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Förord 

Vi vill tacka vår handledare Eva Lövstål för sitt stöd och engagemang som hon gett oss under 

arbetets gång. Vi vill även tacka samtliga respondenter som har bidragit och gjort det möjligt 

för oss att genomföra denna studie. Det hade varit omöjligt att genomföra denna studie utan vår 

handledare och våra respondenter. Ännu ett stort tack! 

 

Kristianstad, juni 2013 
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Gazmend Gashi  Jeton Momcilla 
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Abstract 

The problem with our study is based on the new Audit Act that came into effect November 1
st
 

2010 which abolished the audit requirement. The law includes that any stock company that 

acquires two out of the three criteria does not have to hire an accountant, the criteria are the 

following: they need to have an average of 3 employees, a turnover of less than 3 million 

Swedish kronor and a total assets of less than 1.5 million Swedish kronor.  

In correlation with the abolishment of the audit, the significance of the audit for various 

stakeholders was widely debated. The audit was introduced primarily to provide better control 

of external stakeholders. Despite the amendments, there are now several small businesses that 

continue to keep the auditor of the company and it is mainly due to external stakeholder impact. 

The purpose of this study is to create understanding to why small businesses retain the auditor 

of the company in relation to external stakeholders and what effect they have, from a small 

business perspective. The study is based on a qualitative study through interviews which were 

conducted with owners of small businesses. 

Based on the empirical evidence we have conducted that external stakeholders pressure results 

in that small businesses decides to keep the auditor. Stakeholders tend to affect small 

businesses more than large businesses, due to that there is a shortage of resources in small 

businesses. As a consequence of a lack of resources small businesses are affected by external 

stakeholders by being responsive. Small businesses are affected more or less by the 

stakeholders and businesses understand the need for the auditor to meet stakeholder pressure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: small firms, stakeholders influence, statutory auditing, stakeholder theory and 

relationship   
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Sammanfattning 

Problematiken för vår studie grundar sig i den nya revisionslagen som trädde ikraft 1 november 

2010, nämligen avskaffandet av revisionsplikten. Lagen innebär att alla aktiebolag som 

understiger två av tre följande gränsvärden: att ha i genomsnitt 3 anställda, omsättningen 

understiger 3 miljoner svenska kronor och att balansomslutningen understiger 1,5 miljoner 

svenska kronor, behöver inte anlita en revisor.  

I samband med att revisionsplikten avskaffades, diskuteras det mycket vilken betydelse 

revisionen hade för olika intressenter. Revisionen infördes framförallt för att ge bättre 

kontrollmöjligheter för externa intressenter. Trots lagändringen, är det idag flertal småföretag 

som fortsätter att behålla revisorn i företaget och det beror främst på grund av externa 

intressenternas påverkan. 

Vårt syfte med studien är att skapa förståelse varför småföretag behåller revisorn i företaget i 

förhållande till externa intressenter och hur externa intressenter påverkar det, ur småföretagens 

perspektiv. Undersökningen grundar sig på en kvalitativ studie i form av intervjuer. Intervjuer 

har utförts med ägare i småföretag. 

Utifrån det empiriska materialet har det framkommit att externa intressenters påtryckningar 

påverkar småföretag att behålla revisorn. Intressenter tenderar att påverka småföretag i större 

utsträckning än stora företag, på grund av det förekommer resursbrist i småföretag. Småföretag 

har resurser som visserligen är mer begränsad och som en konsekvens av resursbrist påverkas 

småföretag av externa intressenter genom att vara lyhörd. Småföretag påverkas mer eller 

mindre av intressenter och företagen ser behovet av revisorn för att tillgodose intressenternas 

påtryckningar. 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Småföretag, intressenters inflytande, lagstadgad revision, intressentteorin och 

intressentrelationer  
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Förkortningar 

AB Aktiebolag 

ABL  Aktiebolagslagen 

FAR Föreningen för auktoriserade revisorer, branschorganisation för revisorer och 

rådgivare 

SOU Statens offentliga utredningar 

VD Verkställande direktör 

 

Figurförteckning 

Figur 2.1: Intressentmodell 

Figur 2.2: Teorimodell       
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1. Inledning 

I det första kapitlet presenteras bakgrunden för studiens ämne. Det presenteras även en 

diskussion kring problemet som leder till en forskningsfråga och ett syfte. 

1.1 Bakgrund 

I svenskt näringsliv har modern revision varit en företeelse i över 100 år. Bestämmelser om 

revision blev en aktuell diskussion i Sverige första gången genom 1895 års lag om aktiebolag. 

Lagen innebar att samtliga aktiebolag var tvungna att utse en behörig person som skulle 

granska bolagens räkenskaper (Frivision, 2013a). Den första svenska lagstiftningen om 

revisionsplikt för samtliga aktiebolag trädde kraft den 1 januari 1983 berättar Thorell & 

Norberg, (2005). Lagen innebar att alla aktiebolag skulle ha en kvalificerad revisor, det vill 

säga en auktoriserad eller en godkänd revisor 10 kap. 11 § ABL. 

År 2006 gick Sverige över till en ny regering. De utlovade att under deras styre skulle det 

innebära mindre komplikationer i revision för småföretag. 1 november 2010 bestämde sig 

regeringen att avskaffa revisionsplikten, i förutsättning att enbart företag som understiger 

följande gränsvärde, att ha fler än tre anställda, omsättningen är mer än 3 miljoner kronor och 

att balansomslutningen är mer än 1,5 miljoner kronor, behöver inte anställa revisorer. 

(Frivision, 2013). Argumenten för avskaffandet av revisionsplikten för småföretag var bland 

annat att minska på revisionskostnader på grund av att småföretag inte kunde finansiera de 

höga revisionskostnaderna. Småföretag hävdar också att de inte skall ha tvångsrevision. 

Revisionspliktens avskaffande skall möjliggöra för småföretag att se revisorns hjälp som en 

tillgång, det skulle innebära att småföretag kan fortsätta driva sina företag och samtidigt minska 

sina kostnader (Affärsvärlden, 2008). 

Revisionspliktens avskaffande berör många olika intressenter och därför går det att se 

avskaffandet ur olika perspektiv enligt Thomas Carrington (2010). Den här uppsatsen fokuserar 

på att utifrån småföretagens perspektiv utforska hur externa intressenter påverkar småföretag 

att behålla revisorn. Det diskuteras mycket kring vilken betydelse reformen hade för externa 

intressenter. Externa intressenter utgörs av kreditgivare, leverantörer, revisor och 

skattemyndigheten, och dessa intressenter har nytta av redovisningshandlingar från småföretag 

för att tillförlitlig information lämnas i redovisningen (Tabone & Baldacchino, 2003). 

Redovisningshandlingar är viktiga för externa intressenter, främst för att få förtroende från 

småföretagen och för att sedan kunna förse småföretag med resurser.  
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Småföretag har visat sig ha otillräcklig kvalitet på redovisningen och det uppstår därför 

ytterligare komplikationer mellan småföretag och intressenterna då lagändringen trädde ikraft, 

exempelvis försvårar det för kreditgivare att fatta beslut vid långivning på grund av att 

kvaliteten i redovisningen är bristfällig i småföretag (Svensson, 2003) 

Tidigare studier har visat att småföretag måste uppfylla intressenternas krav för att 

intressenterna sedan ska förse småföretagen med resurser. Förhållandet mellan småföretag och 

dess intressenter förklaras i ett samspel, där småföretag är beroende av intressenternas resurser 

och därför har intressenterna inflytande över företaget. Beroendeförhållandet gör att småföretag 

påverkas av de externa intressenternas påtryckningar genom att småföretag uppfyller 

intressenternas förpliktelser. Forskare menar att en av intressenternas förpliktelser är bland 

annat att inhämta trovärdig information från småföretag genom redovisningshandlingar. 

Företag kan anlita en revisor för att uppfylla intressenternas förpliktelser (Shankman, 1999).  

Annan forskning har diskuterat att även om småföretag anlitar en revisor, är det inte självklart 

att företag uppfyller externa intressenters förpliktelser, exempelvis förklarar Svensson (2003) 

att enbart för att företaget anlitar en revisor innebär det inte att företaget garanterat kan erhålla 

kreditlån.  

Trots lagändringen är det idag flertal småföretag som fortsätter att behålla revisorn och det 

beror främst på externa intressenters påverkan, men framförallt för att småföretag vill 

upprätthålla en god relation med intressenterna.  

