 

förväntningar och skillnader i förväntningar kan påverka olika val. 

 

2.9 Källkritik 
 

För att finna rätt teorier är det viktigt att fastställa utgångspunkterna för studien (Johansson 

Lindfors, 1993, s. 87), vilka nämns i problemformuleringen.  Det är viktigt att dessa 

teoriområden inte blir för hårt avgränsade till forskarens egna kunskaper om problemet kräver 

tvärvetenskaplighet (Johansson Lindfors, 1993, s. 87). Vi anser att vår frågeställning, som i 

sig kan kräva kunskaper inom olika områden som t.ex. upplevd nytta eller kunskap om 

agentteorin, ändå inte kräver en tvärvetenskaplighet då vi rör oss inom företagsekonomi. Men 

vi anser ändå att vi inte avgränsat oss för mycket när det kommit till teorier vi ser som kan 

vara relevanta för denna studie. 

En annan viktig del av teorisökningen är när forskaren kan besluta att den information som 

framkommit räcker, samt veta att alla källor som anses relevanta är genomsökta (Johansson 

Lindfors, 1993, s. 88). Vi anser att vi under åren samlat på oss bra med kunskap om databaser, 

samt andra söksätt för att kunna finna relevant information om olika ämnen. Den information 

vi får fram kommer sedan att kompletteras med information från intervjuer för att bekräfta 

eller förkasta de antaganden vi gör i teoriavsnittet. Det finns ingen bestämd regel för när det 

räcker med information och teorier. Det som anses som en lämplig brytpunkt är när forskarna 

bedömer att de i sin litteratursökning inte kan finna mer information som tillför studien något 

(Johansson Lindfors, 1993, s. 88). Vi anser att vi i vår teoridel fått bra med grunder för att 

kunna genomföra intervjuerna och få de svar vi söker. Vi är medvetna om att teorierna inte är 

heltäckande och att vi under intervjuerna kan stöta på något som blivit förbisett eller som det 

saknas forskning inom. 
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Den tredje viktiga delen av teorisökningen är att granska de teorier som framkommer. Detta 

görs i tre faser: ursprunget, den empiriska grunden samt aktualiteten (Johansson Lindfors, 

1993, s. 88).  

Ursprunget beskriver om det är förstahandskällor eller inte. Vi har genomgående i vårt arbete 

försökt att hålla oss till förstahandskällor. Däremot blev det vid ett tillfälle problem att få tag 

på förstahandskällan men det framgår av texten. I det fallet har vi även stött på andra källor 

som bekräftar vår användning av andrahandskällan. Vi syftar specifikt på vad Lincoln och 

Guba anser om kriterier för bedömning av kvalitativa studier. Vi har där använt oss av 

Bryman och Bell (2003), som är en allmänt erkänd bok och används som kurslitteratur. 

Vid ett par tillfällen har vi använt källor som inte är akademiska. Dessa har vi kontrollerat och 

bedömt som pålitliga då det ligger en stor eller många mindre organisationer bakom. T.ex. 

källan ”Företagarna (2011)” är en studie gjord i samarbete med många stora förbund inom 

olika områden i byggbranschen. 

Den empiriska grunden beskriver hur forskaren ser på primära och sekundära källor samt om 

dessa ska få utgöra grunden för teorier som bildas av forskaren (Johansson Lindfors, 1993, s. 

89). Vi har i denna studie använt oss av primära källor. 

Aktualiteten beskriver hur aktuellt ett arbete är. Här varnar dock Johansson Lindfors (1993, s. 

89) för att råka ut för ”aktualitetssjuka” där klassiska verk kan komma i skymundan till fördel 

för nyare verk som inte är bättre. Här anser vi att vi har sett fördelarna med både klassiska 

verk och ny forskning. Vi har använt oss av äldre verk, som Freemans (1984) ”A Stakeholder 

Approach” och Eisenhardts (1989) ”An assessment and review”, som grund för att bekräfta 

den nya forskningen. Vi lämnar även plats åt mer nya verk som Garvare och Johanssons 

(2010) ”A stakeholder theory” då vi anser att det är viktigt att vara uppdaterade på vad som 

tillkommit i ny forskning. 

 

Hur väl vår empiri kommer att överensstämma med verkligheten kan påverkas av 

respondenternas ärlighet. Vi ser risken att respondenterna ljuger eller inte vill uttala sig om 

ämnen som berör svartarbete. För att motverka detta garanterar vi att intervjun är 

konfidentiell. Vi ställer även frågorna angående svartarbete på ett sätt så att det inte blir så att 

personen som svarar måste hänga ut sig själv. Med detta i åtanke anser vi att möjligheterna till 

att få intervjuer som visar en korrekt bild av verkligheten är hög. I övriga mindre känsliga 

frågor ser vi ingen risk med att respondenterna skulle ljuga. Vad som däremot kan vara 

problematiskt är misstolkningar eller felaktiga uttryck. Detta kommer vi att försöka motverka 

genom att respondenterna får möjlighet till att kommentera transkriberingen av deras intervju. 
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Avskaffandet av revisionsplikten

3.1 Revisionens 
historia & 

avskaffande

3.2 Jämförelse 
med England

Byggbranschen

3.7 Förväntat värde 
och förväntningsgap

3.5 Agentteorin och ägarförhållanden

3.6 Intressentmodellen Upplevd nytta -
Faktorer

3 Teori, lagar och rekommendationer 
För att läsaren av denna uppsats ska kunna tillgodogöra sig informationen i kommande 

kapitel avser vi att förklara de grundläggande teorierna vi valt att använda oss av. 

Utgångspunkten för val av relevanta teorier grundar sig i problemformuleringen. 

 

Vad upplever företagsledare, för småföretag inom byggbranschen, påverkar dem kring 

valet av revision? 

 

Vi börjar med en kort sammanfattning av revisionens historia för att sedan gå vidare till 

avskaffandet av revisionsplikten. Därefter kommer vi att förklara revisionens roll för företag 

och samhälle samt redogöra för tidigare forskning om avskaffandet av revisionsplikten i 

England och vad det fått för konsekvenser. 

 

I nästa steg beskriver vi byggbranschen och dess förhållande till revision. Vi förklarar vad 

ROT-avdrag innebär och hur det påverkat svart arbetskraft. I agentteorin beskrivs relationen 

mellan ledningen och ägarna i ett företag samt det informationsproblem som kan uppstå. Vi 

förklarar intressentmodellen och vilket utbyte av resurser som ett företag har till sina 

intressenter, både ur företagets samt intressentens synvinkel. Vi förklarar hur förväntningsgap 

och kundnytta påverkar företag och deras relationer. Teorins upplägg visas i figur 3 nedan. 

 

 

 

 
  

Figur 3: Sambandet mellan teorierna 
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3.1 Revisionens historia 
 

Revisionsplikten för aktiebolag har funnits i Sverige sedan år 1895 då det beslutades att alla 

aktiebolag skulle ha minst en revisor. Titeln revisor var dock inte skyddad och vem som helst 

kunde välja att titulera sig det. Till följd av detta uppkom också en hel del fel i arbetet. I dag 

kallas dessa revisorer för lekmannarevisorer. År 1932 inträffad Kreugerkraschen vilket gjorde 

att Sverige hamnade i en ekonomisk kris. Detta drog upp efterfrågan på godkända och 

auktoriserade revisorer. År 1944 bildades en ny aktiebolagslag med syfte att minska riskerna 

för att något liknande Kreugerkraschen skulle kunna inträffa igen. I och med denna lag blev 

auktoriserad revisor en skyddad titel (Wallerstedt, 2009, s. 17) och företagen blev tvungna att 

ha en auktoriserad revisor om det stod i deras bolagsordning eller om minst 10 procent av 

aktieägarna krävde det (SOU, 2008, s. 71-72). Eftersom det, år 1944, inte fanns tillräckligt 

många godkända och auktoriserade revisorer för att täcka alla aktiebolag så kunde det inte 

heller lagstadgas att alla aktiebolag skulle ha en. En ny aktiebolagslag kom år 1975 och med 

den kom skyldigheten för alla aktiebolag med högre än en miljon kronor i eget kapital att ha 

en kvalificerad revisor. I detta skede kom även begreppet ”godkänd revisor” in i bilden och 

ersatte det som tidigare kallats ”godkänd granskningsman” (SOU, 2008, s. 72). År 1983 

bedömdes det finnas tillräckligt många revisorer i Sverige och då lagstadgades det också att 

alla aktiebolag skulle bli granskade av en godkänd eller auktoriserad revisor (Wallerstedt, 

2009, s. 23; 142-143; 207-208). 

 

 

3.1.1 Avskaffandet av revisionsplikten 

 

Avskaffandet av revisionsplikten har sin bakgrund i EU:s arbete med att stärka ekonomin i 

medlemsländerna. Genom en förenkling av regelverk inom redovisning och revision ville EU 

minska de administrativa kostnaderna för små bolag med 25 procent. Syftet var att öka 

företagens konkurrenskraft gentemot företag i länder utanför EU som inte har lika hårda krav 

inom redovisning och revision (SOU 2008:32, s. 177). Samtidigt eftersträvar EU att 

medlemsländernas revisions och redovisningssystem ska vara så lika som möjligt för att 

företag inom EU ska konkurrera på samma villkor (Wallerstedt, 2009, s. 270). En av de 

lättnader som introducerats är att små aktiebolag undantas från revisionsplikten eftersom det 

utgör en stor kostnad för små bolag. Undantaget gäller för företag som inte överskrider två av 

de gällande tre gränsvärdena. 

 

 Balansomslutning: €4 400 000 

 Nettoomsättning: €8 800 000 

 Medelantalet anställda under räkenskapsåret: 50 (SOU 2008:32, s. 86) 

 

Det är sedan upp till medlemsländerna att sätta egna nivåer som ligger under EU:s 

gränsvärden (EUR-lex., 1978, Artikel 51). Sverige har som ett av de sista länderna i Europa 

beslutat att även Svenska små aktiebolag får valfriheten att välja ifall bolagets räkenskaper 

ska revideras eller inte. Lagförändringen i Sverige trädde i kraft i november 2010 och totalt 

berörde det ca 250 000 aktiebolag i Sverige (Regeringskansliet, 2011). Gränsvärdena för 

svenska aktiebolag är 

 

 Balansomslutning: 1 500 000 SEK 

 Nettoomsättning: 3 000 000 SEK 
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 Medelantalet anställda under räkenskapsåret: Fler än 3 

 

Här gäller också, likt EU:s direktiv, att om två av tre kriterier är uppfyllda så krävs en 

revision. Detta kommer enligt Halling (2007, s. 22) att ge de små aktiebolagen en årlig 

välfärdsökning på 200-300 miljoner kronor. I och med regeländringarna föreslås också att 

förvaltningsrevisionen, som har till uppgift att granska styrelsens och den verkställande 

direktörens förvaltning, ska avskaffas på grund av kostnadsskäl för de företag som anser sig 

behöva revision för räkenskaperna. Även revisorns skyldighet att vidta åtgärder vid misstanke 

om brott mot skattelagstiftningen avskaffas för att inte bolag som anser sig behöva revisor ska 

avstå detta (SOU 2008:32, s. 19). I stället föreslås att revisorns skyldighet att anmäla 
misstanke om bestickning och mutbrott ska införas i revisorslagen (SOU 2008:32, s. 20). 

 

För små aktiebolag i Sverige betyder förändringen att deras konkurrenskraft ökar i jämförelse 

med företag i andra länder samt också mot andra företagsformer inom Sverige. Risken vi kan 

se är att det finns en möjlighet att vi får en ökning av ekonomisk brottslighet och skattefusk. 

Johansson (2005, s. 16) påstår att revisionen krävs för att det ska vara möjligt att 

kvalitetssäkra redovisningsinformationen. Halling (2007, s. 22) påstår att samhället i stort inte 

sparar på slopandet av revisionsplikten. Halling (2007, s. 22) anser att det bara blir fråga om 

en omfördelning av kostnaderna i och med slopandet och att intressenterna i form av kunder, 

leverantörer och kreditgivare, får ta en större del av kostnaderna. Omfördelningen av 

kostnaderna sker genom att intressenterna själva måste granska företaget. 

 

Genomsnittskostnaden för revision i ett svenskt aktiebolag är 13 154 kronor (SOU 2008:32, s. 

131). Enligt Frivision (2011) fanns det i december 2011 över 72 000 aktiebolag som saknar 

revisor. Denna siffra har fram till juni 2012 ökat till över 112 000 (Frivision, 2012). 

 

Vi utgår från att företagen i vår studie är priskänsliga eftersom det är mindre företag vi har att 

göra med och att kostnaden för en revision automatiskt blir relativt stor för företaget (Wyett, 

2000). En viktig del av kostnaden är den tid som krävs för att förse revisorn med material, och 

i mindre företag finns det färre arbetstimmar att ta av. Kostnaden för själva revisionen har 

också ett samband med omsättningen, vilket innebär att priset blir högre för företag med en 

högre omsättning (Thorell & Norberg, 2005, s. 45). 

 

3.1.2 Revision 

För att läsarna få en bättre bild av vad revision är för något väljer vi här att ge en kort 

presentation och en sammanfattning av vad revisionens syfte är. 

Från och med detta kapitel kommer vi att summera direkta och indirekta följder av 

avskaffandet av revisionsplikten i olika antaganden. Dessa antaganden ligger till grund för 

intervjuerna med företagsledarna. Under intervjuerna får vi möjlighet att bekräfta eller 

förkasta antagandenas existens. De antaganden som tas upp är inte tänkta att ses som 

heltäckande, fler frågor kommer att ställas, men vi anser det ändå viktigt att ha en grund 

utifrån befintlig teori. 

 

Revisionens syfte är att förmedla pålitlig information till företaget och dess intressenter. Detta 

görs genom att revisorn i en systematisk process objektivt tar fram och utvärderar bevis 

angående påståenden om ekonomiska händelser för att säkerställa att de överensstämmer med 

god redovisningssed (Eilifsen, 2010, s. 10).  
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Revisorns uppgifter är enligt Aktiebolagslagen (9 kap. 3§) att ”granska bolagets 

årsredovisning och bokföring samt styrelsen och den verkställande direktörens förvaltning”. 

Finner revisorn under granskningen att fel har begåtts skall beroende på felets art detta 

rapporteras in till skatteverket samt eventuellt till särskild åklagare (ABL, 9 kap. 38§; 44§). 

Enligt aktiebolagslagen (ABL, 9 kap.) skall ett aktiebolag ha minst en revisor om inte annat 

följer av paragrafen, vilken säger att företag kan undantas plikten om vissa kriterier är 

uppfyllda. Dessa kriterier baseras på företagets storlek i form av antal anställda, 

nettoomsättning samt balansomslutning. De specifika gränsnivåerna anges i kap. 3.1.1. 

Aktiebolagslagen (9 kap. 33§) säger att ”Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om 

huruvida styrelseledamöterna och den verkställande direktören bör beviljas ansvarsfrihet 

gentemot bolaget.” Revisionsberättelsen är inte till för att lämna information om företaget 

utan detta skall göras i årsredovisningen. Revisionsberättelsen används endast i detta syfte om 

årsredovisningen behöver kompletteras (PBAB, 2012). Behöver revisorn inte lämna 

kompletterande information i revisionsberättelsen är det en ren revisionsberättelse (PBAB, 

2012). 

 

Revisorerna har en del lagar de måste följa som vi anser är relevanta att ta upp i denna studie 

för att ge en helhetsförståelse. Revisorn skall lämna en revisionsberättelse till styrelsen senast 

3 veckor före årsstämman (ABL, 9 kap. 28§). I revisionsberättelsen ska det anges vilka 

normsystem som revisorn tillämpat, och även i förekommande fall anges om revisorn har 

avvikande åsikter jämfört med ledningen i frågor som behandlats i revisionsberättelsen. Det 

skall även anges om revisorn anser sig sakna tillräckligt med underlag för att kunna göra ett 

uttalande (ABL, 9 kap. 30§). 

En revisionsbyrå erbjuder inte bara revision utan kan även erbjuda andra tjänster som 

exempelvis skatterådgivning, redovisningsrådgivning eller verksamhets- och affärsutveckling. 

Dessa tjänster är till viss del sammanhängande då det blir billigare och mer effektivt för den 

byrå som genomför redovisningsrådgivningen att även genomföra revisionen eller tvärt om. 

Efterfrågan på dessa tjänster kan även påverka varandra omvänt nu när revisionsplikten 

försvinner.  Ett företag som tidigare hade revision men sköter redovisningen och bokslutet 

själva kan, när de valt bort revisionen, känna att de behöver ett extra öga som ser att allt är 

korrekt. Det skulle därför kunna bli så att det företag som väljer bort revisionen istället köper 

tjänster i form av t.ex. redovisningsrådgivning, vilket då äter upp en del utav den besparing 

som avsägandet av revisorn gett dem. (Thorell & Norberg, 2005, s. 6; 12). Detta leder oss 

fram till vårt första antagande som utgör grunden för frågor vi kommer att ställa under 

intervjuerna med företagsledarna. 

 

 

 

 

 

 

3.2 Avskaffandet av revisionsplikten i England 
 
Sverige var ett av få länder inom EU som innan avskaffandet av revisionsplikten hade 

revisionsplikt för små aktiebolag (Thorell & Norberg, 2005, s. 11). De flesta andra länder 

hade antingen aldrig haft någon revisionsplikt för de små bolagen eller så hade den blivit 

avskaffad, som i exempelvis England (Thorell & Norberg, 2005, s. 25). I England togs 

Antagande 1: Företag som avsäger sig revisionen väljer andra tjänster som substitut 

vilket resulterar i att de inte sparar hela revisionskostnaden. 
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revisionsplikten för små aktiebolag bort år 1993 och sedan dess har gränsvärdena höjts tre 

gånger. Senast den höjdes var år 2004 vilket innebär att England nu ligger nära EU:s högst 

tillåtna gränsvärden (Thorell & Norberg, 2005, s. 25). Även om Englands kultur och lagar till 

viss del skiljer sig från Sveriges så anser vi det ändå sannolikt flera faktorer kring valet av 

revision är samma i båda länderna. Detta baserar vi på att värderingar i länder inom Europa 

generellt sett är lika varandra (Hofstede et al., 2011, s. 134; 270; 371). Vi anser att även om 

England har högre gränsvärden än Sverige så kommer de engelska företagens anledningar till 

deras val av revision att kunna ge oss en bra grundbild av de anledningar svenska företag har. 

 

Collis (2003) har utfört en studie av 2 633 berörda bolag i England, varav 790 av dem svarade 

vilket medför en svarsfrekvens på 30 procent. Ett problem med denna undersökning och vår 

studie är att av de bolag som svarade så är bolagen med fler anställda överrepresenterade i 

Collis studie (Collis, 2003, s. 6). Då Englands gränser för revision ligger högre än Sveriges 

gränser och de företag som vi kommer att intervjua så finns det risk att vissa delar av Collis 

undersökning kommer att skilja sig från vad vi får för resultat. Collis studie är kvantitativ men 

vi anser ändå att resultatet av denna undersökning är relevant för vår studie då det ger en bra 

grund att utgå ifrån. Resultatet av Collis (2003) undersökning visade att de viktigaste 

uppfattade fördelarna med revision av företagen ansågs vara följande kvalitetskriterier: 

 65 procent ansåg att revisionen ger en tydligare bild av redovisningen och dess 
systems kvalitet. 

 61 procent ansåg att revisionen förbättrade trovärdigheten på den finansiella 

informationen. 

 58 procent ansåg att revisionen gav en försäkran till banker. 

 50 procent ansåg att risken för att bli utsatt för bedrägeri minskar. 

 43 procent ansåg att kvaliteten på redovisningen ökade. 

Vi ser att det finns flera kvalitetskriterier som majoriteten av företagen ansåg som 

kvalitetsstärkande. Detta ledde oss fram till vårt andra antagande. 