1.2 Problemdiskussion 

Även om det finns många definitioner av en intressent, förklarar Gray; Owen och Adams 

(1996) att en intressent är en person eller organisation som har ett intresse i ett företag och kan 

med sitt inflytande påverka eller påverkas av företaget. Frågan som fortfarande är delvis 

observerad, är hur externa intressenter påverkar småföretag utifrån småföretagarnas perspektiv.  

Den forskning som finns kring hur intressenter påverkar företag har visat olika resultat. 

Forskare har bevisat att intressenter har inflytande på företag och påverkar därför företag, vilket 

gör att småföretag påverkas av de externa intressenternas påtryckningar genom att vara lyhörda 

(Frooman, 1999). Anledningen till att företag påverkas av intressenternas påtryckningar och är 

lyhörda beror på att företag, liksom intressenter har intresse av varandra. Förhållandet mellan 

småföretag och dess intressenter förklaras i ett samspel, där företag är beroende av 
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intressenterna, liksom intressenter är beroende av företag. Förhållandet mellan intressenter och 

företag avser förpliktelser som vardera skall uppfylla. Shankman (1999) skriver att företag 

måste förse intressenternas förpliktelser för att intressenterna i sin tur skall vilja förse företag 

med resurser.  

I en annan studie är Rowley (1997) kritisk och hävdar att intressenter inte påverkar företag. 

Författaren förklarar att det är företaget, hur företaget svarar på intressenternas påtryckningar, 

som avgör om företaget påverkas eller inte. Här finns en motsägelse och Rowley (1997) skriver 

att intressenters påverkan kategoriseras utifrån deras potentiella inverkan på företaget och med 

detta som underlag förklarar författaren att, om en intressent inte har inverkan på ett företag, 

liksom om företaget inte samarbetar med intressenten, påverkas inte företaget av intressentens 

påtryckningar.  

För att få reda på hur externa intressenter påverkar företag, skall det framgå vilken roll och 

inflyttande intressenten har i företaget. Lundén (1997) skriver att intressenter har förväntningar 

på småföretag och sätter krav, exempelvis förpliktelser som företag ska följa. Ett sätt för 

intressenter att kontrollera om företag uppfyller deras förväntningar och förser deras 

förpliktelser, är att sätta krav på all relevant finansiell information från företag (Lundén, 1997). 

Företagens finansiella information, såsom redovisningshandlingar är till nytta för företagets 

intressenter och det är ytterst viktigt att redovisningen är korrekt och tillförlitlig (Tabone och 

Baldaccino, 2003). Samtidigt diskuterar Kam (1990) att intressenter ställer olika krav på 

företags finansiella information och förklarar att tillföljd av intressenternas olika 

informationsbehov, avgörs det om intressenter har behov av att ta del av finansiell information 

eller inte. Med detta som underlag menar Kam (1990) att företag tar hänsyn till intressenternas 

påtryckningar främst om företaget har en affärsrelation med intressenter och om företag har 

behov av intressenter. Likaså förklarar författaren att om intressenter har ett intresse för 

företaget kräver intressenter finansiell information, och tvärtom. Detta förklarar att en av 

anledningarna till att vissa småföretag anlitar en revisor beror på att intressenter påverkar 

företag genom att kräva finansiell information, medan andra småföretag väljer att inte anlita en 

revisor eftersom de inte påverkas av intressenternas påtryckningar i större utsträckning (Kam, 

1990).  

Reviderade småföretag upplever, enligt en undersökning som har gjorts av Bergsten & 

Pesämaa (2001), att deras intressenter har nytta av redovisningshandlingar för att få viktig 

information om företagets ställning. Författarna förklarar att reviderade småföretag upplever att 

revision besvarar externa intressenternas påtryckningar. Undersökningen har visat att 
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småföretag anser att banker och skattemyndigheten är de två externa intressenterna som har 

mest nytta av reviderad redovisning. Svensson (2003) poängterade att kreditgivarnas lånebeslut 

oftast baseras på företagets årsredovisning och därför skall redovisningen vara reviderad av en 

revisor. Företagets finansiella rapporter skall vara korrekta, trovärdiga och granskade av 

revisorn för att skapa säkerhet för kreditgivarna och för att de skall kunna bedöma företagets 

återbetalningsförmåga. Forskning antyder att intressenters rutiner förklarar hur intressenter 

påverkar småföretag. Professorerna Thorell & Norberg (2005) skriver tvärtom i svenskt 

näringslivs rapport. De skriver att reviderad redovisning inte påverkar kreditgivarnas lånebeslut 

och i det syfte förklarar författarna att revisorn inte besvarar de externa intressenternas 

påtryckningar.  

Darnall; Henriques och Sadorsky (2010) som har studerat tidigare forskning kring hur 

intressenter påverkar småföretag, förklarar att det förekommer resursbrist i småföretag. I 

samband med detta förklarar författarna att på grund av resursbrist, har småföretag behov av 

intressenternas resurser och därför har intressenter betydligt mer inflytande i småföretag och 

influerar småföretag i större utsträckning. Vid resursbrist måste företag uppfylla intressenternas 

påtryckningar för att erhålla resurser, exempelvis vid ekonomiska problem i företaget måste 

företag erhålla kreditlån för att överleva och måste anpassa sig efter kreditgivarnas 

påtryckningar. Utöver resursbrist, redogör Svensson (2003) i en studie att småföretag påverkas 

av externa intressenter i större utsträckning eftersom de tenderar att ha otillräcklig kvalitet i 

redovisningen. Anledningen till det är att småföretag oftast saknar internkontroll och kunskap 

för hur man upprättar en korrekt redovisning. Författaren förklarar att om småföretagens 

redovisning brister kan det uppkomma problem med intressenter. Skattemyndigheten kräver att 

företag redovisar företagets räkenskaper för att eventuellt upplysa skattefel och kontrollera att 

företaget uppfyller sina skyldigheter. Ingemarsson (2011) skriver att rädslan att befaras under 

utökande kontroll av skatteverket, får småföretagen att behålla sin revisor. Företag väljer också 

att behålla revisorn, för att skatteverket tvingar företagen att i årsredovisningen uppge att 

företaget inte blivit granskad av en revisor samt fylla i detta på skattedeklarationen (Halling, 

2007). 

Utifrån ovanstående diskussion, är forskning som har gjorts inte fullständig och resultatet från 

detta arbete kommer att bidra till en fullständig bild på hur externa intressenter påverkar 

småföretag att behålla revisorn. Forskningsämnet fokuserar på småföretagens perspektiv, det 

vill säga hur småföretag upplever att de påverkas av externa intressenters påtryckningar att 

behålla revisorn. Bland annat poängterar Kam (1990) att företagen anser att 

redovisningshandlingar är betydelsefulla för att skapa trovärdighet och tillit som senare kan 
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användas vid relationsskapande gentemot företagets intressenter, men författaren förklarade att 

småföretag främst anser att revisorn uppfyller intressenternas påtryckningar.  

1.3 Problemformulering 

Avskaffandet av revisionsplikten är lagstiftningen som skulle få Sverige att kompromissa med 

de europeiska västländerna. Utifrån debatten kring ämnet har följande frågeställning 

framställts: 

– Hur externa intressenter påverkar småföretagarnas val att behålla revisorn, trots 

revisonspliktens avskaffande?  

 

1.4 Syfteformulering 

Syftet med studien är förklara och analysera hur externa intressenter påverkar småföretagens 

val att behålla revisorn och varför småföretag väljer att behålla revisorn. 

  



 

13 
 

1.5 Disposition 

Kapitel 1 I det första kapitlet presenteras bakgrunden för studiens ämne. Det presenteras 

även en problemdiskussion som leder till en forskningsfråga och ett syfte. 

Kapitel 2 I det andra kapitlet behandlas den teoretiska referensramen. I detta avsnitt finns 

teorier och tidigare forskningar som behandlar studiens forskningsfråga. Teorin 

leder till en modell  

Kapitel 3  I det tredje kapitlet behandlas val av metod och studiens tillvägagångssätt. 

Kapitlet beskriver vetenskapligt synsätt samt vetenskaplig ansats. Avsnittet 

avslutas med källkritik.   

Kapitel 4 I det fjärde kapitlet presenteras det empiriska materialet som baseras på 

telefonintervjuer med respondenter i småföretag från olika branscher.  

Kapitel 5 I det femte kapitlet behandlas analys och tolkning av det empiriska materialet. 

Analysen och tolkningar av det empiriska materialet har kopplats till den 

teoretiska referensramen. 

Kapitel 6 I det avsluttande kapitlet presenteras slutsatsen. Avsnittet behandlar resultat och 

slutsats av undersökningen som har gjorts.  

  



 

14 
 

2. Teoretisk referensram 

I det andra kapitlet behandlas den teoretiska referensramen. I detta avsnitt finns teorier och 

tidigare forskning som behandlar studiens forskningsfråga. Teorin leder till en modell. 

2.1 Intressentteorin 

Då studiens fokus ligger på hur externa intressenter påverkar småföretag, är det först och främst 

viktigt att klargöra vad en intressent är med koppling till teorier. Intressentteorin härstammar 

från Chester I Barnards studier inom organisationsteorin (Bruzelius & Skärvad, 1989). En 

organisation är en grupp människor som samarbetar av medvetna samordnade aktiviteter för att 

uppnå ett eller flera gemensamma mål. Barnard förklarar att de som utgör en del av en 

organisation och medverkar i verksamheten kallas för intressenter. Ett företag består av ett 

flertal juridiska och fysiska grupper vars syfte är att ingå utbytesrelationer med företaget. Dessa 

presenteras i intressentmodellen (Bruzelius & Skärvad, 1989). Se figur (SIFFRA) 

 

Figur 2.1 Intressentmodell 
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En intressent är en person eller en organisation som har ett intresse i ett företag och kan med 

sitt inflytande påverka eller påverkas av ett företag (Gray; Owen och Adams, 1996). Företaget 

och intressenterna befinner sig i ett ömsesidigt beroendeförhållande, där parterna i något 

avseende har relation till varandra (Bruzelius & Skärvad, 1995). Författaren skriver att 

beroendeförhållandet mellan företaget och intressenten förklaras i ett samspel, där intressenter 

förser företaget med resurser till verksamheten, samtidigt som intressenterna kräver av 

företaget att få sina krav uppfyllda. Nedan förklaras vissa utbytesrelationer: 

 Kreditgivare lånar ut kapital till företag och vill i gengäld ha förtroende för företagets 

ekonomiska läge för att bedöma om företag kan återbetala ett kreditlån. 

 Stat & Kommun bidrar till företaget med samhällstjänster och vill i gengäld få 

redovisningshandlingar som avser korrekt skatteunderlag. 

 Leverantörer levererar varor eller tjänster mot ersättning och vill i gengäld ha 

kompensation i form av en kund som säker och har en hög betalningssäkerhet. 

 Revisorn kvalitets försäkrar företagets redovisning, minskar på väsentliga fel i 

redovisningen och vill i gengäld få anställning i företaget. 

2.1.1 Företaget och dess intressenter 

Tidigare har det framkommit att det finns ett beroendeförhållande mellan företag och dess 

intressenter. När det talas om beroendeförhållandet mellan företaget och dess intressenter, 

nämns det centrala begreppet resurser. Intressenter påverkar småföretag främst i 

utbytesrelationer, där intressenters resurser är begränsade gentemot småföretag vilket medför 

osäkerhet för småföretag eftersom de är osäkra om de får tillgång till resurser som de 

efterfrågar av intressenterna. Med detta som bakgrund förklarar Frooman (1999) att intressenter 

får inflytande över företag eftersom de förser företaget med resurser och kan utöva kontroll på 

företaget genom att bestämma om företaget får tillgång till de resurser man behöver. 

Anledningen till att intressenters resurser är begränsade gentemot småföretag beror på att 

intressenter är osäkra på småföretagens ekonomiska läge och Culpan & Trussel (2005) 

förklarar att småföretag behöver uppfylla intressenters förpliktelser för att intressenter skall 

vilja fortsätta sin relation till företaget, exempelvis genom att anlita en oberoende revisor.  

Agentteorin förklarar varför revision efterfrågas och i enlighet med agentteorin förklarar Chow 

(!982) att företag kan anlita en revisor vars intention är att minska intressenternas osäkerhet. 

Författaren förklarar att detta ökar företagets möjlighet att få tillgång till intressenternas 



 

16 
 

resurser. Det kostar mycket för småföretag att anlita en revisor och detta leder till att det 

uppstår ett dilemma för småföretag, då kostnaden för revisorn ställs i förhållande till 

resursernas nytta. Dilemmat tydliggörs noggrannare i småföretag eftersom de har mindre 

resurser än stora företag (Chow, 1982).   

Det finns skillnader på intressenters relation till företag och hur de påverkar företag. Darnall; 

Henriques och Sadorsky (2010) menar att intressenter är benägna att påverka mindre företag i 

större utsträckning än stora företag, då de har större påverkan hos småföretag. Darnall et al 

(2010) förklarar att småföretag påverkas mer av aktörer på grund av resursbrist som 

förekommer i företaget, förenklad beslutsprocess och starkare innovations benägenhet. Till 

exempel, är småföretag beroende av intressenternas påverkan och måste anpassa sig till 

intressenternas regelverk på grund av resursbrist. Småföretag är mindre benägna att investera i 

revision som faktiskt resulterar många fördelar. Externa intressenter såsom skatteverket och 

särskilt berörda intressenter, kan därför vara mer misstänksamma mot hur de ser på revisionen 

och måste ta större rättsliga åtgärder när överträdelse upptäcks. Med detta menar Darnall et al 

(2010) att externa intressenter påverkar småföretag i större utsträckning. På grund av 

småföretagens knappa resurser, är mindre företag mer benägna att svara positivt till 

intressenternas påverkan.  

Darnall et al. (2010) påpekar att vissa intressenter har större inflytande på vissa småföretag. 

Författarna poängterade att småföretag överväger vilka intressenter som är relevanta och 

framträdande för företagen för att avgöra om det finns ett ömsesidigt beroendeförhållande 

mellan företaget och dess intressenter. 

2.2 Revisionens betydelse 

För att få en förståelse för hur externa intressenter påverkar småföretag att behålla revisorn 

ligger fokus på att känna igen vad revision är och vilken betydelse revisionen har.  

Revision ”är att med en professionellt skeptisk inställning planera, granska, bedöma 

och uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning” (FAR 2006, s.19). 

Intentionen med revision är att ge en korrekt bild av företagets ekonomiska situation, genom att 

de affärshändelser som har skett i företaget har redovisats på ett korrekt sätt och försäkra att 

redovisningshandlingarna utgör företagets verkliga ekonomiska ställning. Revision utförs av en 

revisor som granskar finansiell information för ett företag. Revisorns granskning resulterar i 



 

17 
 

huruvida den finansiella informationen stämmer överens med överenskomna kriterier 

(Carrington, 2010). Enligt FAR är målet med revision att bidra till att finansiell information är 

trovärdig.  

2.2.1 Revisionens betydelse för intressenter 

Det är uppenbart att ett företags redovisningshandlingar är till nytta för många intressenter 

(Tabone & Baldacchino, 2003). Författarna påpekar att förutom parter som har 

ägarskapsintresse, finns det även externa intressenter såsom skattemyndigheten, kreditgivare, 

leverantörer etc. som har nytta av reviderad redovisning. Externa intressenter har inte lika bra 

inblick som företagsägare och därför har dem nytta av redovisning som är reviderad av en 

revisor. 

Genom att nyttja mänskliga och ekonomiska resurser, når ett företag sina mål i enlighet med 

Carmichael; Willingham och Schaller (1996). Författaren förklarar att det är oftast externa 

intressenter som bidrar med de ekonomiska resurserna, trots att externa intressenter oftast inte 

deltar i den interna processen i företaget. 

Syftet med revision är enligt Heyes (2005) att revision höjer kvaliteten i redovisningen samt 

ökar dess tillförlitlighet och författaren menar att företag rekommenderas att anlita en revisor 

för att skapa trygghet för intressenter. Externa intressenter känner trygghet genom att reviderad 

redovisning ger säkerhet till intressenterna och begränsar företagets möjligheter att visa upp 

falsk information.  Den reviderade informationen använder de externa intressenterna för att 

fatta rationella beslut i förhållande till företaget (Cassel, 1996). Revisionens betydelse för 

intressenterna är framförallt att de externa intressenterna vågar lita på information som 

presenteras, för att sedan kunna fortsätta sin affärsrelation med företaget. Om företag saknar 

revision kan det leda till svårigheter för intressenternas beslutsunderlag. Utan revision skulle 

intressenterna behöva inhämta större del av information för att möjligtvis kunna skapa en bild 

av företagets ekonomiska ställning. Sammanfattningsvis förklarar författaren att revision sägs 

minska intressenteras informationsinsamling, genom att revision ger den relevanta 

informationen intressenterna vill ta del av och i slutändan skapar revision förtroende för 

småföretag. 
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2.2.2 Revisionens betydelse för småföretag 

Liksom revision har betydelse för intressenter, har även revision betydelse för småföretag och 

Boynton; Johnson och Kell (2000) förklarar att revision ger fördelar till ett företag som 

revideras. Författarna menar att en oberoende revisor ger förslag till förbättringar av företagets 

kontroller och förbättringar av processer i företaget. Detta är ytterst viktigt främst för 

småföretag eftersom den kvalitetsstämpel som en revisor utgör kan vara väsentlig för företagets 

intressenter. Många av företagets intressenter baserar sina beslut på information som 

framkommer i redovisningen. Med detta som underlag förses reviderade småföretag med 

resurser av intressenter, då redovisningshandlingar förstärker intressenternas beslut (FAR, 

1994).  