 

 

 

Collis (2003, s. 7) undersökning visar att företag med en högre omsättning är mer beroende av 

externa kreditgivare, samt att dessa företag i större utsträckning väljer revision. Anledningen 

till detta finner vi ligga i att företagen vill blidka kreditgivarna för att kunna få lån. Detta 

fenomen anser vi även finns hos svenska företag och därmed är det rimligt att anta att 

efterfrågan på revision påverkas av företagens omsättning även hos de företag som medverkar 

i denna studie. 

 

 

 

 

 

Storleken på företaget i form av omsättning, balansomslutning eller antalet anställda är en av 

flera faktorer som påverkar om företagen väljer revisionen eller inte. Undersökningen av 

Collis (2003) visar att andra kvalitativa faktorer också påverkar. Dessa faktorer är om 

företagsledaren anser att det förbättrar kvalitén på den finansiella informationen och har en 

positiv effekt hos kreditgivare.  Även ägarförhållandet kan påverka valet av revision då 

Antagande 2: Majoriteten av företagen anser att revisionen förbättrar kvaliteten på 

redovisningen. 

 

Antagande 3: Företagets omsättning är en bidragande faktor till valet av revision. 
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företag som inte är familjeägda mer ofta väljer frivillig revision än de som är familjeägda 

(Collis, 2003, s. 43). Ett antagande huruvida ägarförhållandet påverkar valet av revision 

presenteras i kapitlet om agentteori och ägarförhållanden. Även hos företag där ägarna inte 

har tillgång till, eller saknar kunskapen som behövs för att förstå, den interna finansiella 

informationen är möjligheten större att de väljer revision. Detta beskrivs i agentteorin i kapitel 

3.5, där vi anser att revisionen även fungerar som en extra försäkran inom företaget när det är 

flera ägare och en inte har tillgång till, eller tillräcklig kunskap, om den finansiella 

informationen.  

 

Enligt Collis (2003) ansåg många av företagen i England att revisionen förbättrade kvaliteten 

på redovisningen. Vi finner det rimligt att detta även gäller för svenska företag inom 

byggbranschen, men det är inget vi tar för givet på grund av tidigare nämnda skillnader 

mellan länderna. Vi ser fram emot att under intervjuerna få fram hur de svenska 

företagsledarnas tänker kring detta.  

 

3.4 Byggbranschen 
 
Byggbranschen är en av de största branscherna bland små företag i Sverige 

(Företagarförbundet, 2009, s. 12), vilket gör den mycket viktig för Sveriges ekonomi. 

Byggnader som skapas av byggbranschen skall vara funktionella, ge låga 

förvaltningskostnader, vara hållbara, även i ett miljöperspektiv samt även vara estetiskt 

tilltalande. En bostad är en social rättighet men innebär även en möjlighet för människor att 

påverka sin tillvaro. En bostad behövs för att bilda familj eller prova ett nytt jobb. Detta 

medför att byggbranschen är en mycket betydelsefull bransch för samhället och 

samhällsekonomin och det är därför mycket viktigt att denna bransch fungerar så att 

bostadsmarknaden också i sin tur kan fungera (SOU 2002:115, s. 56). 

 

Av Sveriges 981 000 privatägda företag är 83 000 verksamma inom byggbranschen varav 73 

000 företag har högst 4 anställda (Sveriges Byggindustrier, 2011, s. 19). Branschen omsatte 
35 miljarder i ROT-avdrag under 2010 vilket visar att privatpersoner är en stor intressegrupp.  

(Sveriges Byggindustrier, 2011, s. 19).  

 

Innan ROT-avdraget introducerades hade byggbranschen stora problem med svartjobb. Enligt 

en undersökning gjord av Riksskatteverket (2001, kap. 6) så gjorde de en ”försiktig 

beräkning” att svarta löner inom byggbranschen skulle uppgå till 2,5-3 miljarder kronor 

årligen. Det framkom under utredningen att den beräkningen var felaktig och att den svarta 

arbetskraften var än mer omfattande än vad som först var beräknat. Av de ovan nämnda 

kostnaderna så förlorade staten ca 85 procent av summan i form av arbetsgivaravgifter, 

anställdas skatter samt mervärdesskatt, vilket resulterar i en förlust på 2-2,5 miljarder kronor 

årligen (Riksskatteverket, 2001, kap. 1). Dessa siffror täckte inte heller den totala kostnaden 

för samhället då de som arbetar svart även ofta får andra ersättningar utbetalade, så som t.ex. 

sjukpenning eller arbetslöshetsersättning (Riksskatteverket, 2001, kap. 6). 

 

ROT-avdraget infördes i december 2008 vilket gör att det nu är drygt fyra år gammalt 

(Cedronius, 2009). Enligt en undersökning av 2010-års siffror så hade 870 000 personer 

utnyttjat ROT-avdraget under 2010 till en kostnad av ungefär 35 miljarder kronor 

(Företagarna, 2011, s. 2). ROT-avdraget har även bidragit till en minskad tolerans mot att 

köpa svarta tjänster i samhället som helhet och många svarta jobb har omvandlats till vita. 

Enligt beräkningar visar detta att avdraget gett upphov till ca 15 000 - 25 000 nya vita jobb. 
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Vilket i sin tur har gett staten ökade skatteintäkter, arbetsgivaravgifter och moms. Summan av 

dessa intäkter är totalt sett nu högre än kostnaden för dessa avdrag och det har därmed visat 

sig att införandet av ROT-avdraget har varit en ren vinst för staten (Företagarna, 2011, s. 2). 

 

ROT-avdraget fungerar så att skattereduktion ges för arbetskostnad för reparation och 

underhåll samt ombyggnad och tillbyggnad (Skatteverket, 2012b). Materialkostnader samt 

resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till skattereduktion. Det krävs dessutom att 

kunden äger bostaden där ROT-arbetet utförs (Skatteverket, 2012a). Skattereduktion medges 

för halva arbetskostnaden och kan maximalt uppgå till 50 000 kr per person och år 

(Skatteverket, 2012a). 

 

Enligt en studie som gjorts på 2 447 företag inom byggbranschen så anser endast 3 procent av 

företagen att det är vanligt eller mycket vanligt att kunder efterfrågar att få arbete utfört utan 

kvitto. Detta kan jämföras med 45 procent innan ROT-avdraget infördes (Företagarna, 2011). 

Byggbranschen består av flera olika områden, vilket medför att svaren kan skilja sig åt 

emellan dem. De olika områdena syns nedan.  

 Byggnadsentreprenader 

 Elinstallationer 

 Glasarbeten 

 Måleriarbeten 

 Maskinentreprenad / Anläggningsarbeten 

 Plåtslageriarbeten 

 Ventilationsarbeten 

 VVS-arbeten 

 Annat byggnadsarbete 

Svartjobben har minskat inom alla dessa områden, men mer eller mindre i vissa. Detta beror 

på att det finns gränsdragningsproblem där vissa arbeten inte ingår. Dessa områden är 

glasarbeten, där arbetet ofta utförs på verkstaden och ROT-avdrag inte får göras, samt 

maskinentreprenader där arbete på annans mark samt förarkostnader vid transporter inte ger 

rätt till ROT-avdrag. Även plåtslageriarbeten har högre efterfrågan på arbete utan kvitto än 

övriga områden (Företagarna, 2011, s. 3-4). De områden där kunderna mest sällan efterfrågar 

arbete utan kvitto är måleriarbeten, byggnadsentreprenader, ventilationsarbeten och VVS-

arbeten (Företagarna, 2011, s. 4). Vi anser det rimligt att företag med svart arbetskraft är 

mindre benägna att ha revision, dels på grund av deras inställning som tydligtvis inte är att allt 

ska gå rätt till, och dels genom risken att de blir påkomna av revisorn genom att företagets 

redovisning inte bedöms rimlig. Då ROT-avdraget minskar den svarta arbetskraften anser vi 

det också rimligt att mer företag är benägna att välja revision. Frågan blir då hur 

företagsledarna tänker kring frågan och om de också är av åsikten att den svarta arbetskraften 

minskat. Detta leder oss till nästa antagande, som sedan ligger till grund för antagande 5 och 

ytterligare frågor angående svartarbete. 

 

 

 

 

 

Beroende på hur stora företagen är så skiljer det sig hur viktigt ROT-avdraget är för dem. I 

figur 4 kan vi se att för 47 procent av företagen som har mellan 1 och 4 anställda så står 

arbeten som omfattas av ROT-avdraget för mer än 25 procent av företagets omsättning. 

Antagande 4: ROT-avdraget minskar den svarta arbetskraften. 
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Medan jämförelsevis för företag med mer än 50 anställda så är det endast 3 procent av 

bolagen där mer än 25 procent av omsättningen är från arbeten som omfattas av ROT-avdrag. 

(Företagarna, 2011, s. 10) 

 

 

 

 

Företagen blir allteftersom de blir mer vana vid byråkratin kring avdraget också bättre på att 

hantera det. År 2010 anser enligt Företagarna (2011, s. 6) 84 procent av företagen att det går 

bra att hantera fakturamodellen jämfört med 75 procent för år 2009. Fakturamodellen innebär 

att den som utnyttjar ROT-avdraget bara betalar halva arbetskostnaden inklusive moms till 

byggföretaget. Den resterande kostnaden får sedan byggföretaget tillbaka av skatteverket när 

fakturan är betald (Skatteverket, 2012c). 2010 ansåg 87 procent av företagen att priset för 

ROT-arbeten inte har påverkats av fakturamodellen medan samma siffra var 69 procent för 

2009. 9 procent av företagen anser att fakturamodellen är dålig år 2010, motsvarande siffra 

för 2009 var 15 procent. De anser att det vore bättre om skatteverket och kunden själva bör 

sköta ROT-avdraget utan någon inblandning av byggföretagen, detta eftersom det kan vara 

svårt att få korrekta uppgifter från kunden. Numer har också de flesta av företagen ett 

skriftligt avtal som reglerar vad som gäller mellan parterna om skatteverket skulle neka 

utbetalning till företaget (Företagarna, 2011, s. 6). 

Eftersom revisorn har rapporteringskrav när oegentligheter upptäcks (Thorell & Norberg, 

2005, s. 4) anser vi att det är stor sannolikhet att företag som ägnar sig åt oegentligheter också 

håller sig undan från revision. Att mäta andelen svart arbetskraft kan bli problematiskt då vi 

utgår från att alla som använder sig av, eller har använt, svart arbetskraft inte skulle svara 

ärligt på våra frågor. Vi undersöker därför företagens inställning i allmänhet till valet av 

revision vid användande av svart arbetskraft, det vill säga hur de tror att det ser ut hos andra 

bolag. 

52%
62%

77%

95%

47%
36%

23%

3%
1% 2% 1% 1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0-4 anställda 5-9 anställda 10-49 ansällda Mer än 50 
anställda

Vet ej

25-100%

Mindre än 25%

Figur 4. Omfattning av ROT-avdrag. 

Modifikation av diagram från företagarna 

(2011, s. 10). 
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3.5 Agentteorin och ägarförhållanden 
 

Vi förväntar oss i vår studie att främst stöta på aktiebolag där ägare och ledning är samma 

person, men vi ser också möjligheten att stöta på både aktiebolag som är familjeägda samt de 

med delat ägarskap utan släktband vilket medför att potentiella agentproblem eller 

informationsproblem kan existera. I dessa fall anser vi det rimligt att ägarförhållandet kan 

påverka valet av revision.  Det har visat sig att om företaget är familjeägt, så minskar 

efterfrågan på revision då tilliten mellan ägarna tenderar att vara större (Collis, et al. 2004, s. 

89; 97). 

I dagens företag är det vanligt att styrelsen och de personer som driver företaget inte är de 

samma som ägarna, så har det inte alltid varit. Från sent 1700-tal till tidigt 1800-tal så var de 

flesta företag små och ägarledda samt hade mindre ansvar gentemot utomstående intressenter. 

I detta tidsskede så kom den industriella revolutionen vilket också innebar att företagen blev 

större och behövde mer kapital för att finansiera dess expansion (Eilifsen, 2010, s. 6). Mycket 

kapital behövdes för forskning, byggnader, eller redskap för leverans och tillverkning. 

Marknaden svarade genom att utvecklas så att personer som lånade ut pengar till företaget i 

sin tur fick äga en liten del av företaget, aktier, som säkerhet för lånet. På detta sätt kunde 

företagen samla ihop stora mängder kapital i form av tusentals små lån, och aktiebolaget som 

bolagsform var född. Eftersom dessa många små ägare inte var med och styrde företaget så 

fungerade ledningen som agenter för ägarna. Det uppstår då en viss informationsasymmetri 

där ledningen, agenten, besitter mer information om företaget än ägarna (Eilifsen, 2010, s. 6). 

Då finns också en möjlighet att ägarens och agentens intressen skiljer sig åt, vilket är vad som 

kallas ett agentproblem. 

Vi förutsätter att de flesta av våra respondenter är både den som äger och driver företaget, 

vilket är standarden för mindre företag. Det kan också vara så att företaget har flera ägare som 

aktivt arbetar med företaget. I de fallen skulle agentproblem kunna uppstå, ägarna emellan, då 

inte alla har den kunskap som krävs för att förstå den finansiella informationen. I de fall där 

antingen ägaren inte är verksam inom företaget, eller om det finns flera verksamma ägare, så 

vill vi undersöka om det påverkar företagens val av revision. För att även få en åsikt från de 

enmansbolag vi räknar med att stöta på så kommer vi även ställa frågor kring hur de skulle 

tänka om de hade haft en partner. 

 

 

 

Ett antagande på det mänskliga beteendet enligt agentteorin är att agenten kommer agera för 

att maximera sin egen nytta (Eisenhardt, 1989, s. 59).  Detta är grunden till agentteorin som 

enligt Eisenhardt (1989, s. 59) kan uttryckas i två påståenden, 

a) att målsättningen mellan ägaren och agenten är olika 

b) att det är svårt eller dyrt för ägaren att verifiera vad agenten verkligen gör. 

 

Punkt b ovan är var revisionen kommer in i bilden, då ägarna genom revisionen får en viss 

försäkran om att agenten har skött sina uppdrag enligt överenskommelse. Risken att ett 

Antagande 5: Det är troligare att ett företag utan svart arbetskraft anlitar en revisor i 

jämförelse med ett företag som har svart arbetskraft. 

Antagande 6: När informationsasymmetri förekommer så är ägarförhållandet en viktig 

faktor för valet av revision. 
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agentproblem uppkommer ökar också med företagets storlek, komplexitet samt dess 

geografiska plats (Seow, 2001, s. 62). Då vi kommer att avgränsa oss till små företag så bör 

också enligt (Seow, 2001) risken för att vi stöter på agentproblem vara relativt liten. Samtidigt 

finns det studier som säger att risken för agentproblem inte alls behöver vara kopplat till 

storleken på företaget (Collis et al., 2004, s. 89). 

 

Även då det inte finns flera ägare så anser vi att ägarens syn på revision kan påverkas av om 

företagaren själv sköter redovisningen eller om det sker externt. Sker redovisningen internt 

hos företaget är det rimligt att anta att revisionen ger företagsledaren en extra koll på att allt 

står rätt till. Om redovisningen sker externt är detta redan gjort och en extra koll anses 

rimligtvis inte som lika värdefull. 

 

 

 

3.6 Intressentmodellen 
 

Relationen mellan företag och intressenter finns beskriven i många olika teorier. En ofta 

förekommande teori kallas shareholder theory eller aktieägarteori. Teorin som är utarbetad 

av Andrew L. Friedman på 60-talet beskriver företagens sociala ansvar. Företagen ska utnyttja 

dess resurser och öka vinsterna på en öppen och konkurrensutsatt marknad, utan brottsliga 

aktiviteter. Teorin beskriver aktieägarna som den viktigaste intressenten och kritiseras för att 

favorisera kortsiktigt ägande gentemot långsiktigt (Yamak & Süer, 2005, s. 112). Eftersom 

styrelsen jobbar åt ägarna anser Friedman (1970, s. 176) att styrelsen i ett företag ska arbeta 

för att maximera vinsten för ägarna och inte ta lika stor hänsyn till övriga intressenter. Även 

Jensen (2002, s. 236) påstår att företag måste koncentrera sig på ägarna som är de viktigaste 

intressenter för att maximera lönsamheten. Freeman et al. (2004 s. 365-367) kritiserar 

aktieägarteorin och säger att företag som endast tjänar ägarna och deras vinstintresse har för 

kortsiktig planering.  

 
En annan vanligt förekommande teori kallas stakeholder-theory eller intressentmodellen, den 

modellen anser vi passar bättre till vår studie därför att den inkluderar fler kategorier av 

intressenter, och ger oss bättre möjlighet att se vilka faktorer som påverkar valet av revision 

tydligare. Intressentmodellen har sitt ursprung i relationsteorin och kan förklaras som att alla 

som tillför eller erhåller något från en organisation är organisationens intressenter (Bruzelius 

& Skärvad, 1989, s. 71). Även den som påverkar eller påverkas av företaget i någon mening 

klassas som en intressent (Freeman, 1984, s. 46). Intressentmodellen (Hill & Jones, 1992, s. 

133) visar företagets olika intressenter och vilket resursutbyte som sker mellan företag och 

intressent. Detta resursutbyte är nödvändigt för att företaget ska kunna existera (Garvare & 

Johansson, 2010). Intressenter har olika typer av behov av resurser och ekonomisk 

information (Smith, 2006, s. 17) men gemensamt är att alla intressenter har behov av att 

företaget sköts enligt de normer som samhället stiftat (Norberg & Thorell, 2005, s. 34). 

Genom att använda den bredd som intressentteorin bygger på ökar företagets möjligheter att 

tillfredsställa alla intressenter genom långsiktig planering (Freeman et al., 2004, s. 365-367). 

 

För att bättre förstå intressentmodellen och göra den mer vetenskaplig beskriver Freeman 

(1999, s. 233) att modellen kan ses ur tre perspektiv, vilka är deskriptiv, instrumental och 

normativ. 

 

Antagande 7: Företagens upplevda nytta av revisionen beror på om redovisningen sker 

internt eller externt. 
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Det deskriptiva perspektivet förklarar hur världen är, hur företaget styr och interagerar med 

intressenten (Freeman, 1999, s. 233). Cooper (2004, s. 21) skriver att det är viktigt att 

företaget tänker på konsekvenserna av sitt agerande utifrån intressentens perspektiv vid 

samarbetet med olika intressenter. Det deskriptiva perspektivet beskriver företaget som en 

konstellation av kooperativa och konkurrenskraftiga intressen som har ett egenvärde. 

Perspektivet kan även användas i jämförelse med andra modeller för att testa hur väl modellen 

stämmer överens med verkligheten (Donaldson och Preston, 1995, s. 66). 

 

Den instrumentella aspekten länkar samman mål och medel (Freeman, 1999, s. 233). Genom 

att styra företaget till intressenternas fördel så ökar aktieägarvärdet (Cooper, 2004, s. 21), och 

för att lättare uppnå företagets mål måste det vara balans mellan olika intressegruppers 

intressen (Shankman, 1999, s. 322). Den instrumentella aspekten utgör en ram för att testa 

samband mellan utövandet av intressentmodellen och möjligheterna för företaget att uppnå 

utsatta mål. De företag som använder sig av intressentmodellen kommer att öka sin tillväxt 

och lönsamhet (Donaldson & Preston, 1995, s. 67). 

 

Den normativa aspekten förklarar hur världen borde se ut, hur företaget borde interagera med 

sina intressenter (Freeman, 1999, s. 233). Den belyser de moraliska och etiska aspekten av 

intressentmodellen (Cooper, 2004, s. 23). Intressenter är alla de som har befogade intressen i 

företagets verksamhet oavsett om företaget har liknande intresse i dem. Varje typ av intressent 

förtjänar uppmärksamhet för sin egen skull och inte för dess förmåga att tillfredsställa någon 

annan intressent (Donaldson & Preston, 1995, s. 67). 