En annan fördel med revision för småföretag är att revisorns uppgift medför kunskap för 

företagets ägare och de anställa i företaget om företaget är reviderat (Boynton; Johnson och 

Kell, 2000). Författarna menar att revisorn genom sina handlingar, styr även ägaren och 

anställda i företaget att medvetet undviker att göra felaktigheter i redovisningen. Troligtvis 

kommer ägaren i det reviderade företaget att tillhandhålla mer sanningsenliga rapporter för att 

ägaren någorlunda känner till granskningen. Carmichael; Willingham och Schaller (1996) 

håller med Boynton et al (2000) och förklarar att revisionens betydelse är viktig för småföretag, 

då revision bidrar med tillförlitlig information om ägarens handlande och om företagets 

ställning till företagets intressenter.  

Småföretag tenderar att ha brister på sin interna kontroll och därför förknippas småföretag 

oftast med olämpligt beteende såsom bedrägerier etc (Chrisman; Chua och Litz, 2004). Även 

Wells (2003) skriver i en artikel att småföretag som saknar revisor, får ett rykte om olämpligt 

beteende och ryktet stärks ytterligare i småföretag som saknar extern granskning. Revisionen 

har därför haft betydelse för småföretag att undkomma följande rykten om bedrägerier och för 

att kunna förses med resurser av intressenter och fortsätta framtida affärer (Wells, 2004).  

2.3 Externa intressenter och dess påverkan 

Tidigare har det nämnts att intressenter påverkar småföretag beroende på vilket inflytande 

intressenten har i företaget och vilken förväntning intressenten har på företaget. Det är viktigt 

att identifiera vilken roll intressenten har i företaget för att sedan redogöra hur intressenten 

påverkar företaget. Externa intressenter består av kreditgivare, skattemyndigheten, revisorn och 

leverantörer.  
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2.3.1 Kreditgivare 

Kreditgivarens roll är att underlätta företagets affärsutveckling genom utbyte i företagets 

affärsrelationer. Kreditgivare möjliggör utbyte genom att bevilja kreditlån till företag som har 

behov av kapital. Tidigare forskning har visat att bankers utbyte med småföretag beror på 

relationen mellan kreditgivare och företaget (Jonsson, 2010). En stark relation mellan 

kreditgivare och företag skapas genom ett rikt informationsutbyte.  

I litteraturen ”kreditgivning till företag” berättar Broomé, Elmér och Nylén (1998) att när ett 

företag skall ta ett lån, gör en kredithandläggare en kreditbedömning av företaget. 

Kredithandläggaren använder sig av företagsanalys, analys av övriga bedömningsfaktorer, 

analys av finansieringsmöjligheter och analys av säkerhetskrav. Bankerna har ett behov av att 

bedöma, mäta och hantera risker för att säkerställa om företaget har god återbetalningsförmåga. 

På så sätt påverkar kreditgivare småföretag, genom att ha förväntningar som skall uppfyllas 

ifrån småföretag innan lån kan beviljas. Informationsbyte såsom redovisningshandlingar, 

underlättar kreditgivares utbyte med småföretag (Jonsson, 2010). Enligt tidigare studier har 

Birgitta Svensson kommit fram till att kreditgivarna lägger stor vikt på redovisningshandlingar 

från företag. Hon menar att utan årsredovisningar, periodrapporter, budgetar, prognoser och 

kreditupplysningar kommer inte kreditlån att beviljas (Balans, 2004, nr 1). Vidare förstärker 

hon sitt resonemang och berättar att säkerheten betyder mer vid kreditgivning till småföretag 

jämfört med övriga företag.  

Lapavitsas (2007) pratar om kreditsystem och skriver att förtroendet för en kredittagare är 

individuellt konstruerade. Författaren menar att kreditgivaren bedömer kredittagaren enligt de 

uppgifter som krävs trots att kredittagaren har ett värdigt förtroende. För att förklara det 

ytterligare menar författaren att kreditsystem består av en samling institutioner som bygger på 

förtroende genom att använda allmän information, det vill säga förtroende och information 

mellan kreditdeltagarna har tvingade faktorer, ekonomiska funktioner och sociala sammanhang. 

Tonkiss (2009) håller med Lapavitsas (2007) och skriver att bankerna måste fatta rationella 

beslut för att bevilja kreditlån. Om bankerna saknar tillförlitlig information om andras 

tillgångar och skulder, samt kreditrisker kan de inte fatta rationella beslut.  Småföretag bygger 

förtroende för kreditgivarna genom att fullfölja kreditavtal, exempelvis att återbetala pengar. 

Lapavitsas (2007) påpekar att, ett sätt att bevara förtroende sker genom att kreditgivaren 

kontinuerligt har tillgång till information om kredittagarens kontroll över resurser och 

tillgångar. Det är sociala och objektiva förhållanden mellan finansiella institut och småföretag 

som höjer förtroendet och möjligheten att bevilja kreditlån. Kreditgivare är bland annat en av 
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de externa intressenterna som har störst behov av revision och vill i gengäld ha förtroende för 

företagets ekonomiska läge.  

2.3.2 Skattemyndigheten 

Skattemyndigheten och särskilt berörda intressenter måste utföra kontroller på företag för att se 

om företag uppfyller de skyldigheter företaget har, exempelvis att företaget skall betala skatt. 

Skattemyndigheten skall kunna fordra korrekt information som skall bilda ett korrekt 

skatteunderlag. Revisorns närvaro i småföretag spelar en stor roll för att undvika företagets 

medvetna och omedvetna fel i sin rapportering (SOU, 2008 Skatteverkets yttrande). Värt att 

notera är att bolagets revisor inte har något direkt inflytande över företagets skattedeklarationer 

och självdeklarationer. Även om revisorns uppgift omfattar granskningen av företagets 

årsredovisning och bokföring har revisorn begränsade resurser att upptäcka om företaget har 

redovisat alla inkomster i bokföringen eller om redovisade uppgifter inte utgör faktiska 

kostnader för bolaget. Skatteverket har på så sätt en kontrollerande roll för att kunna ge en 

effektiv granskning av företag, vilket medför att skatteverket följer upp företagen och 

kontrollerar att de lämnat in fullständiga och riktiga uppgifter. En utökad kontroll riktad mot 

företagssektorn beror på att just småföretag är de som mest främjar skattefusk. Rapporteringen 

som företag lämnar in till skatteverket är komplicerade och därmed är det lättare att göra 

omedvetna fel (SKV Årsredovisning 2007).  

Revisionstjänster såsom redovisning, bokföring, bokslut, deklaration med flera, är viktiga 

instrument som företaget använder i det syfte att företaget vill öka kontrollen och verifiera 

verksamheten. En skyldighet som revisorn har är att rapportera ekonomisk brottslighet och vara 

till nytta för ägaren för att uppmärksamma ekonomiska problem, inte minst i mindre företag 

(Thorell & Norberg, 2005). Författarna förklarar att småföretag ser kontrollaspekten som en 

viktig beståndsdel i det syfte att avhållas från ekonomisk brottslighet. Kontrollen av 

räkenskaper som revisorn utför anser småföretag är viktigt för att samla bra underlag för 

deklaration till skattemyndigheten.  

2.3.3 Revisor 

I första hand är en revisors arbetsuppgift, oavsett företagsstorlek att oberoende granska och 

verifiera ekonomisk information som upprättar sig enligt författning, bolagsordning, stadgar 

eller avtal och som resulterar i en rapport eller någon annan handling. Dessa rapporter eller 
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handlingar är avsedda att utgöra bedömningsunderlag för någon annan än bara företagsägaren 

(Thorell & Norberg, 2005). Många uppfattar att revisorerna uttalar sig om huruvida företaget 

varit framgångsrikt eller inte, men så är det inte. Istället uttalar sig revisorerna om huruvida 

redovisningen stämmer överens med lagar, redovisningsstandarder och intressenternas 

förväntningar menar Nils Brunsson (2005). Man skulle kunna säga att revisorerna har rollen 

som ”tillförlitlighetens väktare” vad gäller kvaliteten på information som företagsledningen 

rapporterar.  