 

I och med Sveriges övergång till frivillig revision för de 

mindre aktiebolag så förflyttas fokus från den normativa 

aspekten av intressentmodellen, där alla intressenter bör ha 

tillgång till samma finansiella information, till den 

instrumentella aspekten där företaget bättre kan avgöra 

vilka intressenter som ska få ta del av deras finansiella 

information. Detta påverkar den deskriptiva aspekten av 

intressentmodellen genom hur företagen kommer att 

tillhandahålla information till intressenterna, vilket gör det 

deskriptiva perspektivet samt den instrumentella aspekten 

mest relevant för oss då det är där Sverige befinner sig 

idag. 

 

De olika intressenterna i ett aktiebolag består av ägare, 

styrelse och VD, anställda, kunder, leverantörer, stat och 

kommun samt kreditgivare (Hill & Jones, 1992, s. 133). 

Exempel på olika intressenter kan ses i figur 5. Det är 

viktigt att förstå vad varje intressent kräver av företaget 

för att företaget ska få maximalt utbyte av intressenterna 

(Bruzelius & Skärvad, 1989, s. 73). Nedan förklaras var 

och en av intressenterna och vilken relation de har med 

företaget samt vilket utbyte de har av att bolagets 

räkenskaper är granskat av en revisor.  

 

 

Figur 5: Intressentmodellen. 
modifierad figur från Donaldson 

och Preston (1995, s. 69). 
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3.6.1 Stat och Kommun 
 

Samhället är en av de största intressenterna till företag tack vare att revisorn har 

rapporteringskrav när oegentligheter upptäcks (Norberg & Thorell, 2005, s. 4). Stat och 

kommun tillhandahåller bidrag, lån och olika typer av samhällsservice till företag. 

Samhällsservice kan exempelvis vara utbildning, kommunikationer och bostäder. För den 

servicen betalar företaget skatt på sina vinster och bidrar till det allmänna i samhället 

(Bruzelius & Skärvad, 1989, s. 75). 

 

Ett företags redovisning ligger till grund för skatteverkets fastställande av hur mycket skatt ett 

företag ska betala, det gör revisionen till en viktig försäkran att företagets räkenskaper 

överensstämmer med lagar och förordningar (SOU 2008:32, s. 257). Enligt en undersökning 

som Skatteverket gjort så ger revisionsplikten en minskad andel svartarbete. Detta syns i 

jämförelsen mellan aktiebolag och andra företagsformer där de andra företagsformerna som 

inte har krav på revision står för en överhängande stor andel av svartarbetet (Skatteverket, 

2006, s. 284). Utifrån detta finner vi det rimligt att skatteverket också kommer granska bolag 

som är utan revision oftare än företag med revision. Om så verkligen blir fallet, är dock 
oväsentligt då företagens val baserar sig på den kunskap de har. Anser de att chansen att de 

blir granskade ökar, är det också rimligt att anta att de kan välja revision just för att undvika 

det (Sundgren, 2003, s. 269). 

 

Ekobrottsmyndigheten och brottsförebyggande rådet (BRÅ) är intressenter till företags 

årsredovisningar, de samarbetar med FAR, branschorganisationen för revisorer och rådgivare, 

för att utveckla brottsförebyggande åtgärder (Ekobrottsmyndigheten, 2011). För att minska 

den ekonomiska brottsligheten och förebygga brott måste en revisor enligt aktiebolagslagen 

anmäla misstanke om brott till en åklagare. Det gäller brott som bedrägeri, svindleri, 

penninghäleri, förskingring och annan trolöshet, brott mot borgenärer, bestickning och 

mutbrott samt skattebrott (Ekobrottsmyndigheten, 2004, s. 23). 

 

Rimligtvis bör stat och kommun inte vara en av de viktigare intressenterna för företagen då 

företagen inte är beroende av dem för dess överlevnad. De är snarare intressenter som måste 

tillfredsställas till en viss gräns, genom att följa lagar och förordningar. Revision är 

fortfarande, trots avskaffandet av revisionsplikten, något som stat och kommun har nytta av. 

Vi anser dock chansen som liten att bolagen väljer revision för att tillfredsställa stat och 

kommun. Detta förutsätter dock att stat och kommun inte köper tjänster av byggföretaget. I 

det fallet går de över från att vara en intressent i form av stat och kommun till att bli en 

intressent i form av kund och kan vilja se en revision av andra anledningar. Vi utgår därmed 

ifrån att företagaren ser sin egen besparing som mer värd än den extra kostnad som åläggs på 

stat och kommun. Därmed anser vi att företagen inte väljer att ha revision för att hjälpa 

samhället som helhet. 

 

 

 

 

3.6.2 Kreditgivare 
 

En anledning till att företag efterfrågar revision är att kreditgivare påverkar företag genom att 

kräva reviderade bokslut (Hill & Jones, 1992, s. 148). Kreditgivare är en av de största 

Antagande 8: Nyttan för stat och kommun är ej avgörande faktorer för valet av revision 

hos byggbolagen. 
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intressenterna till små bolag med stort kapitalbehov. Kreditgivare tillhandahåller företaget 

med det kapital som behövs för dess drift. I utbyte betalar företaget ränta på kapitalet 

(Bruzelius & Skärvad, 1989, s. 75). Kreditgivarna använder revisionen som säkerhet för att 

företagets räkenskaper stämmer överens med den finansiella information som presenteras i 

finansiella rapporter.  

 

Enligt Collis et al. (2004, s. 89) så anger 94 procent av kreditgivarna att de är mer villiga att 

ge ett lån till ett litet företag som har ett reviderat bokslut i jämförelse med de som inte har 

det. Den finansiella informationen tillsammans med information om hur företaget tidigare 

skött sina lån används för att bedöma hur stor risken är för att företaget inte kan betala räntor 

och amorteringar (SOU 2008:32, s. 253-254). För att lån ska erhållas krävs enligt Svanström 

(2008) att kreditgivaren får tillgång till bokslutsinformationen med tillhörande 

redovisningsinformation samt möjligheten att kontakta den revisorn som granskat 

räkenskaperna.  Storleken på räntan och återbetalningstiden på lånen baseras på historisk 

lönsamhet och nuvarande betalningsförmåga (Smith, 2006, s. 20). Till små bolag klassas 

kreditgivarna som den största och viktigaste intressenten och kreditgivarna lägger stor vikt i 

reviderade bokslut (Thorell & Norberg, 2005, s. 37).  

 

Tidigare forskning har visat att det finns ett positivt samband mellan skuldsättningsgrad och 

efterfrågan på revision. Chow (1982, s. 283) har visat på att behovet av revision ökar desto 

högre skuldsättningsgraden är. Här avser vi att undersöka ifall Chows resonemang även gäller 

små företag samt hur företagsledarna hos dessa företag tänker kring skuldsättningsgraden i 

relation till revisionen. Vi anser att det inte föreligger någon anledning att misstänka att det 

skulle vara annorlunda för små aktiebolag inom byggbranschen då den föredragna säkerheten 

på lånet för kreditgivarna inte bör skilja sig mellan olika andra branscher.  

 

 

 

 

 
Räntan som företagen betalar på sina lån påverkas också om företaget har revision eller inte. 

Främst påverkas mindre företag av detta då större företag oftast funnits en längre tid och 

därmed också skapat sig ett rykte och kan få bättre lånevillkor på grund av det (Blackwell et 

al., 1998, s. 69). Huruvida detta påverkar företagens val av revision är också beroende på om 

företagsledarna är medvetna om denna effekt. 

 

3.6.3 Kunder  
 

Genom att kunder köper de tjänster och produkter som företaget tillhandahåller så utgör 

kunder den viktigaste intressenten för många företag. Kunderna kräver i sin tur att tjänsterna 

och produkterna möter de uppsatta förväntningar i form av kvalitet, leveransprecision, 

service- och garantiåtagande (Bruzelius & Skärvad, 1989 s. 74). Räkenskaper som är 

granskade av en revisor ökar kundens försäkran om att företaget kan fullgöra alla förpliktelser 

(SOU 2008:32, s. 255). 

 

Hur viktig revisionen är för kunden som är intressent anser vi är beroende på om det är 

företagskunder eller privatkunder som företaget säljer åt. Det är rimligt att anta att 

företagskunder är mer informerade om revisionens betydelse eftersom företagskunderna 

Antagande 9: Behovet av revision ökar med skuldsättningsgraden. 
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oftare har erfarenhet av revision. Därmed kan det upplevas som viktigare att ha revision för 

företag som säljer till företagskunder. 

 

 

 

 
3.6.4 Ägare 
 

Ägarna vill ha avkastning genom utdelning och värdeökning på det kapital som de satsar i 

företaget. Därigenom kräver ägarna att resurserna ska förvaltas väl och att företaget går med 

vinst (Bruzelius & Skärvad, 1989, s. 74). Ägarna vill även kunna bedöma hur ledningen 

sköter företaget och besluta huruvida styrelserepresentanter ska få vara kvar eller bytas ut. 

Revisionens betydelse för ägaren varierar beroende på om ägaren är en del av ledningen eller 

ej (Smith, 2006, s. 18). I de fall ägaren är aktiv i företagets drift tillför revisionen mindre för 

ägaren, då denne oftast har full insyn i företaget (SOU 2008:32, s. 252). Det finns däremot 

andra fördelar med revision. Svanström (2008, s. 28) skriver att revisionen har en stor intern 

nytta för företagen i form av: 

 

 Kompensation för förlust av kontroll 

 Förbättrad operativ effektivitet 

 Förbättrat beslutsunderlag 
 
I större företag med flera hierarkier inom organisationen krävs kontrollåtgärder för att 

säkerställa att ledningens direktiv når ut till de anställda. Om det är flera nivåer mellan 

ledning och anställda så är det också svårare att kontrollera att direktiven når ut. Ett sätt att 

minska avståndet mellan ledningen och de anställda är genom att förbättra den interna 

kontrollen (Abdel-Khalik, 1993, s. 35). Revisionen fungerar här enligt Sundgren (2003, s. 

266) som granskning av den interna kontrollen där revisionen kan ge förbättringsförslag och 

därmed få de anställda att agera i enlighet med ledningens och ägarnas intresse. Denna studie 

baserar sig på mindre bolag och vi anser det rimligt att de flesta av dessa bolag saknar 

hierarkier.  Detta medför att direktiven når de anställda direkt och att det därför inte finns 

något behov av att förbättra den interna kontrollen. I de fall där bolagen har anställda med 

flera led av hierarkier kan förlust intern kontroll förekomma. Vi anser att kompensation för 

förlust av kontroll inte kommer att vara en avgörande faktor för revision hos de studerade 

bolagen, då det inte kommer att finnas flera led av hierarkier. 

 

 

 

 

 

I samband med företagets revision kan företaget få råd och tips av revisorn som gör att 

verksamheten kan effektiviseras (Svanström, 2008, s. 30). Denna effekt är enligt Chow (1982, 

s. 289) en förklaring till att företag efterfrågar revision. Detta anser vi vara relevant även för 

mindre bolag då ekonomiska problem kan påtalas vid revisionen, vilka företagaren sedan kan 

åtgärda med följden att företaget ökar dess intäkter alternativt minskar dess kostnader. 

Revisionen kan därför ha ett indirekt ett samband till en förbättrad operativ effektivitet.  

 

 

 

Antagande 10: Företagskunder efterfrågar ett reviderat bokslut i större utsträckning än 

privatkunder. 

Antagande 11: Kompensation för förlust av kontroll är inte en avgörande faktor för 

valet av revision inom byggbranschen. 

 

Antagande 12: Företagen upplever en förbättrad operativ effektivitet av revisionen. 
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Slutligen förklarar Svanström (2008, s. 33) att revisionen ger ett högre internt värde för de 

företag som använder redovisning som beslutsunderlag i och med att reliabiliteten på 

redovisningen ökar och risken för väsentliga felaktigheter minskar.  Detta styrks även av 

Collis studie (2003, s. 15) där det framgår att företagsledare uppfattar att revisionen stärker 

redovisningskvaliteten. Detta anser vi hänger samman med vilket förtroende företagsledaren 

har för personen som sköter redovisningen. Är förtroendet för den som sköter redovisningen 

högt så anses revisionen som mindre viktig. Detta kan tänkas vara än viktigare för de allra 

minsta företagen då det är sannolikt att de inte i samma utsträckning som större företag anlitar 

någon med nog stor erfarenhet för att sköta redovisningen.  

 

 

 

 
  

3.6.5 Leverantörer 
 

Företaget behöver leverantörerna för att få sina varor och tjänster samtidigt som leverantörer 

vill ha stabila kunder som betalar för de produkter och tjänster som leverantören 

tillhandahåller (Bruzelius & Skärvad, 1989, s. 75). Hill och Jones (1992, s. 139) säger att 

leverantörer behöver ett företags revision för att kunna besluta hur resurser ska tillhandahållas till 

företaget. Genom revisionen säkerställs att den finansiella informationen är tillförlitlig och att 

företaget har förmågan att betala de varor och tjänster som företaget beställer från 

leverantören (SOU 2008:32, s. 254). Behovet av information ökar om företaget köper på 

kredit (Smith, 2006, s. 21). 

 

 

 

 

3.6.6 Anställda 
 

Anställda vill ha meningsfyllda arbetsuppgifter som leder till personlig utveckling och 

tillfredsställelse i arbetslivet. De kräver också en god arbetsmiljö och en skälig lön för de 

arbetsuppgifter de utför åt företaget (Bruzelius & Skärvad, 1989, s. 74). På längre sikt 

behöver anställda finansiell information om företagets lönsamhet för att kunna bedöma hur 

trygg anställningen är och vilket utrymme det finns för löneförhandling (Smith, 2006, s. 22). 

I bolag som saknar anställda eller i bolag där alla anställda är familjemedlemmar, fyller inte 

revisionen någon roll för insynen i företaget eftersom alla anses ha insyn. Däremot fyller 

revisionen en roll i företag som har anställda utanför familjekretsen eftersom anställda utanför 

familjekretsen har rätt till information om företagets utveckling enligt 

medbestämmandelagstiftningen (SOU 2008:32, s. 256). Vi anser att då det rör sig om små 

företag, där de anställda och företagsledaren lättare får en personlig relation än i ett större 

bolag, så kommer de anställda fokusera mer på tilliten som byggs upp genom den personliga 

relationen än genom en revision. 

 

Antagande 13: För företag som använder sig av redovisningen som beslutsunderlag så 

blir revisionen en viktigare faktor. 

 

Antagande 14: Leverantörer som säljer på kredit efterfrågar mer ofta revision än de 

som inte säljer på kredit. 

Antagande 15: De anställda i små aktiebolag efterfrågar inte revision. 
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3.6.7 Styrelse och VD 
 

Styrelsen bidrar till företaget genom långsiktig planering av verksamheten medan VD:n 

ansvarar över den dagliga verksamheten. För dessa insatser erhåller de lön och i vissa fall 

även bonus (Bruzelius & Skärvad, 1989, s. 74). Redovisningen ligger till grund för framtida 

ekonomiska beslut och ger ett underlag för kontroll och uppföljning. Ägarna beslutar om 

styrelse och VD får ansvarsfrihet och fortsatt förtroende baserat på årsredovisningen (SOU 

2008:32, s. 246). Det kan innebära att styrelse och VD gärna vill att företaget ska revideras. I 

de företag vi kommer att intervjua är det däremot rimligt att anta att ägare, styrelse och VD 

ofta kommer att utgöras av en och samma person. Så till en följd av detta anser vi att 

ansvarsfrihet samt fortsatt förtroende inte fungerar som en anledning till varför 

företagsledarna skulle välja att ha revision. Detta ligger väldigt nära antagande 6 om 

informationsasymmetri, och därför väljer vi här att avstå från att göra ett ytterligare 

antagande.  

 

3.6.8 Sammanfattning intressentmodellen 

 

Intressentmodellen har genom olika författare fått mycket kritik genom åren, bland annat 

säger Jensen (2002, s. 236) att det är farligt att använda sig av teorier där företaget ska försöka 

maximera vinsten för alla som har samröre med företaget. Det skulle göra terrorister och 

utpressare till företagets intressenter, och deras intresse är inte delat med företaget. Freeman et 

al. (2004, s. 367) hävdar att om företagen enbart fokuserar på ägarna så kommer antalet 

företagsskandaler liknande Enron och Worldcom att öka. Intressentmodellen har även 

kritiserats för att inte ge de flesta intressenter mer utbyte än de lagligen har rätt till. De 

frivilliga intressenterna kan därför avsluta sin relation med företaget (Cooper, 2004, s. 25). 

 

Intressentmodellens funktion för vår uppsats är att beskriva vilken relation företaget har till 

sina intressenter och vice versa. Den ger också en bra beskrivning av vilken roll revisionen 

har för de enskilda intressenterna men också för företaget. Med hjälp av intressentmodellen 

visar vi att intressenternas beslut att starta eller upprätthålla en relation med ett företag kan 

bero på om företaget har revision eller ej. Vi anser det rimligt att anta att revisionen har stor 

betydelse för de flesta intressenter och är avgörande för vissa, såsom kreditgivare, vilka 

använder reviderade bokslut som en informationskälla för att bedöma företags förmåga att 

återbetala lån. För de små bolagen i byggbranschen bedömer vi att revisionen har mindre 

betydelse sett ur kundernas synvinkel, vi antar att privatkunder inte undersöker om bolagets 

räkenskaper är reviderade innan de anlitar ett bolag. 

 

3.7 Förväntat värde och förväntningsgap 
 
För att vi i denna studie ska kunna visa vilka faktorer som företagsledarna anser påverkar 

dem, i valet om revision, vill vi även klargöra vad upplevt värde är för något. Det uppfattade 

värdet för en kund som köper en tjänst är skillnaden mellan de upplevda fördelarna och den 

uppoffring som kunden gör för att få dessa fördelar (Ulaga & Chacour, 2001, s. 527; 

Zeithaml, V.A., 1988). Uppoffringarna är mer än bara priset, det kan vara 

informationssökandet och tiden det tar innan tjänsten är utförd samt hur väl kunden känner 

igen och litar på varumärket hos tjänsten eller varan som köps (Zeithaml, 1988, s. 10-11).  
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För att en kund ska kunna bli nöjd måste förväntningarna levas upp till. Har kunden för höga 

förväntningar är kunden svår att tillfredsställa och det resulterar i att kunden kanske går vidare 

till en konkurrent. Detta anser vi kan hända inom revisionsbranschen när exempelvis 

revisionsbolaget levererat som det ska, men kunden saknar kunskap om vad den kan förvänta 

sig. Denna skillnad i förväntningar och vad som faktiskt genomförs brukar kallas 

förväntningsgap (Johansson, 2005, s. 64). Inom revisionsbranschen finns det forskning som 

visar på att ett förväntningsgap ofta är närvarande, där kunden förväntar sig mer av revisionen 

än vad revisorn ska leverera (Johansson, 2005, s. 64).  Ett förväntningsgap kan även föreligga 

hos företagets intressenter, till exempel hos en kreditgivare eller leverantörer (Johansson, 

2005, s. 202). Ett direkt exempel i revisionsbranschen där ett förväntningsgap existerar är till 

vilken grad av säkerhet som en revision kan intyga att ett företag är livskraftigt och kommer 

att klara sig minst ett år framåt i tiden.  Revisorerna menar här att de med rimlig säkerhet kan 

intyga att företaget kommer att klara sig minst ett år framåt i tiden, medan det hos 

intressenterna är ett vanligt missförstånd att tro att revisionen garanterar att företaget är 

livskraftigt så länge inte revisionsberättelsen säger annat (Johansson, 2005, s. 65). Ett annat 

exempel på förväntningsgapet är i vilken utsträckning som revisorn skall inrikta sig på att 

upptäcka förbiseenden och oegentligheter i företagens redovisningar. Kunderna förväntar sig 

att revisorerna tar sig an denna uppgift medan revisorerna menar på att deras huvudsakliga 

uppgift är att ge en åsikt om redovisningen ger en rättvisande bild av företaget eller inte 

(Johansson, 2005, s. 65). 

 

Ett sätt att minska förväntningsgapet som uppkommer mellan kunder och revisorer är genom 

uppdragsbrevet som skrivs. Där anges revisionens omfattning samt hur ansvarsfördelningen 

ser ut (Shaikh & Talha, 2003, s. 524).  

 

Anledningen till att en revisor inte alltid kan upptäcka felaktigheter och oegentligheter i 

redovisningen är i grunden en kostnads- och effektivitetsfråga (Johansson, 2005, s. 163). 

Revisorn skulle kunna granska allt men det skulle kräva betydligt mer tid och kostnaderna för 

revisionen skulle även bli betydligt högre som en följd. För att effektivisera revisionen måste 

revisorn planera processen utefter väsentlighet och risk och genom den bedömningen välja att 

granska där väsentligheten och risken för fel är som störst (Johansson, 2005, s. 162). 

 

Vi anser att förväntningsgapet är viktig faktor för valet av revision hos byggbolagens 

företagsledare. Dels genom ett förväntningsgap hos företagsledarna men möjligtvis också 

genom att företagets intressenter efterfrågar revision på grund av ett förväntningsgap där de 

förväntar sig en garanti för att företaget är livskraftigt istället för att se revisionen som ett 

intyg med rimlig säkerhet.  

 

 

 
Tidigare studier och empiri visar att ryktet hos revisionsbyrån är viktigt. Detta framkom 

tydligt när revisionsbyrån Arthur Andersen förlorade sitt rykte då de blev åtalade i samband 

med Enronskandalen. De förlorade då 95 % av alla dess kunder (Barton, 2005, s. 562). Vi tror 

inte att företagen i denna studie kommer att vara lika känsliga för rykten som större bolag som 

har mer att förlora och en högre grad av granskning riktad mot bolaget. Däremot anser vi det 

ändå möjligt att företagen uppfattar rykten och att det kan påverka deras val angående 

revision. 

 

Antagande 16: Efterfrågan på revision påverkas av vad intressenterna förväntar sig att 

få ut av revisionen. 
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3.8 Avslut på teorin 
 

Vi bedömer att de teorier vi har valt samt att de antaganden som framkommit i teorikapitlet 

kommer att hjälpa oss att ta reda på vad företagsledarna upplever påverkar dem kring valet av 

revision. Med hjälp av detta har vi skapat ett underlag inför datainsamlingen vilken vi 

beskriver ytterligare i kapitel 4. 
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4 Praktisk metod 
I detta kapitel förklarar vi hur vi gått tillväga vid urvalsprocessen och utformningen av 

intervjuguiden. Vi redovisar intervjufrågorna och förklarar hur datainsamlingen gått till. 

Kapitlet avslutas med en beskrivning av hur databearbetningen gått till. 

 

4.1 Urvalsprocess 
 

På grund av det resurskrav som finns så görs oftast urvalsundersökningar vid kvalitativa 

undersökningar. Det innebär att endast ett stickprov av målpopulationen undersöks (Svenning, 

2003, s. 101). Vid urvalsundersökningar kan sättet för urval delas in i tre olika kategorier 

beroende på vilken typ av forskningsansats forskaren använder och vad som är syftet med 

undersökningen (Johansson Lindfors, 1993, s. 91). Är forskningsansatsen att avbilda så vill 

forskaren dra slutsatser för att kunna generalisera och då passar ett representativt urval bäst. 

Det innebär att ett stort antal respondenter tillfrågas efter att de statistiskt blivit utvalda 

(Johansson Lindfors, 1993, s. 92). Vid aktionsforskning är det ofta forskarens kompetens som 

avgör ifall denne får uppdraget att undersöka. Därav är urvalet ömsesidigt mellan forskaren 

och uppdragsgivaren (Johansson Lindfors, 1993, s. 103). Johanson Lindfors (1993, s. 99) 

skriver även att beroende på forskningsansats så kan urvalet av respondenter ofta vara 

avsiktligt istället för representativt och respondenter ska väljas utifrån relevans till de teorier 

som behandlas. 

 

Vid kvalitativa intervjuer finns det inga tydliga regler för antalet respondenter för att studien 

skall anses ha trovärdighet och äkthet. Istället ska antalet respondenter bero på studiens 

frågeställning och målsättningen med studien, dvs. vad forskaren vill åstadkomma (Saunders, 

2009, s. 233). Forskarna ska själva se när det börjar finnas en mättnad i studien där det inte 

ger mer, eller ger lite mer, att fortsätta med ytterligare intervjuer. Därav är det svårt att 

förutspå hur många intervjuer som kommer att erfordras. Saunders (2009, s. 235) beskriver att 

det beror på hur homogen gruppen av respondenter är. Försöker författarna förstå en relativt 

homogen grupp studieobjekt så räcker det med 12 intervjuer, medan om det är en mindre 

homogen grupp så är det troligt att 12 respondenter blir för få. Samtidigt säger Halvorsen 

(1992, s. 101) att 4-5 intervjuer räcker för att exemplifiera ett problem och få fram de 

inställningar och attityder som finns närvarande. Även Johansson Lindfors (1993, s. 102) 

visar på hur författarna Lincoln och Guba inte fäster någon större vikt vid antal då de med 

deras hermeneutiska kunskapssyn förhindras från att ha någon större överförbarhet. 

 

Då vår forskningsansats är mest lik teoriverifierande forskning väljer vi att använda oss av ett 

avsiktligt urval. Detta ger oss möjlighet att upptäcka eventuella skillnader på områden inom 

branschen vilket ger möjlighet att utesluta eller utöka antalet områden. Vi anser det rimligt att 

vi kommer röra oss inom en homogen grupp, då vi befinner oss inom samma bransch och det 

är avgränsat till små aktiebolag. Däremot visste vi inte innan vi börjat med intervjuerna hur 

pass homogen gruppen verkligen var då den mänskliga faktorn kan avgöra. Det skulle kunna 

visa sig att gruppen inte alls är särskilt homogen vilket skulle betyda att ett högre antal 

intervjuer vore nödvändigt för att nå den punkt där ytterligare intervjuer inte ger mer, eller lite 

mer till i studien.  

Vissa branscher påverkas mer eller mindre av olika intressenter och även antalet företag som 

finns inom en viss bransch kommer att påverka vårt val av inriktning på denna studie. Dels för 

att kunna få tillräckligt med svar men också för att ge studien mer relevans. Företagen som vi 

valt ut till intervju fann vi genom databasen Affärsdata som finns tillgänglig via 
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universitetsbiblioteket webbplats. Vi valde företag inom byggbranschen som passade in på de 

kriterier som avgör ifall företagen får välja att ha revision eller inte. D.v.s. företag som 

uppfyller högst ett av följande kriterier.  

 Balansomslutning: 1 500 000 SEK 

 Nettoomsättning: 3 000 000 SEK 

 Medelantalet anställda under räkenskapsåret: Fler än 3 
 

För att kunna hålla nere antalet områden inom byggbranschen valde vi de områden där det 

fanns flest företag. Det resulterade i företag inom måleri, el, plåt och byggnadsentreprenader. 

Vi undvek också att gå in på områdena glasarbeten och maskinentreprenader då reglerna kring 

ROT-avdragen blir mer komplicerade där och därmed blir dessa två områden svårare att 

jämföra med övriga. 

 

4.2 Intervjuguide 
Här beskrivs hur vi tänker gå tillväga vid utformningen av frågorna till intervjuerna samt 

vilken typ av intervju vi har för avsikt att genomföra. Vi visar även de frågeställningar som är 

kopplade till våra antaganden. Under intervjuernas gång är det väntat att vi lägger till frågor 

baserat på nya insikter och beroende på hur respondenten svarar på de ursprungliga 

frågorna. 

 

4.2.1 Utformning intervjuguide 

 

Det är enligt Patel och Davidson (2011, s. 83) viktigt att vara förberedd innan intervjuer för 

att inte påverka utfallet i studien. Vi har som målsättning att innan intervjuerna vara pålästa på 

området genom att studera tidigare forskning och läsa på om revisions- och byggbranschen.  

 

Det finns olika strukturer på intervjuer och vår avsikt är, som Bryman och Bell (2003, s. 363) 

förklarar, att genom semistrukturerade intervjuer ge respondenten stort utrymme att på eget 

sätt besvara frågor även fast frågorna styrs till de områden som ska undersökas. Intervjuns 

innehåll bör vara välplanerat för att få fram respondentens uppgifter, berättelse och förståelse 

för att sedan följa upp de delar som anses viktiga för studien (Widerberg, 2002, s. 16). Vi 

anser att förståelsen till vad som avgör om företag väljer revisor eller inte ökar med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer. En strukturerad intervju skulle i vårt fall bli för styrd och det 

finns risk att vi missar viktig information från respondenterna (Bryman & Bell 2003, s. 361). 

En ostrukturerad intervju passar inte heller in i vår undersökning då risk finns att 

respondenten svarar och associerar fritt till frågor som inte hör till studien (Bryman & Bell, 

2003, s. 363). För att göra intervjun mer personlig och för att kunna upptäcka reaktioner hos 

respondenter görs en personlig intervju (Bryman & Bell, 2003, s. 140), dvs. vi träffar 

respondenten. Helst på dennes arbetsplats för att respondenten ska känna sig mer trygg. Vi 

anser också att möjligheten för att få genomföra intervjun ökar om respondenten inte behöver 

lämna sin arbetsplats. 

 

Nedan listas de grundfrågor vi avser att ställa till respondenterna. De flesta av frågorna är 

kopplade till antaganden men det finns även allmänna frågor med. Beroende på hur tydligt 

respondentens svar framkommer så ställs eventuella följdfrågor för att vara säker på 

respondentens åsikt. Även följdfrågor som berör ämnen som vi upplever påverkar deras val 

kommer att ställas. Frågorna i intervjuguiden är inte listade i samma ordning som vid 
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intervjuerna. Intervjuerna öppnas med enklare frågor för att skapa förtroende för oss som 

undersökare. 

 

4.2.2 Inledande frågor 

 

 Vet du om vilka valmöjligheter du har för revision? 

 Vilken revisionsbyrå använder ni er av och hur kommer det sig att ni valde just dem? 

 Vad kostar/kostade er revision? 

 Får du det som fast pris eller löpande? 

 Om löpande: Påverkar det hur du tänker kring valet av revision? 

 Vad skiljer enligt din uppfattning olika revisionsbyråer åt? 
 

4.2.3 Frågor kopplade till antaganden 

 

Antagande 1: Företag som avsäger sig revisionen väljer andra tjänster som substitut vilket 

resulterar i att de inte sparar hela revisionskostnaden. 

 Har ni vid uppsägandet av revisionen börjat köpa andra tjänster som substitut? (t.ex. 
redovisningsrådgivning) 

 Vad kostar eventuell redovisningsrådgivning företaget? 
 

 

Antagande 2: Majoriteten av företagen anser att revisionen förbättrar kvaliteten på 

redovisningen. 

 Tror du att revisionen förbättrar kvaliteten på redovisningen? 

 Anser du att revisionen förbättrar trovärdigheten på årsredovisningen? 

 Anser du att revisionen ger DIG en tydligare bild av redovisningen och dess systems 
kvalité? 

 

Antagande 3: Företagets omsättning är en bidragande faktor till valet av revision. 

 Vad är företagets omsättning?  Om omsättningen ökar/minskar skulle det påverka 
ditt val av revision? 

 Tycker du att omsättningen ligger på en bra nivå eller är du ute efter att minska 

alternativt öka den? 

 

Antagande 4: ROT-avdraget minskar den svarta arbetskraften.  

 Ungefär hur stor andel av dina jobb görs det ROT-avdrag på? 

 Hur har introduktionen av ROT-avdraget påverkat hur du tänker kring revisionen? 

 Finns det några specifika moment som du genomför där kunden inte får göra ROT-

avdrag? 

 Hur vanligt är det att svartarbete efterfrågas? 
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Antagande 5: Det är troligare att ett företag utan svart arbetskraft anlitar en revisor i 

jämförelse med ett företag med svart arbetskraft. 

 Tror du att det är större chans att ett företag utan svartarbetskraft har revisor i 

jämförelse med ett med svart arbetskraft? 

 Tror du att introduktionen av ROT-avdraget har påverkat hur andra företagsledare ser 
på valet av revision? 

 

Antagande 6: När informationsasymmetri förekommer så är ägarförhållandet en viktig 

faktor för valet av revision. 

 Finns det någon annan än du med mycket ansvar för redovisningen i företaget? 

 Är du ensam ägare/är företaget familjeägt? 

 Om ägarförhållandet var annorlunda skulle det påverka ditt val av revision? 

 

Antagande 7: Företagens upplevda nytta av revisionen beror på om redovisningen sker 

internt eller externt. 

 Vem sköter redovisningen i företaget? 

  Hur skulle det påverka din syn på revisionen om detta skedde internt/externt istället? 
 

Antagande 8: Nyttan för stat och kommun är ej avgörande faktorer för valet av revision hos 

byggbolagen. 

 

 Utöver att följa lagar och förordningar, vilken skillnad gör nyttan för stat och kommun 

för ditt val av revision? 

 

Antagande 9: Behovet av revision ökar med skuldsättningsgraden. 

 

 Har ni en revisor? 

 Hur stora lån har företaget? 

 Efterfrågar bankerna/kreditgivarna revision? 

 Anser ni att ert behov av en revisor skulle påverkas om ni hade mer eller mindre lån i 

företaget? 

 

Antagande 10: Företagskunder efterfrågar ett reviderat bokslut i större utsträckning än 

privatkunder. 

 

 Efterfrågar kunderna revision?  

 Är det skillnad på företagskunder och privatkunder? 
 

 

Antagande 11: Kompensation för förlust av kontroll är inte en avgörande faktor för valet av 

revision inom byggbranschen. 

. 

 

 Har du några anställda? 
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 Vilken kunskap har du om driften i företaget? (förutsätter att det är mer än en anställd) 

 

 

Antagande 12: Företagen upplever en förbättrad operativ effektivitet av revisionen. 

 

 Har revisionen påverkat effektiviteten i företaget något? 

 Vad är förbättringarna/försämringarna? 
 

 

Antagande 13: För företag som använder sig av redovisningen som beslutsunderlag så blir 

revisionen en viktigare faktor. 

 

 Använder du redovisningen som beslutsunderlag? 

 På vilket sätt använder du redovisningen som beslutsunderlag? 

 

Antagande 14: Leverantörer som säljer på kredit efterfrågar mer ofta revision än de som inte 

säljer på kredit. 

 

 Efterfrågar leverantörerna revision? 

 Är det skillnad på efterfrågan från leverantörer som säljer på kredit och de som inte 
gör det? 

 Vad är storleken på krediterna? 

 Över hur lång tid brukar de sträcka sig? 

 

Antagande 15: De anställda i små aktiebolag efterfrågar inte revision. 

 

 Efterfrågar de anställda revision? 

 Varför tror du att de anställda efterfrågar eller inte efterfrågar revision? 
 

 

Antagande 16: Efterfrågan på revision påverkas av vad intressenterna förväntar sig att få ut 

av revisionen. 

 

 Tycker du att långivare, leverantörer eller kunder lägger för stor eller liten vikt vid 

revisionen? 

 

 

4.2.4 Avslutande frågor 

 

 Vilken eller vilka faktorer skulle du säga har påverkat ditt val av revision mest? 

 Tror du att samma sak gäller för andra byggbolag? 

 Vilken av intressenterna påverkar dig mest i ditt val? 

 Anser du att du har koll på hur andra företagsledare inom din bransch tänker kring 

revision? 

 Tror du att ditt företag liknar många andras eller finns det något som gör det 
annorlunda och kanske påverkar valet av revision? 
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 Finns det något som påverkar ditt val av revision som du anser att vi missat att prata 

om? 

 

4.3 Datainsamling 

 
Första kontakten med företagen gjordes via telefon där vi presenterade oss som studenter vid 

Handelshögskolan i Umeå samt förklarade vilket syfte vi hade med studien. Vi klargjorde att 

studien var frivillig och vi lovade dem anonymitet. För att inte uppta värdefull tid för 

företagen erbjöd vi oss att utföra intervjun i samband med deras fikarast samt att även bjuda 

på fika. Respondenterna fick själva välja tid och plats för intervjuerna och själva intervjuerna 

genomfördes antingen i hemmet hos företagsledaren eller på dennes arbetsplats. Med 

respondenternas samtycke spelades alla intervjuerna in för att vi skulle ha lättare att studera 

materialet samt för att vi inte skulle missa något som respondenterna ansåg var viktigt. 

Inspelningarnas längd varierade mellan 15 och 40 minuter. Intervjun som tog 15 minuter var 

en företagsledare som svarade mycket kortfattat eller saknade uppfattning i många frågor. 

Intervjun som varade 40 minuter var en företagsledare som svarade utförligt och hade åsikter 

om allt vi frågade. Övriga intervjuer var 30 minuter med mindre variationer. Vid varje 

intervju deltog båda författarna där den ene ställde frågorna medan den andra noterade svaren. 

Företagsledarna upplevdes aldrig som stressade utan de svarade i lugn och ro, men ändå 

engagerat på de frågor vi ställde. Vi upplevde att företagsledarna gjorde sitt allra bästa för att 

ge oss så bra och tydliga svar som möjligt. Det är ett ämne som de gillar att prata om då det är 

relaterat till deras företag. Många kommenterade också att de var intresserade av att få 

slutresultatet av denna studie. 

 

Nya insikter framkom till och med den sjunde intervjun, men till största del hade 

företagsledarnas åsikter redan framkommit vid den femte intervjun. Totalt intervjuade vi tio 

företag under två veckor i april. För att respondenterna skulle få möjlighet att kommentera det 

inspelade materialet samt ta del av den färdiga undersökningen, så bad vi om deras email-

adress i slutet av intervjuerna. 

 

4.4 Databearbetning 

 
I vår process med att studera det insamlade datamaterialet har vi använt oss utav tematisk 

analys. Braun och Clarke (2006, s. 78) förklarar tematisk analys som en grundläggande metod 

för kvalitativ analys. Metoden hjälper forskaren att identifiera, analysera och rapportera 

mönster eller teman i materialet. I korthet kan metoden beskrivas genom att arbetet börjar 

med att forskaren bekantar sig med datamaterialet genom att lyssna igenom intervjuerna flera 

gånger eller att transkribera materialet för att sedan läsa det. Sedan identifieras intressanta 

delar av materialet som sammanställs till teman som analyseras (Braun & Clarke, 2006, s. 

87). Dessa teman behöver inte vara kvantifierbara men ska, i relation med 

problemformuleringen, fånga upp viktiga delar av datamaterialet (Braun & Clarke 2006, s. 

82). 

 

I alla intervjuer vi genomförde fick vi tillåtelse att spela in samtalet. Det underlättade det 

fortsatta arbetet mycket eftersom det var svårt att få med allt i anteckningarna. Alla intervjuer 

transkriberades sedan ordagrant och vi lyssnade igenom bandinspelningarna samt läste 

transkriberingarna. Alla transkriberingar blev tillsammans 68 datorskrivna sidor, där vissa 

förkortningar använts såsom [skratt] istället för att försöka urskilja bokstäverna i det specifika 
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skrattet. Vi försökte även att notera sinnesstämningar så som [glad/skämtsam] då de 

uppkommit för att sedan inte missa det när vi läste transkriberingarna, vilket kan vara lätt när 

man inte hör tonläget. Transkriberingarna skickades sedan till respektive respondents email 

för att de skulle få möjlighet att kommentera det dem sagt. I arbetet med att bekanta oss med 

materialet gjorde vi noteringar när viktiga ämnen och åsikter uppdagades. Därefter studerade 

vi alla antaganden som vi på förhand hade ställt upp samt kompletterade dessa med nya 

insikter som framkom under intervjuerna. För att underlätta för läsaren har vi i empirin 

reducerat intervjuerna och lyft fram det vi tycker är relevant utifrån varje enskilt antagande. 