Revisorn är traditionellt sätt en person vars roll associeras med kvalitet och kontroll, vilket 

innebär att revisorn haft en central roll i övervakning. Revisorn planerar sitt revisionsuppdrag 

och granskar på olika sätt utifrån hur god intern kontroll företaget har, det vill säga hur stor 

risken är att det finns väsentliga fel i redovisningen. Ansvarskyldighet, information till 

intressenter och självreglering är de faktorer som omfattar övervakning. Revisorns tjänster går 

ut på att förbättra kvaliteten på småföretagens finansiella rapporter samt minska felaktigheter i 

redovisningen (Kinney & Martin, 1994). Seow (2011) skriver att reviderad redovisning är 

användbart i företaget, då underlag till beslut är av högre kvalitet. Det är en av anledningarna 

till varför vissa småföretag väljer att behålla revision.  

Collis, Jarvis och Skeratt (2004) nämner begreppet tillväxtstrategi som en viktig utgångspunkt i 

argumentation om företag skall behålla revisorn eller inte, det vill säga företag som strävar efter 

att expandera rekommenderas att behålla revisorn på grund av behovet av ekonomistyrning.  

Det finns inga tveksamheter om att revisorn spelar en viktig roll för många småföretag, dels för 

att upprätta en korrekt redovisning, men också för att fungera som en affärsrådgivare för 

företaget. Det är inte längden på affärsrelationen som avgör om småföretag använder revisorn 

till rådgivningstjänster, utan småföretag efterfrågar snarare kvaliteten. Gooderham, Tobiassen, 

Doving och Nordhaug (2004) och Kirby & King (1997) förklarar begreppet kvalitet genom att 

en revisor har potential att ge rationella råd till företaget. Revisorns roll har även varit viktigt 

för många utomstående intressenter och Collis (2003) skriver att revisorns tjänster, det vill säga 

att kvalitetsförsäkra redovisningen och säkerställa att redovisningen är korrekt upprättad, är 

viktig för att underlätta krångel av information för intressenterna och därmed skapa förtroende 

hos intressenterna. 
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2.3.4 Leverantör 

Leverantörer har i princip samma roll som kreditgivare i småföretag, det vill säga leverera 

varor och tjänster samt ge krediter och vill i gengäld ha redovisningshandlingar för att 

säkerställa att företag kan återbetala leverans av varor och tjänster (Svanström, 2008). 

Författaren menar att leverantörer faktiskt kan vara mer benägna att leverera varor/tjänster och 

ge krediter om företaget är reviderat. Redovisning som revideras av en revisor skapar där av 

säkerhet för leverantörer. . Utöver detta poängterar författaren också att genom reviderad 

redovisning skapas god relation med leverantören som kan innebära fler fördelar för företaget 

Enligt författaren påverkar intressenter småföretag i större utsträckning, men Thorell & 

Norberg (2005) skriver att leverantörer inte utnyttjar reviderade uppgifter från bolaget, då det 

många gånger inte är aktuellt för leverantörerna. Författarna skriver att istället använder sig 

leverantörerna av kreditupplysningsföretag i sina kontroller när de skall leverera varor/tjänster 

eller ge krediter. Reviderad redovisning sägs vara ganska ointressant för leverantörerna, då 

leverantörer kan använda sig av ägarförbehåll, leasing eller säkerhet i form av borgen eller pant 

(SOU, 2008).  

2.4 Institutionell teori 

Institutionella teorin förklaras utifrån två dimensioner nämligen, isomorfism och decoupling 

och teorin förklarar att organisationer påverkar eller påverkas av intressenter. Normativ, 

imiterande och tvingande är tre processer som beskriver isomorfism. Utifrån dessa förklaras 

hur intressenter påverkar företag.  

Deegan & Unermann (2011) förklarar att normativ isomorfism avser normer och certifieringar 

som ger indikationer åt företagen att göra saker på ”rätt sätt”. ”Normativ isomorfism” har sitt 

ursprung från professioner, där tidigare forskare definierar vilka metoder och principer som 

skall kontrollera att företaget agerar på ett korrekt sätt. Professionerna har stor påverkan i 

företags sätt att formulera sin finansiella rapportering (Deegan & Unermann, 2011). 

Intressenter använder sig av normativ isomorfism, i form av lagar och regler, för att företag 

skall följa de krav som ställs, skriver Deegan & Unermann (2011).  

Intressenter har en påverkan på företag, vilket innebär att företag tvingas följa lagar, normer 

och regler som förekommer i branschen. ”Tvingande isomorfism” är ett resultat från både 

formella och informella påtryckningar från olika intressenter som har en betydelse för företaget 



 

23 
 

(DiMaggio & Powell, 1983). Författarna skriver att tvingande isomorfism innebär att företag 

måste anpassa sin verksamhet efter de påtryckningar som intressenterna ger upphov till.  

2.5 Förtroendeteori 

Företag och intressenter påverkar eller påverkas av varandra, vilket utgör ett förhållande mellan 

parterna. Förtroendeteorin förklarar affärsförhållandet mellan parterna, vilket i sin tur bestyrkar 

hur externa intressenter påverkar småföretag. 

Tidigare har det nämnts att företag och dess intressenter befinner sig i ett samspel och i detta 

sammanhang förklarar Swift (2001) att småföretag och intressenter har ett förhållande till 

varandra. Författaren förklarar att i ett affärsförhållande är förtroendet en viktig faktor för 

företaget gentemot dess intressenter. Castelfranchi (2002) bestyrkar Swift (2001) påstående och 

påpekar att förtroendet är väsentligt under tider när det sprids opålitliga uppgifter såsom till 

exempel bedrägerier. Förtroendet skadas om företag begår fel handlingar såsom 

redovisningsfel, skattefel etc.  Zabihollah (2004) är inne på samma spår och skriver att vid 

diverse snedsteg är det svårt att återvinna företroendet från skattemyndigheten och kreditgivare. 

Exempelvis vid bedrägerier är det svårt att få tillbaka allmänhetens förtroende, därför anser 

man att vikten av behålla revisorn är betydelsefull. Om företaget goda erfarenheter av revision 

kommer det att öka förtroendet hos parterna. Förtroendet är en viktig faktor för att kunna bygga 

upp en stark relation mellan två parter. Swift (2001) förklarar vidare begreppet förtroende som 

en utgångspunkt för att nå långsiktiga relationer i ett förhållande mellan de båda parterna, det 

vill säga företaget och dess intressenter. I ett affärsförhållande är det viktigt att parterna har god 

information om varandra för att uppnå förtroende till varandra.  

Det är lätthänt att samarbete övergår till egenintresse när det är starkt fokus på ekonomiskt 

incitament, därför är förtroende mellan företag och dess intressenter en viktig beståndsdel i alla 

ekonomiska sammanhang (Johansson & Östman, 1992). Ekonomisk information såsom 

redovisningshandlingar, kan bygga upp förtroende mellan parterna. Denna typ av information 

används för att möjliggöra för intressenterna att kontrollera företaget och används även för att 

skapa tillit och trovärdighet gentemot intressenterna. 

Eckel & Wilson (2004)  förklarar att förtroende handlar om att kunna överväga om motparten 

är pålitlig. Intressenter har en benägenhet att vara osäkra om motparten, det vill säga företag 

inte visar sig vara förtroendefull. Författarna menar vid osäkerhet använder sig intressenterna 

av all väsentlig information för att kunna dra slutsatsen om det går att lita på den 
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informationen. Förtroende kan ses på olika sätt och vad som anses vara förtroende skall därför 

ifrågasättas (Koehn, 1996). Författaren menar att förtroende skapas på gemensamma 

värderingar och anser att parter skall göra liknande löften för att vara värdiga förtroende till 

varandra.  Dock är författaren skeptisk och skriver trots att parter uppnår värdigt förtroende 

mellan varandra är det troligt att det behövs lagar för olika syften vid olika omständigheter. 

Exempel på sådan lag är formella krav som företagsägaren och revisorn skall uppfylla (Koehn, 

1996). 

2.6 Analysmodell 

Modellen som presenteras nedan skall möjliggöra för läsaren att följa den röda tråden genom 

arbetet med uppsatsen. Modellen skall förtydliga hur reviderade småföretag upplever att 

revisorn uppfyller externa intressenters påtryckningar samt vilken alternativ väg som finns om 

småföretag inte behåller revisorn. Beroendeförhållande mellan företaget och dess intressenter 

utgörs av en relation till varandra. En god relation till intressenterna krävs för att småföretag 

skall kunna överleva och utvecklas. Relationen innebär utbyte av resurser där båda parter bidrar 

med något till relationen och kräver i gengäld motprestationer. För att skapa en sådan god 

relation mellan företaget och dess intressenter, kräver intressenter ekonomisk information om 

företaget. 

Enligt det ovannämnda stycket grundar intressenter sin relation med företag utifrån ekonomisk 

information om företaget. Intressenterna grundar även sina påtryckningar utifrån den 

ekonomiska informationen om företaget. Med detta som bakgrund finns det ett behov för 

intressenter att småföretag skall anlita en revisor som granskar företaget och säkerställer att 

informationen är korrekt och trovärdig. Om företaget saknar en revisor som reviderar företagets 

redovisning, skulle intressenterna behöva samla ytterligare ekonomisk information om 

företaget för att skapa förtroende och för att sedan kunna ingå i utbytesrelation med företaget. 

Utan en reviderad redovisning skulle det också innebära att informationen behöver kontrolleras 

ytterligare för att intressenterna skall kunna ha tillit till den. En granskad redovisning innebär 

därför för intressenterna att redovisningshandlingar begränsar behovet av ytterligare 

information. 
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Figur: 2.2: Teorimodell 

Modellen visar att intressenterna kräver först och främst ekonomisk information för att kunna 

ingå i relation med företaget.  I den ekonomiska informationen kan det förekomma störningar 

som påverkar informationen som presenteras. Dessa störningar kan bland annat bero på att 

småföretag oftast saknar intern kontroll och kunskap om hur en korrekt redovisning skall 

upprättas. Störningar kan variera mellan medvetna och omedvetna felaktigheter i 

redovisningen. Om företaget väljer att behålla revisorn justerar och tillrättavisar revisorn dessa 

störningar i redovisningen, vilket leder till att informationen är trovärdig och säkerställd för 

intressenterna. Däremot om företaget inte väljer att behålla revisorn får intressenterna utgå ifrån 

information med möjliga störningar. Påföljderna av detta kan bli att intressenterna kräver 

yterliggare information för att ha underlag för att bedöma företaget. I vissa fall behöver 

intressenterna även kontrollera informationen, antingen genom att tvinga företaget att anlita en 

revisor eller att företaget åtgärdar störningarna, för att sedan kunna vara säkra på att 

informationen som presenteras är korrekt. Modellen visar vidare att relationen och hur 
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intressenter påverkar småföretag, grundar sig på vilken alternativ väg företaget väljer. 

Sammanfattningsvis presenterar modellen att det krävs ett flertal steg för att uppnå förtroende 

gentemot intressenterna om redovisningshandlingen inte är reviderad av en revisor. Därmed 

skapar revisorn möjligheten till utbyterelation för företaget och dess intressenter. 

Avslutningsvis anser vi att utifrån ovanstående teorier som är utgångspunkten för modellen, 

kommer vägleda oss till att dra slutsatser som avser att besvara vårt syfte.  
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3. Metod 

I det tredje kapitlet behandlas val av metod och studiens tillvägagångssätt. Kapitlet beskriver 

vetenskapligt synsätt samt vetenskaplig ansats. Avsnittet avslutas med källkritik.   

3.1 Vetenskaplig metod 

3.1.1  Vetenskapligt synsätt.  

Syftet med vår studie som tidigare nämnts är att förklara och analysera hur externa intressenter 

påverkar småföretag att behålla revisorn utifrån småföretags perspektiv och en positivistisk 

synsätt gör det möjligt att finna regelbundenheter (Saunders et al, 2007). Med detta som 

bakgrund beskrivs positivistisk synsätt. Öhman (2004) förklarar att positivism är en 

vetenskapsteori som anger observerbara fenomen som anses existera oavsett vilka värderingar 

vi har. En annan anledning till att positivistisk synsätt präglas i denna studie, är möjligheten 

utgå ifrån teorier som finns och tidigare forskning till att formulera föreställningar som senare 

ska testas om det stämmer överrens med empirin (Saunders et al, 2007). 

3.1.2  Vetenskaplig ansats  

Enligt Saunders et al, (2007) finns det två typer av vetenskapliga ansatser, deduktiv och 

induktiv. Avsikten med studien är att undersöka hur externa intressenter påverkar småföretag 

att behålla revisorn, ur småföretags perspektiv. För att utföra en sådan studie kommer det 

abduktiva tillvägagångsättet att användas, vilket innebär att det varierar mellan en induktiv 

ansats och en deduktiv ansats. Syftet med abduktivt tillvägagångssätt är att man har möjlighet 

att växla mellan teori och empiri (Öhman, 2004). Med detta som bakgrund, innebär det att vi 

utgår ifrån vår teoretiska referensram för att förklara och analysera den empiriska 

datainsamlingen samt hämta information från empirin för att sedan komplettera vår teoretiska 

referensram. En annan anledning till att abduktivt tillvägagångssätt kommer att användas i 

denna studie, är att om vi endast använder en deduktiv respektive induktiv ansats skulle vi 

begränsa oss i vår studie.  

I verkligt utrednings- och forskningsarbete används ofta en blandning av de ovan nämnda 

ansatserna och även i vår studie har vi valt att tillämpa denna kombination. Det empiriska 

materialet skall vi sedan analysera och förklara intressenternas påverkan på småföretagen att 
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behålla revisorn. Det skall sedan kopplas till den teoretiska referensramen. Wiedersheim-Paul 

& Eriksson (1991) påpekar att forskare alltid observerar verkligheten i förhållande till 

förkunskap. 

3.1.3 Val av metod 

Det finns två typer av metoder, kvalitativ respektive kvantitativ, som kan användas när man 

utför undersökningar (Merriam, 2010). Författaren förklarar att metoden används vid olika 

fenomen och områden. Utgångspunkten i forskningsfrågan är att fokusera på småföretagen. Vår 

undersökning faller inom ramen för en kvalitativ studie, då syftet med undersökningen är att 

förklara och analysera hur småföretag påverkas av de externa intressenternas påtryckningar. 

För att få reda på denna information, skall intervjuer utföras med ägare i småföretag och sedan 

skall intervju resultatet beskrivas och analyseras utifrån den teoretiska referensramen. 

Kvalitativ undersökning, har vi framförallt valt för att få möjligheten att rikta 

uppmärksamheten mot vad ägarna i småföretagen anser är viktigast och vad som påverkar dem 

mest från de externa intressenterna. Den kvalitativa metoden innebär, till skillnad från 

kvantitativ metod att analysera och förstå, vilket vår forskningsfråga bygger på. Medan 

kvantitativ metod syftar på att enbart mäta data. Anledningen till varför vi valt kvalitativt 

angreppsätt i uppsatsen är främst för att svarsfrekvensen är låg vid kvantitativ studie, men även 

för att undvika att styra respondenterna på något sätt med ledande frågor (Denscombe, 2010).  
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3.2 Empirisk metod 

3.2.1 Litteratursökning  

Denna studie grundas framför allt på underlag som består av existerande teorier. Underlag och 

fakta till undersökningens teoretiska referensram har till stor del tagits från vetenskapliga 

artiklar. Artiklarna har hämtats från Högskolan i Kristianstads databas. Utöver Högskolan i 

Kristianstads databas, har vetenskapliga artiklar även hämtats från Google Scholar. Sökorden 

för att hitta dessa vetenskapliga artiklar som behandlar vårt ämne, har varit enligt följande: 

small firms, stakeholders influence, statutory auditing, stakeholder theory och relationship 

influence. Teorin grundas på vetenskapliga artiklar, dels för att vetenskapliga artiklar har 

granskats av flera instanser innan de publicerats och är därför trovärdiga och tillförlitliga, men 

även för att vetenskapliga artiklar är objektiva och ger därför en objektiv bild. Förutom 

vetenskapliga artiklar, har även studentlitteraturer använts till den teoretiska referensramen.  