Vi har använt oss av tematisk analys som ett verktyg för att finna de områden som vi 

presenterar nedan.  

 

Genom att studera transkriberingarna och lyssna på intervjuer så såg vi samband mellan 

respondenternas svar. Detta ledde till att vi kunde placera dem i större teman där vi fann att 

svaren hade något gemensamt. Vi startade brett med många olika områden men de minskade 

allt eftersom vi bearbetade intervjuerna och kunde se tydligare samband. Tillslut hade vi 

lyckats hitta fyra teman som vi delat upp svaren inom. Dessa teman är bekvämlighet, 

förebyggande, krav och nytta. Avslutningsvis har vi studerat varje tema var för sig för att 

kunna belysa de viktigaste faktorerna som är avgörande för valet av revision.   
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5 Empiri & Analys 
I detta kapitel presenterar vi det empiriska materialet som samlats in genom intervjuer. 

Inledningsvis beskriver vi vilken typ av företag vi har intervjuat samt vilka branscher de 

verkar inom för att sedan ge en sammanfattning av företagen i form av en tabell. I samma 

ordring som antaganden har ställts så presenteras resultatet av intervjuerna. Vi har valt att 

lägga analysdelen för varje antagande direkt efter empirin för att underlätta för läsaren. 

Kapitlet avslutas med ny insikt som framkom löpande genom intervjuerna, men som inte 

framkommit nog under antagandena. Sammantaget kommer sedan materialet i empirin att 

ligga till grund för den senare analysen som baseras på de teman som vi funnit i detta kapitel.  

 

5.1 Presentation av företagen 
 
Vi har intervjuat totalt tio företag inom fyra områden inom byggbranschen. Alla företagen har 

varit verksamma minst ett par år, alternativt har företagsledaren haft andra företag tidigare. Vi 

hade för avsikt att koncentrera intervjuerna till ett område inom byggbranschen, men på grund 

av att antalet företag inom branschen i Umeå är få samt att tiden vi hade på oss för intervjuer 

var kort så blev vi tvungna att välja fyra områden. Dessa områden är, måleriföretag, 

byggentreprenader, elinstallatörer, och plåtslagare.  

Vissa av företagsledarna var medvetna om deras valmöjligheter kring revision medan andra 

inte hade full kunskap om vad som gällde. Gemensamt för alla är att de har valmöjligheten att 

välja bort revisionen om de vill. Företagens omsättning varierar från ca 150 000 kr till ca 

2 500 000 kr och de har mellan 1 och 3 anställda där en aktiv företagsledare räknas som en 

anställd. Det minsta företaget var i en nedtrappningsfas men vi bedömde att företagsledaren 

ändå kunde svara på många frågor utifrån dennes erfarenhet. Balansomslutningen sträcker sig 

från ca 300 000 kr till ca 1 500 000 kr. Gemensamt för dessa små företag är också att 

revisionen blir en betydande summa, och den låg mellan 6-18 tusen kronor per år med ett 

medel på 9,5 tusen kronor per år. Sedan tillkommer redovisningshjälp och rådgivning till 

vissa av företagen som varierade mellan 0 till 60 000 kronor per år. Av de intervjuade 

företagen hade endast tre företag valt avsäga sig revisionen, medan fyra företag var osäkra. 

De resterande tre företagen hade för avsikt att behålla revisionen. 

Då vi lovat företagen anonymitet för att vi skulle kunna få så ärliga svar som möjligt har vi 

valt att använda oss av fiktiva namn. När vi refererar kommer vi därför att använda oss av 

följande namn; Adam AB, Bertil AB, Cesar AB, David AB, Erik AB, Filip AB, Gustav AB, 

Helge AB, Ivar AB, och Johan AB. Vi har också valt att gruppera omsättningen till låg, medel 

och hög. Där låg avser en omsättningen på under en miljon kr, medel avser en omsättning på 

mellan ett och två miljoner kr, och hög avser en omsättning på över två miljoner kr. 
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  Område 

Antal 

anställda 

Företagsledarens 

ägarandel Redovisning Oms. 

Har 

revision 

Avser att behålla 

revisionen 

Adam AB El En 50% Internt/Externt Låg Nej   

Bertil AB El En 100% Internt/Externt Hög Ja Vet ej 

Cesar AB Bygg En 100% Extern Låg Ja Ja 

David AB Bygg En 100% Extern Låg Ja Ja 

Erik AB Måleri Flera 50% Extern Hög ja Ja 

Filip AB Plåt Flera 100% Extern Medel Nej   

Gustav AB Plåt En 100% Extern Medel Ja Vet ej 

Helge AB Bygg En 100% Internt/Externt Medel Nej   

Ivar AB Bygg En 100% Internt/Externt Låg Ja Vet ej 

Johan AB Måleri En 100% Extern Medel Ja Vet ej 

 
 

5.2 Empiri och analys baserat på antaganden 
Vi kommer nedan gå igenom de antaganden som framkommit i teorikapitlet. Vi har valt att 

lägga analysdelen direkt efter empirin för varje antagande för att underlätta för läsaren. Vi 

har också valt att lägga antagandena i samma ordning som i teorin för att det ska vara enkelt 

att se var varje antagande kommer ifrån. Samt att det ger läsaren möjlighet att lättare gå 

emellan teori och empiri, alternativt analys. 

 

5.2.1 Empiri: Antagande 1 
 
 

 

Intervjuerna visade att många företag hade både redovisningshjälp och revision förut. Det 

innebär att den nya möjligheten att avsäga sig revisionen kan bli en ren vinst för företagen, då 

de inte köper en ytterligare tjänst som substitut för revisionen. Av de tillfrågade företagen 

hade bara tre avsagt sig revisionen. Däremot hävdar de flesta företag att de vill ha en extra 

koll. Vid intervjuerna framkommer det att de tycker att redovisningshjälpen fungerar som en 

extra koll och att de flesta litar väldigt mycket på den person som hjälper dem. Revisionen blir 

därmed en andra extra koll vilket uppfattas som onödig. Här framkommer det en viktig 

skillnad mellan om företagen själv sköter redovisningen eller om de som köper in den externt. 

Företagen anser att de vill ha en extra koll, köper de in den löpande bokföringen eller 

bokslutet så känner de också att de får den extra kollen. Däremot anser de att om de själva 

skulle sköta allt så skulle den extra kollen som en revision ger vara nödvändig. Detta framgår 

tydligt då vi frågar om företagens syn på revisionen påverkas om de skött redovisningen 

själva, alternativt helt själva: 

 

Bertil AB:  

”Ja!, skulle vi ha gjort det själv helt och hållet då har man nog inte tvekat ens, då hade man 

nog haft kvar revisorn tror jag.” 

 

Företag som avsäger sig revisionen väljer andra tjänster som substitut vilket resulterar i 

att de inte sparar hela revisionskostnaden. 

 

Figur 6. Företagen 
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5.2.2 Analys: Antagande 1 
 
Thorell och Norberg (2005, s. 6; 12) säger att efterfrågan på redovisningsrådgivning kan 

komma att öka i samband med upphörandet av revisionsplikten. Detta är något som kan 

bekräftas i vår studie. 

 

Generellt är företagsledarna överens om att det behövs en extra kontroll av någon som arbetar 

med redovisning eller revision professionellt. Men denna extra kontroll är mest riktad mot 

dem själva, och nyttan de har av att veta att allt är korrekt. Detta hänger troligtvis ihop med att 

de uppfattade att dess intressenter inte var särskilt intresserade om företaget hade revision 

eller inte. Därmed blir nyttan av extrakollen enbart för dem själva, och den styrka som en 

revision kan ge för möjligheter till t.ex. banklån blir försumbar om företagen inte är i behov 

av dessa. Om företagen har redovisningshjälp blir alltså en stark påverkande faktor till om de 

också kommer att välja revision i och med att de företagen redan har en extrakoll. Därmed är 

det rimligt att anta att besparingen uppkommer för de företag med både redovisningshjälp och 

revision, medan de företag som själva sköter all redovisning i större grad kommer att välja att 

ha kvar revisionen för att kunna få den extra kollen som de värderar högt. 

 

5.2.3 Empiri: Antagande 2 
 
 

 

Företagen var generellt sett osäkra på om revisionen förbättrar kvaliteten på redovisningen. 

Flera tyckte att det borde vara så, men majoriteten ansåg dock att revisorn inte alltid behövde 

göra så mycket utan att de litade på den som skötte redovisningen. De påpekade att de ibland 
köpte in båda tjänsterna från samma firma och, alternativt att det ibland var 

redovisningskonsulten som rekommenderade revisorn. Det framkom även att det var stor 

betydelse vilken person på revisionsbyrån man hade kontakt med. Företagsledarna ansåg att 

vissa är bra och att vissa är sämre. 

Hur tilliten till redovisningshjälpen och revisorn skiljer sig framgår tydligt av Gustav AB:s 

uttalande: 

”Jag har ju kontakt med en tjej, hon är väll inte revisor ens utan hon, det är hon som sköter 

om mina papper. I princip är det hon som gör allting också. Å så sitter ju en revisor 

någonstans och så får jag en räkning på 10 tusen. Jag tror inte dom kollar mina papper så 

jäkla noga.” 

På frågan om revisionen påverkar kvalitén på redovisningen svarar: 

Bertil AB: 

 ” jaa, jo lite grann kanske det gör det för man får ju en andra, ett andra utlåtande kan man 

väll säga.” 

 

Här ser vi igen att de värderar den extra kollen en revision kan ge. Även om de också tydligt 

uttryckt att denna extra koll kan fås genom en redovisningskonsult.  

 

Majoriteten av företagen anser att revisionen förbättrar kvaliteten på redovisningen. 
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5.2.4 Analys: Antagande 2 
 

I studien som Collis (2003) utfört i England framgår att företag anser att revisionen förbättrar 

kvalitén på redovisningen. Vår studie visar att för små aktiebolag i byggbranschen, som redan 

har extern redovisningshjälp, så gäller inte detta särskilt stark. Företagen som hade extern 

redovisningshjälp såg som helhet inte att revisionen gjorde någon märkbar skillnad på 

redovisningens kvalité. Åsikten att revisorn litade på den som skötte bokföringen framkom 

vid flera tillfällen. Denna åsikt kan ha bidragits av att de blivit rekommenderade en revisor av 

deras redovisningskonsult. Vi anser att vilka kommunikationsvägar revisorn har valt kan 

påverka företagsledarnas uppfattning. Om årsredovisningen inte upprättats av företagsledaren 

själv finns möjligheten att revisorn kommunicerar de åtgärder som behöver tas direkt till den 

som upprättat årsredovisningen. Detta medför att företagsledaren aldrig får reda på det som 

revisorn upptäckt och fått åtgärdat. 

Likt antagande 1 så ser det ut att finnas en skillnad som beror på om företaget sköter sin 

redovisning internt eller externt. Företagarna berättar även här om extrakollen, och de anser 

att det inte gör någon skillnad om det är en revisor eller en redovisningskonsult som sköter 

den. Sköter de redovisningen själva däremot blir en revision mer nödvändig i och med att 
redovisning inte är deras huvudsyssla och att därmed finns det mer utrymme för kvalitén att 

förbättras. 

 

5.2.5 Empiri: Antagande 3 
 
 

 

Övergripande ansåg företagen att om deras omsättning ökade eller minskade så skulle det inte 
påverka deras val. Svaren var oftast ett kort nej eller att de inte tänkt i dessa banor. Men de 

var inte ense. En ansåg också att om omsättningen och resultatet ökade, om de t.ex. haft en 

anställd, så skulle revisionen bli en mindre kostnad relativt företagets resultat. Därmed skulle 

omsättningen kanske kunna påverka valet av revision. En annan var osäker på om det gör 

någon skillnad. Det framkom också att omsättningen var väldigt olika mellan företagen, men 

att det ofta berodde på vilken typ av jobb de utfört. 

 

5.2.6 Analys: Antagande 3 
 
Collis (2003) hävdar att omsättningen påverkar valet av revision då även lånen ökar i 

samband med omsättningen. I vår studie ser vi att detta är svårt att applicera för små 

aktiebolag inom byggbranschen då dessa oavsett deras omsättning, som varierat mycket i 

företagen, ändå saknar lån. 

Det framgår av företagens svar att omsättning, som förändras eller ligger på en viss nivå på 

grund av vilket material som används eller vilka jobb som tas, inte ligger till grund för 

företagens val av revision. Drivs omsättningen däremot av antalet anställda finns det en 

möjlighet att det påverkar valet av revision. Detta kan vi dels koppla till att företagaren 

förlorar kontroll i vad som sker i företaget, men också att det handlar om större summor, mer 

arbetstimmar, och mer material. Då det ofta var endast en person som arbetade i företaget så 

Företagets omsättning är en bidragande faktor till valet av revision. 
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kunde de anställda därmed inte dra upp omsättningen på det sätt så att det skulle påverka valet 

av revision. Därmed är det möjligt att omsättningen kan påverka valet av revision mindre 

företag inom byggbranschen, men det är mer sannolikt för de företagen med någon anställd 

utöver företagsledaren. Det är också möjligt att företagarna själva inte är medvetna om hur de 

påverkas, men det har vi inte haft en möjlighet att undersöka. Det skulle kunna vara ett 

intressant ämne för en kvantitativ studie för att se om deras verkliga val skiljer sig från vad de 

uppger. 

 

5.2.7 Empiri: Antagande 4 
 

 
 
 

Företagen berättar att kunderna numer inte efterfrågar svart arbetskraft. Det finns ju ingen 

anledning i och med att det blir ungefär samma pris med ROT-avdraget som med svartarbete. 

En annan sak som framkom var att efterfrågan på svartarbete minskat även på de jobb där 

ROT-avdrag inte får göras, som t.ex. nybyggnationer eller när kunderna utnyttjat upp till 

maxbeloppet för ROT-avdraget.  

Flera av företagen ansåg att ROT-avdraget vara det bästa som hade hänt branschen.  

 

Helge AB: 

”Jag tycker att det var den bästa reformen dom har gjort” 

Alla var dock inte helt nöjda med ROT-avdraget. Det framkom att det fanns nya sätt att fuska 

genom att skriva mindre maskin- och materialkostnader, och istället skriva fler eller dyrare 

arbetstimmar. Kritik framkom även mot att företagen blir tvingade att ligga ute med pengar åt 

staten till dess att ROT-avdraget godkänts. Systemet upplevs därmed ha vissa brister men som 

helhet så ansåg majoriteten att ROT-avdraget var bland det bästa som hänt branschen och att 

de nu inte behöver konkurrera med företagen som arbetar svart.  

 

5.2.8 Analys: Antagande 4 
 
Den svarta arbetskraften är numer närmast obefintlig efter införandet av ROT-avdraget. Enligt 
undersökningen som Företagarna (2011) genomfört så var det endast 3 procent av kunderna 

som efterfrågar svartjobb efter ROT-avdraget infördes, vilket kan jämföras med 45 procent 

innan reformen. Vår studie bekräftar att detta även gäller för små aktiebolag, då företagen vi 

intervjuat vittnar om att det brukade efterfrågas svartarbete förut men att det numera inte 

händer, inte ens på arbeten där ROT-avdrag inte får göras. Det är som att en ny mentalitet har 

bildats där svartarbete inte längre ses som en standard hos varken köparna eller hos företagen. 

Vi bedömer att en ny mentalitet är något som växer fram med tiden, därför är det också troligt 

att det idag är en än lägre siffra än 3 procent av kunderna som efterfrågar svartarbete. 

En annan möjlighet är att de företag vi pratat med är de som sköter sig, därav är de positiva 

till ROT-avdraget, medan de som arbetar eller har arbetat svart kanske inte är lika positiva då 

de har fått mer konkurrans. Samtidigt kan det vara så att vissa av företagsledarna förut har 

känt sig tvingade att jobba svart i syfte att behålla kunderna, och att de nu känner att de 

slipper bryta mot lagen för att kunna konkurrera på samma villkor. Det är också möjligt att 

ROT-avdraget minskar den svarta arbetskraften. 

 



43 

 

just de företag vi fått tillåtelse att intervjua, i högre grad är skötsamma företag än de som 

nekat oss. Detta är troligt i och med att företag som inte är laglydiga, troligen inte gärna ställer 

upp på denna typ av intervju då det kan kännas riskabelt för dem då de har saker att dölja. 

Ytterligare en möjlighet är också att företagen inte varit ärliga i svaren. Vi finner det sannolikt 

att vissa svartjobb än sker, men då mellan personer och företag som känner varandra på ett 

personligt plan. Detta säger däremot inte emot det som vi poängterat ovan då denna typ av 

kunder är en minoritet. 

 

5.2.9 Empiri: Antagande 5 
 
 

 

Gemensamt för våra intervjuade företag är att de ställde sig undrade över hur vissa lyckades 

jobba svart. När vi pratade om sannolikheten att dessa företag har revision gick meningarna 

isär och vissa menar att företagen med svart arbetskraft har en revisor fast aldrig redovisar det 

som sköts svart: 

Filip AB: 

” Det tror jag inte, för du tar inte upp dom pengarna om du har nå svart arbetskraft så då 

drar du ju det på sidan ändå så det har ju ingen betydelse” 

Andra säger att företagen med svart arbetskraft håller sig från revisionen som helhet, då de 

inte är seriösa företag. 

Helge AB: 

”Är dom inte intresserad av att betala arbetsgivaravgifter då är dom inte intresserade av 

revisorer heller, då skiter dom i allt”. 

 

5.2.10 Analys: Antagande 5 
 

Revisorn har rapporteringskrav när oegentligheter upptäcks (Thorell & Norberg, 2005, s. 4). 

Detta är dock något som går att ta sig runt för företagen i och med att inköp kan slussas över 

till t.ex. kunden och inte hanteras genom företaget. Därmed försvinner en sak som revisorn 

skulle kunna upptäcka. På grund av detta behöver inte valet av revision påverkas om företaget 

har svartjobb eller inte. Däremot framkom det av intervjuerna att detta skulle detta kunna vara 

en fråga om inställning och att ett företag som har svart arbetskraft inte heller bryr sig om 

revision då de inte är seriösa. Vid ett möte med en revisor, som skett efter intervjuerna, har 

det även framkommit att vissa revisionsbyråer själva väljer att inte ta emot, eller säger upp, 

kunder som de bedömer som oseriösa. Detta medför att även om företagaren själv vill ha 

revision är det inte alltid lätt att få det beroende på hans rykte. Revisorn påpekade också att 

det går att få revision för dessa företagare, men den revisorn de får är då ofta inte den mest 

trovärdiga för t.ex. skatteverket som är företagets intressent. 

Vi frågade efter vad företagsledarna tror då ingen av företagen arbetar svart, eller ville 

erkänna det. Detta ger en möjlig källa för fel, men samtidigt bedömde vi det som det bästa 

sättet för att kunna få fram deras tankar kring detta område. 

Det är troligare att ett företag utan svart arbetskraft anlitar en revisor i jämförelse med 

ett företag som har svart arbetskraft. 
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Då de åsikter vi fått fram säger emot varandra är det svårt att dra någon slutsats. Det kan dels 

vara så att ena sidan som anser att de som har svart arbetskraft, också har revision, har fel. 

Alternativt så finns det inget tydligt samband och valet kring revision påverkas inte av svart 

arbetskraft. För att kunna ta reda på detta och få fram vilken av åsikterna är korrekt skulle vi 

behöva intervjua företag med svart arbetskraft, eller som vågar erkänna det under en intervju. 

Det vi kan säga utifrån dessa frågor är att svart arbetskraft inte längre är ett stort problem 

inom byggbranschen och att det därför inte är en faktor som företagsledarna upplever att de 

blir påverkade av i valet av revision. 

 

5.2.11 Empiri: Antagande 6 
 
 

 

Detta antagande var svårt att få svar på då åtta av tio bolag bara hade en anställd vilket var 

ägaren själv och endast två av företagen hade delat ägarskap, vilket var tillsammans med en 

annan familjemedlem. I företag med endast en anställd kan inte någon informationsasymmetri 

förekomma. Angående de företag som hade delat ägarskap så har vi i kapitel 3.5 beskrivit 

detta fenomen där Collis, et al. (2004, s. 89; 97) uppger att företag som är familjeägda har en 

lägre efterfrågan på revision i och med att tilliten mellan ägarna är högre. De intervjuade 

företagen upplevde inte att någon informationsasymmetri förekom då de litade på sin partner 

som var inom familjen. 

Då någon informationsasymmetri inte förekommer i de företag vi intervjuade så fick vi därför 

fråga hur de skulle se på saken om de i framtiden skulle ha en partner eller delägare utanför 

familjen. Åsikterna var delade, vissa tyckte att revision blir viktigare då medan andra kort 

tyckte att det inte skulle göra någon skillnad, alternativt var osäkra och tyckte att det var svårt 

att uttala sig om.  

 

5.2.12 Analys: Antagande 6 
 
Eftersom delat ägarskap med någon utanför familjen inte var aktuellt för något av företagen 

hade de heller inte hunnit tänka igenom vad delat ägarskap kan innebära samt hur det 

påverkar deras val av revision. Denna punkt är svår att utläsa något av från svaren då de var 

osäkra samt varierande mellan ja, nej och kanske. Vad som däremot går att säga är att 

informationsasymmetri inte är vanligt förekommande hos företagen och att det därmed oftast 

inte är något som påverkar valet av revision. Detta var också väntat eftersom att möjligheten 

till att agentproblem uppstår delvis beror på företagets storlek (Seow, 2001). 

Vi kan därför inte uttala oss om hur informationsasymmetri påverkar valet av revision. Dels 

eftersom vi har för får respondenter med flera ägare i företaget, och dels för att företagens 

svar var så pass osäkra att vi inte kunde se något mönster i hur företagen svarade. Däremot 

kan vi se att informationsasymmetri inte är vanligt förekommande, och därmed inte heller en 

vanligt förekommande faktor för valet av revision. 

 

5.2.13 Empiri: Antagande 7 
 
 

När informationsasymmetri förekommer så är ägarförhållandet en viktig faktor för valet 

av revision. 

 

Företagens upplevda nytta av revisionen beror på om redovisningen sker internt eller 
externt. 
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De företag som själva sköter sin redovisning är mer positivt inställda till revision då de anser 

att de får en extra koll. De företag som köper redovisningstjänsterna externt känner däremot 

att de redan får den extra kollen av en utomstående och att revisionen i det fallet blir 

ytterligare en extrakoll vilket de inte anser som nödvändigt eftersom de litar på personen som 

sköter bokföringen. I vissa fall ansåg företagen att det egentligen inte vore nödvändigt men att 

de av bekvämlighetsskäl hade revision i bolaget av den anledningen de hade det i andra bolag 

som de var delägare i. 

Helge AB: 

”jamen först ska jag titta och tycka att jag har rätt och sen ska hon (redovisningshjälpen) då 

titta och gå igenom. Så ska jag då ha en tredje som jag ska betala för att…” 

 

5.2.14 Analys: Antagande 7 
 
Många av företagen verkar ha problem med att se skillnaden på redovisning och revision och 

därför känner vissa att det blir att betala dubbelt för något som inte är nödvändigt. Åsikten om 

en andra eller tredje koll förekom också hos företagen som hade god kunskap kring skillnaden 

mellan revisor och redovisningskonsult, men som inte ansåg sig vara i behov av revision. 

Denna åsikt anser vi beror framförallt på att företagen vi intervjuade saknade lån och att de 

därför inte hade någon intressent som efterfrågade revision av dem. Det är fortfarande möjligt 

att intressenterna bryr sig om revisionen och att de kollar upp detta på andra sätt, men det är 

inget som företagen märkt av. Även om alla företag ansåg att en dubbel dubbelkoll inte var 

nödvändig så ser vi ändå inget mönster i företagens val som kunde styrka detta. D.v.s. företag 

med extern bokföring hade inte revision i lägre grad än de som skötte bokföringen själva, men 

då detta är en kvalitativ studie som baserar sig på 10 företag väljer vi att inte analysera detta 

betraktande djupare. 

Vissa företag undvek allt pappersarbete då de inte var intresserad av sådant och därför kanske 

valet av revision inte heller blir ett aktivt val, utan mer något som de bara fortsätter med för 

att de en gång haft det. Alternativt för att redovisningshjälpen rekommenderar det. 

För små aktiebolag i byggbranschen kan vi därmed påvisa att den upplevda nyttan av 

revisionen anses större om redovisningen sker internt, vilket bekräftar vårt antagande. Detta är 

något som vi inte kan finna visats eller motbevisats i tidigare forskning och blir därför ett nytt 

bidrag och något som kan vara intressant att studera ytterligare, om det gäller även för övriga 

företag i andra branscher och kommuner. 

 

5.2.15 Empiri: Antagande 8 
 
 

 

 

 

Företagsledarna upplever inte att de tar skatteverkets nytta i beaktande vid deras val av 

revision. Det framkommer däremot att skatteverket ändå har en viktig roll i företagsledarnas 

val. Den allmänna uppfattningen är att skatteverket granskar de som inte har revision hårdare. 

Vilket är ett rimligt antagande då revisionen ska fylla en kontrollfunktion och anledningen att 

behöva granska dessa företag minskar i och med att de redan blivit granskade av en revisor 

Nyttan för stat och kommun är ej avgörande faktorer för valet av revision hos 

byggbolagen. 



46 

 

och fått en ren revisionsberättelse. Det framkom att företagen var villiga att välja revision för 

att slippa kontakten med skatteverket. Det ansågs som både tidskrävande och besvärligt att ha 

med skatteverket att göra. Åsikterna här var både bestämda och starka och man kunde höra på 

tonen att detta var en faktor som påverkade valet av revision starkt. Körjournalerna var en sak 

som framkom som potentiellt extra tidskrävande att bevisa. Merparten av företagen sa att de 

funderade på att behålla revisionen just för att slippa kontakten med skatteverket. 

 

Ivar AB: 

”Det skulle kunna vara värt dom där pengarna (för revisionen) för att slippa dom 

(skatteverket)” 

 

Kontakten med skatteverket upplevs som besvärande och vissa säger att de ibland betalar 

även fast de vet att det är fel, just för att det kostar mer i form av tid att bevisa att de har rätt i 

jämförelse med summan som skatteverket kräver. Alla är dock inte överens, företagsledaren 

för Filip AB ansåg att skatteverket får granska honom och att man får förlita sig på de som 

sköter papperen har gjort rätt. 

 

5.2.16 Analys: Antagande 8 
 
I teorin framgår det att stat och kommun inte bör vara en av de viktigare intressenterna för 

företagen eftersom företagen inte är beroende av dem för dess överlevnad. De är snarare 

intressenter som måste tillfredsställas till en viss gräns genom att följa lagar och förordningar. 

 

Företagen är inte intresserade av att tillfredsställa stat och kommun, men stat och kommun är 

ändå en viktig faktor för valet av revision. Tvekan har även framkommit under våra samtal, 

för en del som planerat att säga upp revisionen, efter att de tänkt igenom det hela mer 

noggrant och de inser att risken för granskning från skatteverket blir högre för de som saknar 

revision. Företagen verkar som helhet inte vara intresserade av pappersarbete utan de vill ägna 

sin tid åt den inriktning som de valt att arbeta inom. Anledningen att de vill undvika att bli 

granskade verkar grunda sig i, dels att de inte ser redovisning som deras primära arbete utan 

bara som något nödvändigt ont, och dels att det också tar mycket tid från den ordinarie 

verksamheten, och dels att det finns en viss genans i att bli tillsagd att man har gjort fel. 

Som Bertil AB tydligt uttrycker det:  

”Om man redovisar mot myndigheter så vill man att de ska vara riktigt” 

”Någon grej kan man ju acceptera att ändra. Men säger de att det där är ju helt fel gjort, 

kom in med nya uppgifter. Å det finns inget jobbigare det” 

Stat och kommun blir därför en omvänt avgörande faktor, på det sätt att företagen vill undvika 

kontakten med skatteverket och på grund av det ökar sin benägenhet till att välja revision. 

Detta samband till valet av revision är något vi inte stött på i tidigare forskning och det blir 

därmed ett nytt bidrag till forskningen inom detta område. 

 

5.2.17 Empiri: Antagande 9 

 

 

 

Nio av de tio företag vi intervjuat saknar lån helt och kunde därför inte uttala sig, mer än det 

att banken kanske kräver revision om de skulle vilja ta ett lån. Hos det företag som hade lån så 

Behovet av revision ökar med skuldsättningsgraden. 
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hade de också en revisionsberättelse som banken fått se. Ingen kunde säga att lånen skulle 

påverka dem, mer än att det var ett eventuellt krav från banken som skulle vara avgörande. 

 

5.2.18 Analys: Antagande 9 
 
Enligt den tidigare forskningen gjord av Chow (1982, s. 283) så var skuldsättningsgraden en 

viktig faktor för valet av revision. Vi har inte kunnat visa på detta då de företag vi intervjuade 

i stort saknade lån. Företagen vi intervjuat menar att banken kan kräva revision och att man då 

inte har något val. Om sedan efterfrågan på revision ökar i takt med att lånen ökar är något vi 

inte kan kommentera utifrån materialet i denna studie. Att företagen saknar lån inom 

byggbranschen kan vi dock se som vanligt i och med att det framkommit dels i denna 

undersökning men också vid samtal med revisorer i samband med branschval till denna 

studie. 

 

5.2.19 Empiri: Antagande 10 
 

 

 

 

Företagsledarna såg tveksamma ut på frågorna kring detta antagande då varken privatkunder 

eller företagskunder efterfrågar revision. Än så länge hade ingen kund efterfrågat revision, 

men åsikten fanns att det kan komma att ändras i framtiden då lagen så nyligt ändrats. Det 

framkommer även att de tror att mycket av granskandet sker genom internet då och att de 

aldrig får reda på att de blivit granskade.  

 
Gustav AB:  

”Det har tror jag blivit mycket med internet och dom här nya… … alltså det finns ju ganska 

fina sajter, alltså du kan kolla företag” 

 

Ett av företagen uttrycker åsikten att kunderna också borde bry sig mer om revisionen, i och 

med att det ger en trygghet åt kunderna att kunna veta om att företaget finns kvar t.ex. för 

service- eller garantiåtaganden. Men de andra nio företagen tog inte alls upp detta eller 

nämnde att kunderna borde bry sig mer.  

 

5.2.20 Analys: Antagande 10 

 

Bruzelius och Skärvad (1989 s. 74) skriver att det är viktigt för företaget att tillfredsställa 

kundernas förväntningar som bland annat är att de lever upp till service- och 

garantiåtaganden. För de seriösa företagen som lämnar garantier och förväntar sig finnas kvar 

i framtiden blir detta en nackdel i konkurrenssynpunkt. Eftersom en kund som inte tar hänsyn 

till om företaget förväntas finnas kvar om ett antal år, inte heller ger företagen med revision 

någon fördel när de väljer vem de ska anlita. 

 

Detta antagande var svårt att få svar på då det är möjligt att kunderna hittar denna information 

från andra ställen än genom företagsledarna. Det vi kan säga är att detta inte är något som 

kunderna tar upp i deras kontakt med företagen. 

 

Företagskunder efterfrågar ett reviderat bokslut i större utsträckning än privatkunder. 
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5.2.21 Empiri: Antagande 11 
 
 

 

 

Endast två av de tio företagen hade anställda utöver ägaren, men även i dessa fall upplevde 

inte företagsledarna att de hade tappat någon kontroll över driften. De är själva ansvariga för 

inköp och vet var pengarna läggs. De jobbar också tillsammans med de eventuellt anställda 

vilket gör att de behåller full kunskap om driften i företaget. 

 

5.2.22 Analys: Antagande 11 

 

Abdel-Khalik (1993, s. 35) skriver att desto fler interna hierarkier desto svårare blir det 

behålla kontrollen på vad som sker inom företaget. Med tanke på storleken av företagen i 

studien så anser vi att det blir det för få led av hierarkier för att det ska kunna uppstå någon 

förlust av kontroll. Revision används därmed inte som kompensation för förlust av kontroll 

inom företagen i vår studie och det är därmed inte en avgörande faktor. Detta kan dels visas 

genom att företagen ofta inte är större än en person vilket gör det svårt att förlora kontrollen. I 

de företag där det var fler än en person är inblandad har inte heller någon kontrollförlust 

uppfattats.  

 

5.2.23 Empiri: Antagande 12 
 
 

 

 

 

En förbättrad operativ effektivitet är inget som något av företagen själva har tagit upp som 

anledning till revision. De har inte heller kunnat påvisa att de fått någon intern nytta, eller att 

de får några anvisningar, råd eller tips av revisorn. Företagen har däremot sagt att de har nytta 

av att titta på den löpande bokföringen ett par gånger per år för att kunna se hur de ligger till 

och eventuellt göra förändringar i driften av företaget. 

 

  

Kompensation för förlust av kontroll är inte en avgörande faktor för valet av revision 

inom byggbranschen. 

 

Företagen upplever en förbättrad operativ effektivitet av revisionen. 
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5.2.24 Analys: Antagande 12 
 

Svanström (2008, s. 30) skriver att företagen i samband med revisionen kan få råd och tips 

som kan förbättra deras operativa effektivitet, och Chow (1982, s. 289) hävdar att denna 

effekt är en förklaring till efterfrågan på revision. Företagen i denna undersökning kan ej 

påvisa att de blivit rådgivna av sina revisorer eller att de förbättrat deras effektivitet på grund 

av revisionen. Svanström (2008, s. 31) skriver också att denna nytta uppfattas i samband med 

interna redovisningssystem och det kan vara en förklaring till att vi får annorlunda svar än 

väntat. I och med att, alla utom ett, av våra intervjuade företag minst delvis hade extern 

redovisningshjälp. Skulle företagen skött sin redovisning själva kanske resultatet skulle vara 

annorlunda. Det vi kan bidra med från denna undersökning är att små företag i byggbranschen 

med redovisningshjälp inte upplever en förbättrad effektivitet av revisionen. Vi anser det 

däremot möjligt att företagsledarna har fått råd som hjälpt dem, men att de vid själva frågan 

inte kunnat erinra sig om det.  

 

Det är också möjligt att företagen missförstått frågan vi ställde angående om revisionen har 

påverkat företagets effektivitet, då tre av bolagen påvisade att de använde den löpande 
bokföringen som beslutsunderlag. Kanske kan de även ha haft nytta av revisionen också men 

bakat in det tillsammans med redovisningen då det kan vara svårt att hålla isär dessa tjänster 

för den som inte är intresserad. Men det är också möjligt att de indirekt menade att de i en 

högre grad kan förlita sig på bokföringen i och med revisionen, detta anser vi dock inte vara 

en påverkande faktor då den generella tilliten till personen som skötte redovisningen var 

högre än till revisorn. Revisorn ansågs i flera fall lita på den som skött redovisningen och bara 

skriva under. Vår uppfattning blir därmed att företagen inte upplever en förbättrad operativ 

effektivitet av revisionen, då de inte kan påvisa att de blivit rådgivna av sin revisor eller att de 

förbättrat deras effektivitet på grund av den. 

 

5.2.25 Empiri: Antagande 13 
 
 

 

 

 

Två av företagen beskriver att de använder redovisningen som beslutsunderlag. Det ena av 

dessa två bolag ska ha kvar sin revision medan det andra inte har bestämt sig än om han ska 

säga upp revisionen eller inte. De kopplar däremot inte ihop revisionen med trovärdigheten på 

redovisningen. Företagen som helhet tyckte inte att de använde redovisningen som 

beslutsunderlag, och det framkom åsikter som att allt sådant där var ett nödvändigt ont till att 

de hade siffrorna i huvudet och helt enkelt bara behövde veta om de hade råd med någon 

investering. Vilket faktiskt visar på att de använder redovisningen till viss del som 

beslutsunderlag. Det framkom aldrig att de tvekade på trovärdigheten i redovisningen eller att 

den skulle bli mer korrekt av en revision. De två företagsledarna som ansåg att de använde 

redovisningen till hjälp för beslut var i medel respektive högre grupperingen vi gjort baserat 

på företagens omsättning. 

 

För företag som använder sig av redovisningen som beslutsunderlag så blir revisionen 
en viktigare faktor. 
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5.2.26 Analys: Antagande 13 
 
Enligt Svanström (2008, s. 33) ger revisionen ett högre internt värde för de företag som 

använder redovisning som beslutsunderlag, i och med att reliabiliteten på redovisningen ökar 

och risken för väsentliga felaktigheter minskar. Denna uppfattning har tagits upp en gång 

under studien, men den vanligare uppfattningen är att revisorn ofta litar på den som sköter 

bokföringen. Revisionen kan därmed inte anses bli en viktigare faktor för de företagsledare 

som använder sig av redovisningen som beslutsunderlag. Skulle tilliten till revisorn vara 

högre hade detta kanske varit annorlunda. På grund av att vi uppfattat tilliten till revisorn som 

låg och tilliten till redovisningskonsulten som hög så anser vi att det inte påverkar valet av 

revision om företaget använder redovisningen som beslutsunderlag eller inte. Företagen som 

faktiskt använde redovisningen som beslutsunderlag hade båda högre omsättning än medianen 

för denna studie. Vilket kan tyda på att en högre omsättning ökar sannolikheten för 

företagsledaren att basera sina beslut på redovisningen. Båda dessa företag hade även 

revisionen kvar, men den enda företagsledaren var osäker på om han skulle behålla den. Det 

skulle kunna vara så att företagen som baserar sina beslut på redovisningen också i större grad 

är mer positivt inställda till revision. Även om det inte framgår av vad de sagt så kan det 

utläsas av deras faktiska val. Då detta är en kvalitativ studie är det inget vi kan uttala oss om, 

men vi ser möjligheten för det företagsledaren säger att den upplever och dennes faktiska val 

ibland kan skilja sig åt. Detta skulle kunna mätas i en framtida kvalitativ studie. 

 

Baserat på vad företagen säger så framstår det som att företagen som helhet inte är särskilt 

intresserade av pappersarbete och därmed inte lägger stor vikt vid varken redovisningen eller 

revisionen utan ofta ser det som ett nödvändigt ont som de helst skulle slippa.  

 

5.2.27 Empiri: Antagande 14 
 
 

 

 

 

Företagsledarna i vår studie säger att en reviderad årsredovisning aldrig efterfrågas av 

leverantörerna. Detta gör en jämförelse, mellan de som säljer på kredit och de som inte gör 

det, omöjlig. Däremot berättar företagsledarna att en kreditupplysning görs första gången de 

handlar av en ny leverantör. Sedan är uppfattningen att leverantörerna litar på byggföretagen 

så länge de sköter sig. Det finns därmed ingen upplevd efterfrågan på revision från 

leverantörer som säljer antingen på kredit eller genom direktbetalning. 