3.2.2 Datainsamling 

Tidsskrifter, vetenskapliga artiklar, kurslitteratur och direktiv, har använts för att tillföra 

grundläggande kunskaper inför fördjupning av forskningsområdet. Dokumentär datainsamling 

innehåller stora mängder information och granskas offentligt. Innehållet i dokumentär 

datainsamling eftertraktas för att samla relevant information som skall ge oss djupare förståelse 

av det som påverkar småföretagens val att behålla revisorn.(Denscombe, 2010).  

Vi har även använt primär datakälla för att samla empiriskt material. Empiri har samlats genom 

att vi utfört intervjuer med småföretag. Respondenterna i våra intervjuer är företagsägaren eller 

en person som har kunskap gällande företagsfrågor.  

3.2.3 Urval 

Förutsättningarna för att utföra vår undersökning är att fokusera på småföretag. Vår 

undersökning kommer att baseras på intervjuer, därför har vi bestämt oss att intervjua 

småföretag i tre olika branscher, handelsbranschen, tjänstebranschen och 

tillverkningsbranschen, enbart för att tydliggöra hur intressenterna påverkar de att behålla 

revisorn. Anledningen till att vi valde att rikta in oss på tre olika branscher, är för att vi 

tydligare skall kunna identifiera likheter och skillnader med varför småföretag behåller 
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revisorn. Småföretagare är väldigt vanligt i Sverige och därför valde vi att använda oss av olika 

branscher för att förstå hur företag i diverse bransch påverkas av sina intressenter. Vår 

undersökning kommer att utföras på småföretag som har sin bas i Skåne för att vi lättare skulle 

kunna ta kontakt och möta upp våra respondenter för att möjligtvis utföra intervjuer och 

dessutom tror vi det kan finnas ett samband mellan företag i samma del av landet. Anledningen 

till att vi valde att intervjua ägarna i småföretag beror till stor del på att i småföretag är ägaren 

oftast delaktig i den dagliga verksamheten. Det innebär att ägaren har ett stort inflytande i vad 

som händer i företaget samtidigt som denne är med och fattar beslut för företagets räkning. 

Tre småföretag i olika branscher uppfattas som tillräckligt att intervjua för att kunna förstå hur 

de externa intressenterna påverkar företaget att behålla revison, ur småföretags perspektiv. 

Tidigare studier har påvisat hur de externa intressenterna anser att småföretag påverkats att 

behålla revisorn efter dess påtryckningar. Eftersom tidigare studier undersökt hur intressenterna 

anser att småföretag påverkats att behålla revisorn, har vi tittat på hur ägarna anser att 

intressenterna påverkar företagets val att behålla revisorn. På så vis kommer viktiga faktorer att 

identifieras som leder till att ägarna väljer att behålla revisorn i småföretag, vilket gör att vi kan 

identifiera om beslutet att behålla revisorn är branschuppdelat (Denscombe, 2010). 

Urvalet för intervjuerna har varit att få tag i ägare som driver småföretag för att vi skall erhålla 

relevant information som passar in med vår problemformulering. Vi har valt dessa respondenter 

eftersom vi vill kunna se om det finns likheter i hur de externa intressenternas påtryckningar 

påverkar företag i olika branscher. Företagen är: 

Företag  Bransch Intervjuform Intervjutid 

Företag 1 Handelsbranschen Bandinspelad 20 min 

Företag 2 Tjänstebranschen Anteckningsförd 15 min 

Företag 3 Tillverkningsbranschen Anteckningsförd 18 min 

Företag 4 Handelsbranschen Bandinspelad 20 min 

Företag 5 Tjänstebranschen Anteckningsförd 14 min 

Företag 6 Tillverkningsbranschen Anteckningsförd 16 min 

Företag 7 Handelsbranschen Bandinspelad 20 min 

Företag 8 Tillverkningsbranschen Anteckningsförd 19 min 

Företag 9 Tjänstebranschen Anteckningsförd 15 min 
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3.2.4 Intervjuer 

En intervju kan delas in i olika klasser beroende på hur den är uppbyggd, där av finns det 

skillnad mellan tre olika intervjuklasser vilka är, strukturerade, semistrukturerade och 

djupintervjuer (Saunders et al, 2007). Vi kommer att genomföra semistrukturerade intervjuer, 

genom att vi skall utgå ifrån en lista med frågor som respondenten svarar på. Anledningen till 

att semistrukturerade intervjuer har valts är för att det är lämpligt för undersökningen, då syftet 

med studien är att ha en öppen dialog med ägarna i småföretagen om externa intressenters 

påverkan för att fånga deras perspektiv, men det är viktigt att poängtera att vi hade vissa frågor 

vi ville ha svar på.  

Flertalet av våra intervjuer har utförts via telefon och anledningen till det beror på att det är 

tidseffektivt, framförallt för respondenterna som har föredragit telefonintervju. Nackdelen med 

telefonintervju är att vi kanske gått miste om de icke verbala signalerna som kanske också har 

betydelse (Christensen, Engdahl, Carlsson och Haglund 2001). Förutom telefonintervjuer, har 

även intervjuer utförts ansikte mot ansikte med respondenter som har haft möjligheten.  

Viktigt att notera är att vid kvalitativ intervju skall det dokumenteras vad respondenten säger i 

intervjun. Vi valde att anteckna hela tiden vad respondenterna svarade och det berodde på att 

vissa respondenter inte ville att vi använde ljudinspelning under intervjun. Dock hade vi vissa 

respondenters medgivande att använda ljudinspelning. 

3.2.5 Intervjuguide  

För att utifrån småföretagens perspektiv kunna besvara på hur externa intressenter påverkar 

småföretag att behålla revisorn har vi utgått ifrån följande intervjuguide (se bilaga 1). Innan 

intervjufrågor ställs till respondenterna, inleds intervjuguiden med att kort förklara 

forskningsområdet för respondenterna för att på så sätt hålla dem inom ramen för studien. Vi 

förklarar även att undersökningen skall baseras utifrån småföretagens perspektiv.   

Frågorna 1-3 ställs för att identifiera varför småföretagen behåller sin revisor och vilken fördel 

det innebär för företaget att behålla revisorn. Följande frågor kommer att styrka en uppfattning 

om revisorn har ett förhållande till intressenterna. Genom att ställa dessa frågor kommer det 

sedan bli möjligt att eventuellt hitta mönster hur externa intressenter påverkar småföretag att 

behålla revisorn, utifrån småföretagens perspektiv. Fråga 4-6 handlar om småföretagen 

upplever att intressenterna påverkar de att behålla revisorn. Genom att ställa dessa frågor kan vi 
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möjligtvis upptäcka utifrån respondenten vilken intressent som mer eller mindre har påverkan 

på företaget. Resterande frågor, 7-11 besvarar på frågan hur småföretagen upplever att varje 

specifik intressent påverkar dem att behålla revisorn.  Den sista frågan i intervjuguiden ställdes 

till respondenterna för att identifiera om småföretag upplever att revisorn uppfyller 

intressenternas påverkan, genom att skapa förtroende. 

Intervjuguiden för småföretag görs med förutsättning att respondenternas svar skall bidra till en 

bättre förståelse om hur småföretag upplever att externa intressenter påverkar dem att behålla 

revisorn.  

3.2.6 Tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet  

Denscombe (2009) skriver att begreppen tillförlitlighet och trovärdighet används vid studier 

som utgår ifrån kvalitativ datainsamling. Författaren förklarar att ett villkor för att studiens 

resultat skall kunna generaliseras är att försöka nå hög kvalité av tillförlitlighet och trovärdighet 

som i sin tur resulterar i hög kvalité av resultat.  

Att studien är tillförlitlig innebär att forskning som gjorts har följts upp enligt existerande regler 

och att respondenterna som har intervjuats, har bekräftat att forskaren har uppfattat svaren 

riktigt (Bryman & Bell, 2005). Författaren menar att forskaren skall ta hänsyn till att undvika 

subjektiva tolkningar när frågorna ställs till respondenterna och när data analyseras, för att på 

så sätt upprätthålla så hög tillförlitlighet som möjligt. Det har vi gjort genom att undvika att 

ställa ledande frågor samt undvika att skapa en god atmosfär gentemot respondenten. 

Anledningen till att vi vill undvika att skapa en god atmosfär med respondenten är för att hålla 

oss inom ramen för objektiva tolkningar. Tvärtom, minskar tillförlitligheten om forskaren vid 

analys av data och utförande av intervjuer, utgår ifrån subjektiva tolkningar. Därigenom är det 

viktigt att forskaren utgår ifrån att göra en objektiv tolkning av respondenternas svar, för att om 

någon annan person skall kunna tolka informationen skall det vara möjligt att tolka den på 

samma sätt som forskaren (Denscombe, 2009). 