 

Helge AB:  

”om du handlar hos dom för si och så, och så har du inte betalat fakturan inom 32 dagar, då 

får du inte handla där mer” 

 

5.2.28 Analys: Antagande 14 
 

Hill och Jones (1992, s. 139) skriver att leverantörer behöver företagets revision för att kunna 

besluta hur resurser ska tillhandahållas till företaget. Att det skulle vara skillnad mellan 

leverantörer som säljer på kredit och de som inte gör det baserar vi på att Smith (2006, s. 21) 

hävdar att behovet av information ökar när företaget köper på kredit. 
 

Leverantörer som säljer på kredit efterfrågar mer ofta revision än de som inte säljer på 

kredit. 
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Här finner vi att resultatet av vår undersökning skiljer sig från vad som var att vänta från de 

förkunskaper vi fått från litteratursökningen. Även här kan det vara så att leverantörerna söker 

rätt företagets årsredovisning på ett annat sätt och aldrig upplyser företaget om att de tittat på 

revisionsberättelsen. Det är också möjligt att leverantörerna efterfrågar en kreditupplysning 

istället för revision på grund av att det blir ett mer enhetligt tillvägagångssätt som med andra 

företagstyper som saknar revision. Därmed är detta inte en faktor som påverkar valet av 

revision, då företagsledarna upplever att företag med eller utan revision behandlas likadant av 

leverantörerna. Företagens upplevelse är att leverantörerna inte bryr sig om revisionen. För att 

se om detta stämmer skulle en undersökning bland leverantörerna vara nödvändig. Det ligger 

utom vidden av detta arbete men är ett förslag till framtida forskning. 

 

5.2.29 Empiri: Antagande 15 
 
 

 

 

Vårt antagande stämde väl överens med verkligheten, ingen av företagsledarna hade varit med 

om en anställd som efterfrågat revision. Dock framkom det hos två företag åsikter att de 

anställda borde vara intresserade av detta, men diskussionen kom fram till att på grund utav 

hur arbetsmarknaden ser ut idag så är det inte relevant. Även om det finns gott om arbeten för 

byggföretagen finns det inte tjänster i samma utsträckning. De anställda får tacka ja till det 

arbete de blir erbjudna, de saknar helt enkelt privilegiet att kunna välja emellan olika företag. 

 

5.2.30 Analys: Antagande 15 
 

Eftersom företagen är så pass små så anser vi att en personlig relation lättare byggs upp och 

att tilliten blir större mellan företagsledaren och den anställda än i jämförelse med större bolag 

där revisionen inte är valfri. De anställda kan därför sannolikt känna sig trygga genom den 

personliga försäkringen de får av företagsledaren. Utöver detta så saknas valmöjligheter i 

dagens arbetsmarknad för de anställda och detta skulle kunna vara något som gör att de inte 

känner att de kan efterfråga revision. Det skulle också kunna vara så att de som anställs ofta 

saknar kunskap om revisionens innebörd och att de därför inte efterfrågar det. Lagändringen 

är också så pass ny att det är möjligt att det inte har hunnit få effekt än och att det kan komma 

i framtiden. Skulle arbetsmarknaden bli bättre och de anställda få mer valmöjligheter av 

arbetsgivare är det möjligt att de som är mer informerade börjar efterfråga revision för att 

känna att de har en trygg anställning. Detta är däremot inte aktuellt i dagens läge och en 

efterfrågan från anställda är därmed inte en faktor för valet av revision hos de små 

byggbolagen. 

 

5.2.31 Empiri: Antagande 16 

 

 

 

 

 

Företagen upplevde att dess intressenter i form av kunder, leverantörer och anställda inte alls 

var intresserade av revisionen och därmed fanns heller inga förväntningar på revisionen från 

dem. 

De anställda i små aktiebolag efterfrågar inte revision. 

 

Efterfrågan på revision påverkas av vad intressenterna förväntar sig att få ut av 
revisionen. 
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Johan AB:  

”… alltså det är inte någon som ifrågasätter, om det då inte behövs eller om det är okunskap, 

jag vet inte” 

Helge AB: 

”Det är ingen som har brytt sig över huvud taget om min revision” 

 

Svaren upprepar sig genom alla intervjuerna och det är tydligt att bland de tillfrågade 

företagsledarna att det inte fanns någon efterfrågan på revision från vare sig kunder, 

leverantörer eller anställda. 

 

5.2.32 Analys: Antagande 16 
 
Ulaga och Chacour (2001, s. 527) skriver att det uppfattade värdet av en tjänst är skillnaden 

mellan de upplevda fördelarna och den upplevda uppoffringen som företaget måste göra för 

att få dessa fördelar. I vår studie ser vi att företagsledarna upplever att intressenterna inte 

efterfrågar revision, och då försvinner en stor del av den nytta som företagen kan uppleva. 

Därav ökar benägenheten att välja bort revisionen i och med att en allt för liten nytta upplevs 

då för få intressenter efterfrågar det. 

 

Som Johansson (2005, s. 202) beskriver så kan ett förväntningsgap uppstå på flera sätt. 

Ett sätt som inte är beskrivet men som vi i och med denna studie noterat är att ett 

förväntningsgap skulle kunna finnas hos byggbolagen. Detta framgår i kapitel 5.3.5 och 5.3.6 

där företagsledarna anser att revisionen ger dem legitimitet, trots att de samtidigt säger att 

intressenterna inte efterfrågar revision samt att de endast behöver en extra koll vilket de anser 

sig få av redovisningskonsulten.  

 

Efterfrågan på revision från intressenterna var mindre än vi hade förväntat oss, samtidigt som 

andra sätt där intressenterna kunde påverka på uppkom. Exempelvis att en vanlig 

förekommande tanke inför valet av revision var oron att bli extra granskade av skatteverket. 

Vår uppfattning är att företagens efterfrågan på revision helt klart påverkas av detta. Dels 

genom att de uppfattar att majoriteten av intressenter inte bryr sig, men också genom den 

ökade risken för granskning som företagsledaren upplever. 

 

  



53 

 

5.3 Nya insikter 
Löpande under intervjuerna har nya insikter genererats och det har visat sig nödvändigt att 

lägga till nya frågor för att kunna få svar på vilka faktorer det är som påverkar företagens val 

av revision. Vissa av de nya insikterna har framkommit under tidigare antaganden men de 

nedanstående anser vi behöver en egen beskrivning och analys.  

 

5.3.1 Empiri: Skillnaden mellan revisionsbyråer 
 
Studier har visat att revisionsbyråerna som hör till ”big four”, vilka är de fyra största 

revisionsbyråerna, generellt sett presterar bättre än mindre revisionsbyråer (Francis, 2004). 

Denna upplevelse har ej framkommit under någon av våra intervjuer. När vi frågar om 

företagens uppfattning om vad som skiljer mellan revisionsbyråerna är de frågande. Några har 

sagt priset, men utöver det har de inte velat säga att revisionen, i och med ett högre pris, blir 

bättre. Flera har kommenterat att vissa revisionsbyråer höjer priset när det går bra för 

företaget och det finns mer utrymme att ta betalt. 

Gustav AB: 

”Jo men det upplever man ju faktiskt, det var ju därför jag bytte förra gången. För att man 

upplevde att, ja men helt plötsligt blev det bara dyrare” 

 

De upplever ingen skillnad mellan revisionsbyråerna utan menar att det är den revisorn, 

individen, som gör skillnad. Revisorn beskrivs ibland som en räddning som företaget kan 

flytta över problemet till. 

 

Gustav AB: 

”Men alltså då blir det ju ofta att man hänvisar ju. Jag kan ju vara uppe på ett tak, jag har ju 

ingen aning om vad de (skatteverket) pratar om ens alltså. Det bli ju ofta så. Och så säger de 

att: det är ju du som är ansvarig. 

-  ja det vet jag väll, men just nu kan jag inte svara på det. För alltså vill du ha reda på det 

direkt så ring till min revisor.” 

 

5.3.2 Analys: Skillnaden mellan revisionsbyråer 
 
Att företagen inte har någon uppfattning att revisionsbyråer skiljer sig i annat än pris kan vi 

sannolikt anta påverkar företagens val. Om de kan få samma tjänst för olika summor så 

kommer de agera logiskt och, som visat, att välja det billigare alternativet. Som vi nämnt 

tidigare väljer företagsledarna ofta den revisionsbyrå där de känner någon eller som de blivit 

rekommenderade av deras redovisningshjälp. Aktiva val att byta bort revisionsbyråer har dock 

framkommit vid flera tillfällen då företagarna uppfattar att vissa revisionsbyråer tar mer betalt 

när företaget går bättre. Om vad de säger är korrekt eller inte är utanför vidden av denna 

studie, men en möjlighet som också påverkar denna uppfattning skulle kunna vara att vissa 

revisionsbyråer är mer noggranna och därmed tar mer betalt, samt att om företaget går bättre 

är det också rimligt att omsättningen är högre och att det finns mer att granska. Utöver det kan 

det också vara så att revisorn uppfattade en risk ett visst år och därför var tvungen att utföra 

extra kontrollåtgärder vilket medfört ett högre pris. Förutsatt att det är på så sätt så ligger 

problemet i att få företagarna att bli mer medvetna om vad de får av en dyrare alternativt 

billigare revision och vilken nytta de har av det, om de har någon nytta. Det är förstås också 

möjligt att vissa revisionsbyråer ser sin chans och tar mer betalt där de kan. Företagsledarnas 

uppfattning står dock klar, och vi anser det vara en påverkande faktor för valet av 
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revisionsbyrå och sannolikt även valet av revision. 

 

5.3.3 Empiri: Vanemässiga beslut 
 
När vi intervjuade företagsledarna så hade flera inte bestämt sig än, huruvida de skulle 

fortsätta med revision eller inte. Vissa hade tänkt igenom det mer än andra men utan att kunna 

komma fram till om revision var nödvändigt för deras företag eller ej. En del hade inte 

funderat över det så mycket utan körde på i gamla spår och deras tankegång kring revisionen 

väcktes i och med vår intervju. Då många saknade intresse av pappersarbete var de heller inte 

nog insatta av regelverket kring avskaffandet av revisionsplikten för att kunna ta beslutet. 

 

5.3.4 Analys: Vanemässiga beslut 
 
Detta är något som vi inte kunnat finna beskrivet i tidigare forskning vilket gör det till ett nytt 

bidrag till forskningen inom ämnet revisionsval. 

Kunskapen och intresset kring om företaget behöver revision eller inte var lågt hos 

företagsledarna och det gör det svårt för dem att fatta ett beslut utan att sätta sig in i 

regelverket. Motviljan att sätta sig in i regelverket påverkas säkerligen också av att 

arbetsmarknaden är bra nu och företagen blir erbjudna mer jobb än de kan ta på sig. Kanske 

skulle situationen vara annorlunda om arbetsmarknaden var sämre. I de fall där företagen 

köper in redovisningsrådgivning kan man anse att det finns ett visst ansvar hos den personen 

att också rådgiva företaget om dess möjligheter samt upplysa om det är nödvändigt med 

revision. Någon sådan företeelse har vi inte kommit i kontakt med, däremot har vi kommit i 

kontakt med att personen som sköter redovisningen rekommenderar en revisor. Vi har även 

stött på att det är samma revisionsbyrå som sköter både redovisningen och revisionen och 
därmed ligger det ju också i deras intresse att kunden ska behålla revisionen. Då de 

företagsledare som har extern redovisning har stort förtroende för sin redovisningskonsult blir 

det en påverkande faktor om redovisningskonsulten skulle undvika vissa råd eller ge råd för 

eget vinstsyfte. Vad redovisningskonsulten anser blir därför också en viktig faktor för 

företagsledarens val. 

 

5.3.5 Empiri: Legitimitet 
 
Att företagen upplever sig själva som seriösa, eller ville ge sken av det, framkom tydligt. 

Många pratade om andra oseriösa företag och hur de försvinner efter ett par år medan 

revisionen skulle kunna användas för att ge deras företag legitimitet och påvisa att företaget 

kommer att finnas kvar. Företagsledarna anser i och med detta tankesätt att revisionen ger 

dem legitimitet. Detta styrks även av tidigare påståenden där företagsledarna ansåg att företag 

som med svart arbetskraft inte har revision, då dessa är mindre seriösa. 

Johan AB: 

”Sen är det väll bra också på sitt sätt att ha en revision. Det ser ju mer seriöst ut om inte 

annat.” 
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5.3.6 Analys: Legitimitet 

 

Företagsledarna anser att revisionen ger företaget mer legitimitet. Däremot är de intressenter 

som bryr sig om revisionen begränsade enligt vad företagsledarna upplevt. Att detta går ihop 

anser vi hänger samman med företagets självbild. De ser sig själva som seriösa och vet att 

revisionen visar den bilden av företaget om en intressent kollar upp dem. Sedan finns det även 

ett par intressenter som är intresserade av revisionen, även om de inte är så pass många som 

de uppfattas att de borde vara. Anledningen till detta skulle kunna vara att revisionspliktens 

avskaffande är relativt nytt och effekterna inte har hunnit slå igenom än, vilket också 

framkom under intervjuerna där företagsledarna påpekade att det kanske kommer att bildas en 

efterfrågan hos intressenter i framtiden. 

 

5.4 Avslut på empirin 
 

I empirin tog vi med det som var relevant och viktigt för studien. Vi har avsiktligt försökt 

hålla nere mängden text från företagsledarna direkt och istället försökt att sammanfatta bilden 

de gav. En för omfattande beskrivning av intervjuerna anser vi skulle göra att viktiga punkter 

lätt kommer bort i mängden, samt att det skulle kräva allt för mycket plats då 

transkriberingarna i sig låg på totalt 68 sidor.  
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6 Analys av teman 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för de teman som framkommit, under empiri- och 

analyskapitlet, för att sedan analysera dessa teman djupare. 

 

6.1 Identifikation av teman 
 
Braun och Clarke (2006, s. 79) skriver att tematisk analys är ett bra hjälpmedel för att 

identifiera mönster och teman i kvalitativ analys. Vi har med hjälp av tematisk analys 

identifierat fyra teman utifrån materialet vi samlat in i intervjuerna. Dessa teman är våra 

tolkningar av materialet som vi har kommit fram till genom att läsa igenom transkriberingarna 

samt lyssna på intervjuerna. Vi har studerat de ämnen som vi antog skulle vara viktiga 

faktorer, innan vi började intervjuerna, samt de områden som visade sig vara påverkande 

faktorer. Våra antaganden har vi sedan kopplat till dessa teman som i sin tur är kopplade till 

problemformuleringen. Figur 6 visar de olika temana som är bekvämlighet, krav, nytta och 

förebyggande. Vi kommer i detta kapitel beskriva hur dessa teman påverkar hur 

företagsledaren tänker kring valet av revision. 

 

 

 

 

 

6.2 Analys av teman  
 
Under intervjuernas gång märkte vi snabbt att det var vissa områden som återkom och som 

företagen kände extra starkt för. Även en del faktorer som vi trodde skulle påverka, visade sig 

inte existera för våra bolag. Nedan i 6.2.1 - 6.2.4 beskriver vi de olika områdena där det finns 

faktorer som påverkar, eller inte påverkar men ändå är värda att notera då den visar på att 

Faktorer

Bekvämlighet Förebyggande

Krav Nytta

Figur 7. Faktorer 
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kunskap från tidigare forskning, som är gjord inom andra sektorer och länder, inte alltid är 

överförbar till små aktiebolag inom byggbranschen. 

 

6.2.1 Bekvämlighet 

 

Då möjligheten för små aktiebolag att avstå från revisionen är relativt ny har många företag 

inte hunnit ta beslutet än. För vissa är det första gången de har möjlighet att avsäga sig 

revisionen och för andra är det inte första gången, men de har ändå inte hunnit sätta sig in i 

vad det innebär. De har valt att gå i gamla spår och fortsätta ha revision. Det har med andra 

ord blivit ett bekvämlighetsval för flera av företagsledarna. Att de använder sig av 

bekvämlighetsvalet kan delvis förklaras genom att arbetsmarknaden ser bra ut för dem, 

företagen går bra, de behöver inte oroa sig för att inte gå runt. Därmed kan inte heller 

kostnaden för revisionen bli avgörande för företagets överlevnad. Flera företagsledare anser 

att pappersarbete är ett nödvändigt ont och lägger därmed också hellre tiden på deras 

huvudsyssla än på att sätta sig in i om de verkligen behöver revision eller ej. 

 

Denna studie visar därmed att det finns en ytterligare faktor, som inte finns angiven i tidigare 

forskning, som påverkar företagens val av revision i dag. I och med att tiden går och nya 

företag som aldrig haft revision startas så förväntar vi oss också att andelen företag som gör 

ett bekvämlighetsval blir mindre. Utifrån detta finner vi det också rimligt att om företagen får 

mindre jobb i framtiden så kan vi förvänta oss att bekvämlighetsvalen minskar i och med att 

de har mer tid över till att sätta sig in i de regler som finns samt att de har högre motivation i 

och med en lägre lönsamhet som de måste åtgärda. En lägre lönsamhet skulle därmed tvinga 

företagen att se över dess kostnader, samt att tiden skulle finnas om det inte fanns nog med 

arbeten att utföra. 

 

6.2.2 Förebyggande 
 
Detta är en punkt av alla de faktorer som företagsledarna upplever påverkar dem valet av 

revision. Vi vill ändå påpeka att vi upplever den som en av de starkaste och därför får den 

förebyggande faktorn också en egen rubrik. 

Att företagen upplever kontakten med skatteverket som problematisk har tydligt framgått. 

Majoriteten har kommenterat det och vi har även kunnat höra på tonläget att detta är en viktig 

fråga för valet av revision. Detta beror delvis på företagarnas intresse som ligger i att arbeta 

inom det yrkesområde de valt, och inte med pappersarbete som flera ser som ett nödvändigt 

ont. Även att det kan vara problematiskt och svårt att ha koll på allt framförs som ett 

argument. Revisorn beskrivs som en räddning som man kan flytta över problemet till. 

Att kontakten upplevs som besvärligt, tar tid från den ordinarie verksamheten samt att det kan 

upplevas som genant att göra för mycket fel är det som vi anser påverkar företagsledarna. Då 

revisorns uppgift är att ge en tydlig bild av om företaget är livskraftigt eller inte anser vi inte 

att de nödvändigtvis går in lika djupt i t.ex. körjournaler om det inte är relevant för de summor 

det handlar om. Skatteverket har däremot en tydligare ekonomisk vinning av att gå in på 
djupet på detaljer som inte påverkar företaget som helhet. Som tidigare framkommit så betalar 

vissa företag det skatteverket efterfrågar, trots att de vet det är fel, för att det blir dyrare att 

bevisa att de gjort rätt än det blir att bara betala. Att ha revision och minska risken för 

granskning upplevs därför som ett bra alternativ. Detta samband till valet av revision är något 

som inte undersökts i tidigare forskning. Sundgren (2003, s. 269) beskriver det som en 
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möjlighet, och vi kan med denna studie styrka den teorin. 

 

6.2.3 Krav 
 
Ett mönster vi sett är att flera av de krav vi initialt förväntade oss kunde förekomma, inte alls 

förekommer till små aktiebolag i byggbranschen. Varken kunder, leverantörer eller anställda 

ställer kravet. Företagsledarna upplever inte ens att de efterfrågar revision. Banken däremot 

ställer krav på revision för att fungera som kreditgivare. I de fall som företagen är i behov av 

lån så tar de också revision, vilket styrks av de revisorer som vi pratat med. Det är bland annat 

därför denna studie handlar om byggbranschen just för att det inte är vanligt med stora lån hos 

små aktiebolag inom byggbranschen och att det därför är fler bolag som är utan revisor.  

I och med att 90 procent av de företag vi intervjuat saknar lån så försvinner även kravet från 

kreditgivare vilket medför att byggbolagen i de flesta fall helt saknar en efterfrågan på 

revision. Den nytta som återstår är deras egen samt en ökad chans att undvika granskning av 

skatteverket.  När krav på revision finns så anser vi det vara en starkt påverkande faktor för att 

välja revision. Detta både utifrån intervjuerna men också enligt informationen vi fick av 

revisorerna vi pratat med. Det framkom då att i princip alla företag inom vissa branscher hade 

revision just på grund av att kreditgivarna kräver det. 

Under intervjuerna när vi pratat med företagen om dess intressenter och vilket intresse de 

visat för revisionen har blickarna varit frågande och korta men tydliga svar har givits. När vi 

frågar om det händer att en specifik intressent efterfrågar revision har svaret oftast varit ett 

kort men bestämt nej. Företagen har inte upplevt något som helst intresse eller ställda krav 

från intressenterna. Därmed blir den upplevda frånvaron av krav en faktor som påverkar små 

aktiebolag i byggbranschens val av revision. Detta stämmer ej överens med den bild tidigare 

forskning ger. Den forskningen är däremot genomförd i större bolag då andra länder har högre 

gränser för valet av revision. Det kan också vara så att möjligheterna för t.ex. leverantörer att 

kolla upp företag på andra sätt än genom revision, exempelvis genom kreditupplysning, kan 

skilja sig länderna emellan. 

 

6.2.4 Nytta 
 
Det sista området vi funnit att starkt påverka företagens val av revision är dess upplevda nytta. 

Som Johansson (2005, s. 64) skriver så påverkas den upplevda nyttan av hur väl 

förväntningarna levs upp till. Denna faktor kan verka till revisionsbolagens fördel då 

förväntningarna inte var höga. Vi har noterat att flera av företagsledarna upplever att de får 

för lite råd och tips som kan förbättra effektiviteten i företaget. Detta är enligt Chow (1982, s. 

289) en förklaring som påverkar efterfrågan på revision.  

Ett sätt nytta upplevs på är skillnaden mellan de upplevda fördelarna och den uppoffring som 

företaget gör för att få dessa fördelar (Ulaga & Chacour, 2001, s. 527; Zeithaml, V.A., 1988). 

Vi har noterat att flera potentiella nyttoaspekter försvinner för små aktiebolag inom 

byggbranschen. Nedan punktar vi upp de områden där befintlig teori menar på att revisionen 

ger fördelar till bolaget, men där företagsledarna vi intervjuat har berättat något annat. 

 Informationsasymmetri:  
- Informationsasymmetri har inte ansetts förekomma hos något av våra studerade 

företag. 
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 Omsättningen: 
- Omsättningen är inget som företagsledarna anser påverkar deras revisionsval. 

Detta anser vi till stor del beror på att gränsen för att välja bort revisionen i Sverige 

är satt lågt i jämförelse med andra länder. Med denna låga gräns så kommer inte 

omsättningen upp i en nivå där den växt så pass mycket att företagsledarna 

upplever att det påverkar deras val. Företagsledarna anser också att för att 

omsättningen skall kunna påverka deras val så måste den drivas av att antalet 

anställda ökar, och inte vilken typ jobb de får under året vilket i dagsläget är det 

som mest påverkar deras omsättning. 

 

 Redovisningen: 
- Merparten av företagsledarna anser redovisningen som irrelevant för deras 

beslutsfattade. Till följd av detta anser de att också revisionen, med syfte att öka 

tillförlitligheten på redovisningen, är överflödig. 

 

 

 Kvaliteten på redovisningen: 
- Kvaliteten på redovisningen anser företagsledarna inte påverkas om företaget inte 

sköter sin redovisning helt själva. Vilket har visat sig vara ovanligt då ingen av de 

intervjuade företagen helt själva tog hand som redovisningen. Vi anser att grunden 

till att företagsledarna inte uppfattar en ökad kvalitet på redovisningen beror på att 

företagen litar mer på redovisningskonsulten än på revisorn, och att en ytterligare 

extra koll därmed anses onödig. 

 

 Förbättrad operativ effektivitet:  
- En förbättrad operativ effektivitet är inte något som företagsledarna upplever till 

följd av en revision. Detta beror på att de inte anser sig få råd av revisorn. 

Huruvida deras upplevelser överensstämmer med verkligheten är ovidkommande 

då det är deras tankar som påverkar deras framtida revisionsval. 

 

 Förlust av kontroll: 
- Förlust av kontroll är något som inte alls existerar i dessa små företag, då det finns 

för få hierarkiska nivåer. 

 

De fördelar som företagen upplevde och som också påverkade dem starkt var: 

 En extra koll:  
- En extra koll på siffrorna ansåg företagen som nödvändig. Men de var också klara 

med att det räckte med en extra koll, vilket gör att om företagen har extern 

redovisning anser de det som överflödigt med en revision ovanpå det. 

 

 Legitimitet: 
- Legitimitet är något som företagen är överens om finns. Däremot har 

förklaringarna på hur legitimiteten påverkar dem varit oklara. Då företagen inte får 

någon feedback från intressenter, anser vi att en stor del av legitimiteten kan ligga i 

självbilden som företagsledaren har av företaget. Det kan också kopplas till en 

eventuell efterfrågan från kreditgivare samt en eventuell minskad risk för 

granskning från skatteverket. Sedan fanns även åsikter om att efterfrågan från 
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intressenterna angående revision skulle kunna bli vanligare i framtiden, eftersom 

att effekterna inte hunnit slå ut än då avskaffandet av revisionsplikten är för nytt. 
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7 Slutsats 
I detta avslutande kapitel presenterar vi de slutsatser som vi kan dra från analysen. Vi 

besvarar även studiens problemformulering. Sedan redogör vi för studiens teoretiska och 

praktiska bidrag samt ger förslag till fortsatt forskning inom ämnet. Kapitlet avslutas med en 

beskrivning av de kriterier som ligger till grund för en bedömning av en kvalitativ studie. 

 

7.1 Påverkande faktorer 
 
Det är förhållandevis få faktorer som företagsledarna för små aktiebolag i byggbranschen 

upplever påverkar dem i valet om revision. Vi har sett att kunskap från tidigare forskning, 

som är gjord inom andra sektorer och länder, inte alltid är överförbar till den studerade typen 

av företag. Vi bidrar till Collis (2003) forskning genom att visa tydligare vilka kriterier som 

gäller för att revisionen skall upplevas förbättra kvalitén på redovisningen inom små 

aktiebolag i byggbranschen inom Umeå kommun. Vi visar också på att företagens omsättning 

och dens påverkan på valet av revision, som Collis (2003) beskriver, inte är överförbar som 

upplevd påverkan hos de företag vi studerat. 

De faktorer som företagsledarna upplever påverkar deras val av revision är: 

 Bekvämlighet: Att företagsledarna inte gärna sätter sig in i pappersarbetet utan tar 
hjälp med både redovisning och revision utan att analysera djupare om det verkligen är 

det bästa alternativet för deras företag. Här avser vi även den bekvämligheten att 

företagsledarna bara fortsatt att ha revision och inte aktivt valt att säga upp den. 

 

 Förebyggande: Företagsledarna vill undvika kontakten med skatteverket och allt vad 

en granskning innebär. De uppfattar att revisionen minskar risken för att bli granskade, 

förutsatt att revisionsberättelsen är ren, och de är villiga att betala lite extra just för att 

undvika kontakten med skatteverket. 

 

 Krav: Flera krav som vi förväntat oss skulle finnas hos intressenterna uteblev. Den 
enda intressent som företagsledarna ansåg hade krav på revision var kreditgivarna, 

vilka företagen inte var i behov av. Företagsledarna ansåg däremot att om de skulle 

vara i behov av lån så skulle de också behöva revision för att få det beviljat eller för att 

få en mer fördelaktig ränta. 

 

 Nytta: En extra koll från antingen en revisor eller redovisningskonsult var något 
företagsledarna värderade högt just för att få bekräftelse att de gjort rätt innan 

skatteverket beslutar om granskning. Vidare anser företagen också att de får en viss 

legitimitet i och med revisionen och de anser att revisionen kan skilja seriösa bolag 

från oseriösa. 

Det är många delar som skulle kunna påverka valet av revision men som faller bort som 

faktor hos denna typ av företag. Dels beror bortfallet på företagens storlek, då t.ex. 

informationsasymmetri inte förekommer. Dels beror det på vilken bransch vi undersöker. Då 

byggbranschen är arbetskraftsintensiv är de inte heller i lika stort behov av lån som andra 

branscher och därmed försvinner ofta kreditgivare som en intressent. Bortfallet av påverkande 

faktorer kan även bero på att revisionspliktens avskaffande är relativt nytt och det är möjligt 

att intressenterna inte hunnit anpassa sig än. 
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7.2  Rekommendationer 

 
Vi vill ge rekommendationen till revisionsbyråerna att uppmärksamma denna typ av företags 

låga förtroende och försöka att visa på vilken nytta revisionen faktiskt tillför byggföretagen. 

Vi skulle även ge rekommendationen att revisionsbyråerna påvisar det arbete som de gör samt 

också framhäva om revisionen blir billigare just för att vissa delar inte behöver granskas flera 
gånger, på grund av en pålitlig redovisningskonsult. Det låga förtroendet kan också bero på 

vilka kommunikationsvägar som revisorn väljer. Om revisorn uppfattar fel i årsredovisningen 

finns möjligheten att han rapporterar det direkt till personen som upprättat den, vilket medför 

att företagsledaren aldrig får reda på allt som revisorn funnit. Därför kan företagsledaren 

uppleva det som att revisorn inte tillför något. Vårt råd till revisionsbyråer blir därmed att 

kommunicera direkt till företagsledaren vad revisionen tillfört företaget i form av ändringar i 

årsredovisningen alternativt andra besparingar. 

Till byggbolagen skulle vi vilja ge rekommendationen att tänka över om företaget behöver 

revision. Det ger legitimitet, men vilka är det som verkligen bryr sig om denna legitimitet? 

Rådet blir med andra ord att väga fördelarna mot nackdelarna och därmed göra ett aktivt val. 

 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 
 

Då revisionspliktens avskaffande fortfarande är relativt nytt och det är möjligt att företagets 

intressenter ej ännu hunnit anpassa sig till det nya regelverket så skulle det vara intressant 

med en framtida studie som visar om intressenterna börjat anpassa sig. Att de i större grad 

efterfrågar revision, jämfört tidigare då revisionen var lagstadgad för alla aktiebolag. 

Då vi gjort en kvalitativ studie på 10 bolag inom fyra områden i byggbranschen blev det 

också omöjligt att se hur företagsledarna påverkas av omsättningen på det undermedvetna 

planet kring valet av revision. Vid en större studie och med företag spridda över hela landet så 

skulle man kunna få ett nog stort antal företag inom samma område som svarar och därmed 

skulle man kunna utreda huruvida företagens omsättning i denna typ av bolag påverkar valet 

av revision på det undermedvetna planet. Detta vore intressant eftersom tidigare studier 

påvisat att omsättningen påverkar valet av revision medan vi i vår studie fått fram att detta 

inte är något som företagsledarna upplever då omsättningen inte drivs av antalet anställda utan 

enbart på materialet förutsatt att ägaren arbetar heltid. 

En annan sak som framkommit är att förtroendet för revisorn inte var särskilt högt. Detta 

skulle kunna ha att göra med att det förut var lagstadgat för alla aktiebolag att ha revisor. Det 

finns därför risk för att revisionsbyråerna inte ansträngde sig lika mycket för att göra 

kunderna nöjda vid revisionen. Detta finner vi rimligt i och med att de inte riskerade att mista 

kunder till samma grad som i dagens läge. Därför blir det också rimligt att anta att 

revisionsbyråerna i framtiden kommer lägga än större vikt vid att göra företagen nöjda. 

Exempelvis genom att ge råd, som vi föreslagit, samt eventuellt också påvisa arbetet de utfört 

tydligare. Hur denna effekt påverkar företagens uppfattning av revisionsbyråerna påverkar 

sannolikt också valet om revision och det vore intressant att se hur denna faktor förändras i 

framtiden.  

Att företagen vill ha en extra koll på deras bokföring är något som tydligt framgått genom 

studien. Att företag som sköter redovisningen själva också i större grad har revision är något 

vi inte kunnat hitta i tidigare forskning. Då denna studie enbart baseras på små aktiebolag i 

byggbranschen i Umeå vore det även intressant att se hur väl denna iakttagelse även stämmer 
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överens med övriga branscher.  

 

Vår studie har visat att företagen inte anser att leverantörerna bryr sig om revisionen. För att 

kunna ta reda om på den uppfattningen stämmer eller ej skulle en studie på hur leverantörer 

ser på revision vara nödvändig. Deras syn befinner sig rimligen i en förändring i och med de 

nya reglerna kring revision, men efter att de stabiliserats skulle detta vara ett intressant ämne 

att studera. 

 

7.4 Kriterier för bedömning av en kvalitativ studie 

 
Då vi gör en kvalitativ studie anser vi att det är viktigt att vi använder oss av kriterier som 

också är mer lämpade för kvalitativ forskning. Ett av dessa kriterier är skriven av Guba och 

Lincoln och återges i Bryman och Bell (2003). De menar att det är svårt att tillämpa 

reliabilitets- och validitetskriterierna på kvalitativa undersökningar då dessa kriterier 

förutsätter at det finns en enda och absolut bild av verkligheten (Johansson Lindfors, 1993, s. 

45; Bryman & Bell 2003, s. 306). Detta stämmer med vår konstruktiva syn verkligheten, där 

valet av revisor baseras på företagarens syn på omgivningen. I denna studie kommer vi att 

intervjua företagsledare i små aktiebolag i byggbranschen, för att fånga deras uppfattning om 

hur t.ex. kunders syn på revision ser ut. Därav kommer vi inte kunna ge en tydlig bild av vad 

just kundernas syn är, men det är inte meningen då vår fokus ligger på att ge en rättvis bild av 

hur företagsledarna uppfattar kundernas syn. Guba och Lincoln menar att det är viktigt att 

etablera termer samt metoder för att kunna bedöma kvaliteten i kvalitativ forskning. De ger 

alternativ till begreppen validitet och reliabilitet. De menar att det finns två grundläggande 

kriterier för kvalitativ forskning och de är trovärdighet samt äkthet. Dessa två kriterier är i sin 

tur uppbyggda av ytterligare kriterier. (Bryman & Bell, 2003, s. 306) 

 

Trovärdighet  Äkthet 

- Tillförlitlighet  - Rättvis bild 

- Överförbarhet  - Ontologisk autenticitet 

- Pålitlighet   - Pedagogisk autenticitet 

- Möjlighet att styrka och bekräfta - Katalytisk autenticitet 

   - Taktisk autenticitet 

I den här diskussionen berör vi de kriterier som vi anser viktiga för att bedöma kvaliteten på 

studien. 

Tillförlitlighet är det som avgör om resultatet en forskare kommit fram till anses som 

acceptabelt i andra personers ögon. Detta inbegriper att forskaren säkerställt att forskningen 

utförts enligt de regler som finns samt att denne rapporterar resultaten till respondenterna för 

att kunna säkerställa att tolkningen av informationen blivit korrekt. Detta brukar kallas för 

respondentvalidering (Starrin & Svensson, 1994, s. 182). För att säkerställa vår tolkning av 

intervjuerna kommer vi att ge respondenterna möjlighet att kommentera våra tolkningar av 

hur vi uppfattat deras åsikter.  

 

Eftersom kvalitativa studier går på djupet till skillnad från kvantitativa studier som går på 

bredden så bör forskaren ha fokus på det kontextuellt unika och på meningen och betydelsen 

av den sociala verklighet som studeras. En tydlig redogörelse av situationen och det som sägs 

gör att andra personer enklare kan bedöma hur pass överförbara resultaten kan vara till en 
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annan miljö (Bryman & Bell, 2003, s. 307). Vi kommer att vara så tydliga som det är möjligt 

för att en läsare av studien själv ska kunna bedöma överförbarheten hos studien. 

 

Pålitlighet motsvarar den kvantitativa forskningens reliabilitet och används som ett av 

kriterierna för att bedöma trovärdigheten i en studie. Detta sker genom ett granskande synsätt 

och kan göras genom att kollegor eller studiekamrater granskar alla faser av 

forskningsprocessen. Det beskrivs av Bryman och Bell (2003, s. 307)som en i dagens läge 

ovanlig metod då den är väldigt tidskrävande för kollegorna då kvalitativa studier kan 

generera stora mängder data. Vi anser att den granskning vi får av vår handledare stärker 

trovärdigheten i vårt arbete, dock är det inte troligt att handledaren har resurser att granska 

alla faser av studien. 

 

För möjligheten att styrka och bekräfta ska forskaren utgå från att det inte finns någon 

fullständig objektivitet i forskningen, utan forskaren skall försöka säkerställa att denne agerat 

i god tro. Med god tro menas att visa att de personliga värderingarna undanhålls eller att visa 

att den teoretiska inriktningen inte påverkar utförandet och tolkningarna av undersökningen, 

på ett medvetet plan. (Bryman & Bell, 2003, s. 307-308) 

 

Äkthet handlar om att presentera en rättvis bild av respondenternas åsikter och uppfattning. 

Äkthet handlar också om att ge de som deltagit i studien förståelse för sin situation samt 

möjlighet att förändra situationen. (Bryman, 2011, s. 356-357). 

 

Kriteriet för en rättvis bild skall beskriva om studien ger en rättvis bild av de olika åsikter och 

uppfattningar som finns hos den grupp som studerats. Vi har i empirin klarlagt om det är en 

persons åsikter som framkommer eller om det är majoritetens. Vi har också varit noga med att 

det är företagsledaren själv vi intervjuar, då en intervju med t.ex. en anställd skulle kunna ge 

andra synpunkter än dessa hos företagsledaren. Detta säkerställer att det är företagsledarens 

åsikter vi får fram, oavsett om deras uppfattning stämmer med verkligheten eller ej. För att 

respondenterna ska förbli anonyma har de fått fiktiva namn i studien och viss information 

undanhålls. Vi har även rensat bort rasistiska åsikter från respondenterna, då de skulle kunna 

uppfattas som stötande. 

 

Ontologisk autenticitet handlar om hur studien underlättar för respondenterna att förstå den 

situation de är i (Lincoln & Denzin, 1994, s. 114). Vi anser att denna studie har skapat en 

möjlighet för företagsledarna att under intervjuerna sitta ner och fundera över de val och 

regler som finns samt de följder som uppstår. Även studiens praktiska bidrag, om vilken nytta 

revisionen tillför byggbolagen, hoppas vi ska leda till en högre ontologisk autenticitet. 

Pedagogisk autenticitet är det som förklarar hur väl undersökningen hjälpt respondenterna att 

få en tydligare bild av hur andra i samma situation uppfattar situationen (Lincoln & Denzin, 

1994, s. 114). Här leder studiens praktiska bidrag om byggföretagens syn på revision till 

högre pedagogisk autenticitet.  Vi hoppas även att samtliga företag kommer att läsa denna 

studie när vi skickar dem den slutgiltiga versionen. Detta skulle då ytterligare stärka den 

pedagogiska autenticiteten. 

Katalytisk autenticitet handlar om huruvida studien hjälpt respondenterna till förändring 

(Lincoln & Denzin, 1994, s. 114). Under intervjuerna fick vi upplysa ett fåtal av 

respondenterna att de hade möjlighet att välja bort revisionen. Vi fick även upplysa flera om 

regelverket kring revisionsplikten. Det märktes att intresset ökade kring avskaffandet av 

revisionsplikten under intervjuernas gång vilket vi i sin tur anser kan leda till mer aktiva val 

från företagsledarnas sida.  
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Sammantaget har vi i denna studie försökt vara så tydliga som möjligt, samtidigt som vi har 

försökt att undvika material som inte skulle bidra till en ökad förståelse. Vi anser att vi har 

lyckats återge en tydlig och rättvis bild av respondenternas åsikter och uppfattningar.  
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