Trovärdighet handlar om att säkerställa att kvalitativ data utgör underlag för vad studien vill 

åstadkomma. Det är viktigt att forskaren samlar rätt data som hålls inom ramen för 

forskningsområdet. Detta har vi uppnått genom att tänka på vilka frågor vi skall ställa i 

intervjuerna med våra respondenter. Vi har även ställt följdfrågor för att undvika att 

missuppfatta respondenternas svar samt för att säkerställa att informationen är inom ramen för 

vårt forskningsområde. Slutligen har vi vid tillåtna tillfällen spelat in respondenternas svar för 
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att på så sätt kunna gå tillbaka och lyssna på respondenternas svar och detta ökar 

tillförlitligheten ytterligare (Denscombe, 2009).  

Det tredje begreppet överförbarhet, hjälper till att öka tillförlitligheten och trovärdigheten i 

studien, då överförbarhet visar hur tillämplig resultatet är på andra områden (Denscombe, 

2009).  Enligt Denscombe (2009) är det viktigt att vid en kvalitativ studie leta efter 

kännetecken som kan finnas i andra studier för att på så sätt kontrollera om resultatet är 

överförbart. Vi har noggrant redogjort hur vi har genomfört intervjuerna och vi har även bifogat 

våra frågeställningar, för att på så sätt möjliggöra för någon annan att göra om våra intervjuer 

och ändå får samma resultat.  

3.2.7 Källkritik 

Vi har främst utgått ifrån vetenskapliga artiklar, det vill säga resultat av tidigare forskning. Vi 

har tillit till dessa artiklar, då vi förmodar att artiklarna har granskats av flera instanser innan 

dem har publicerats. Utöver de vetenskapliga artiklarna har vi använt oss av tidningsartiklar 

och litteraturer. Vi är kritiska mot tidningsartiklar eftersom journalister har fria händer och 

tidningsartiklar kan därför vara vinklade ur ett subjektivt perspektiv. Detta är viktigt att påpeka, 

eftersom tidningsartiklar kan uppfattas som mindre trovärdiga. Största delen av litteraturerna 

har vi använt till den teoretiska referensramen. Litteraturer anses inte vara lika trovärdiga som 

de vetenskapliga artiklarna, men vi har använt oss av flera litteraturer som lyfter samma teorier 

för att kunna se liknelser eller avvikelser. 

Subjektivt yttrande förekommer framförallt i intervjuer med respondenter, där varje respondent 

arbetar inom olika yrkesområden och har olika åsikter. Vi har valt att enbart fokusera på 

småföretag som valt att behålla revisorn och på så sätt förutsätter vi att småföretag är medvetna 

om hur externa intressenter påverkar dem att behålla revisorn. Trots att det förekommer 

subjektivt yttrande ökar trovärdigheten i empirin eftersom intervjun är riktad till en ansvarig 

person.  

Internetkällor är dem minst trovärdiga källorna anser vi på grund av att det finns överflöde av 

information. Den överflödiga informationen försvårar precisionen eftersom källförteckning 

med publikationsdatum och författare kan saknas. En annan anledning till att vi ifrågasätter 

trovärdigheten till Internetkällor är på grund av att information inte granskas i samma 

utsträckning som litteraturer och vetenskapliga artiklar.  
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4. Empiri 

I det fjärde kapitlet presenteras det empiriska materialet som baseras på semistrukturerade 

intervjuer med respondenter i småföretag från tre olika branscher 

Vi har valt att titta på småföretag från två olika branscher, handelsbranschen och 

tjänstebranschen, för att se om det finns liknelser eller avvikelser mellan hur externa 

intressenter påverkar småföretag. Notera att innan vi utförde intervjuerna tydliggjorde vi vår 

definition av småföretag. Vi valde företag enligt svenskt näringslivs definition av småföretag, 

att företag i fråga har mellan 10-49 anställda.  

4.1 Småföretagarnas perspektiv 

 Intervjuer 

Företag 1 (Handelsföretag) 

Företag 1 registrerades år 2002 och är en livsmedelsbutik i Malmö. Företaget säljer all typ av 

livsmedel. Intervju har gjorts med ägaren i företaget. 

Företag 1 har länge haft sin revisor och står starkt vid att revisorn är absolut nödvändig i 

företaget berättar respondenten. Han fortsätter att berätta att han drivit företaget under en längre 

tid och menar att företaget är moget trots att det definieras som ett mindre företag. Han ser 

revisorns roll som en nyckel till framgång och framtida utveckling. Respondenten berättar att 

de har planer att expandera sin verksamhet och säger i samband med detta att revisorn kommer 

att behövas på grund av behovet bevaka ekonomin i företaget. Utöver det påpekar han att 

företag och dess intressenter har en anknytning till varandra och därför spelar revisorn en 

avgörande roll för företaget eftersom revisorn försäkrar att redovisningen utförts korrekt och 

det skapar trygghet för externa intressenterna. 

Respondenten berättar att företaget är stort, på gränsen till ett medelstort företag, och därför 

hade det varit omöjligt att driva verksamheten utan en revisor. Det är lätthänt att det 

förekommer felaktigheter i redovisningen för att företaget är hyfsat stort. Han är övertygad om 

att ett företag med samma förutsättningar som Företag 1, skall behålla sin revisor. Han 

fortsätter berätta att om det skulle förekomma fel i redovisningen hade vi blivit anmärkta ifrån 
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skatteverket, vilket vi inte vill riskera därför behåller vi revisorn. Anmärkning från skatteverket 

innebär utökade kontroller i framtiden. Sedan företaget har haft revisorn som reviderat 

företagets finansiella rapporter, har företaget inte upplevt svårigheter med intressenterna. 

Skatteverkets uppgift är att kontrollera oss företag berättar respondenten och ser revisorns 

uppgift i likhet med skatteverkets uppgift, att revisorn kontrollerar företagets redovisning, 

vilket respondenten tycker är självklart. 

Leverantörer är en av Företag 1 närmaste intressent förklarar respondenten. Vi beställer 

ständigt varor från våra leverantörer och anser att revisorn i vårt företag skapar ett lugn för 

leverantörerna, det vill säga att revisorn faktiskt tydliggör att vi kan betala för vår leverans. Vi 

anser att det är väldigt viktigt att vi har en god relation till våra leverantörer för att uppnå goda 

avtal och det gör vi främst genom revisorn, säger respondenten. 

Företag 1 har ett stort varulager. Respondenten berättar att varulagret är omfattande och 

innehåller all sorts livsmedel. Han förklarar att företaget har sitt eget bageri, sin egen köttdisk 

samt lager för övriga livsmedel. Bageriet och köttdisken har företaget finansierat genom 

belåning från kreditgivare. Det är självklart att revisorn faktiskt hjälpt oss att erhålla kreditlån 

säger respondenten. Revisorn godkänner att Företag 1 sköter sina betalningar och visar att 

företaget inte riskerar att vara involverad i konkurser. Bankerna kräver information för att 

bedöma om de skall bevilja lån och revisorn hjälper företag att tydliggöra informationen som 

bankerna kräver berättar respondenten.  

Respondenten förklarar att för ett företag som Företag 1 är viktigt att företaget har förtroende 

hos samtliga externa intressenter och med hjälp av revisorn uppfyller företaget det. Han 

förklarar att den information som intressenterna kräver uppfyller revisorn genom att visa att 

företaget kan utföra sina förpliktelser. Intressenter eftersträvar information som är sann, och på 

det sättet påverkar intressenter företaget att behålla revisorn säger respondenten. Revisorn 

kontrollerar tillförlitligheten på information som företagsledningen rapporterar och på så sätt 

kompletterar intressenternas behov. 

Företag 2 (Tjänsteföretag) 

Företag 2 registrerades 1992 och är verksam i Malmö. Företaget arbetar med flyttjänst av 

kontor-bohags och företagsflyttningar. Intervju har utförts med ägaren i företaget 
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Ägaren berättar att de behåller revisorn, först och främst för att revisorn är kunnig inom sitt 

område, men även för att tillfredsställa intressenternas behov. Respondenten anser att revisorns 

betydelse i företaget spelar störst roll för skattverket. Han förklarar att de inte har kunskap och 

vet inte riktigt vad eller hur de skall göra och därför blir det väldigt låg standard på deras 

redovisning utan en revisor. Påföljderna av en sådan okunnighet är att det är lätt hänt att det 

uppkommer fel i redovisningen och skatteverket kommer då att vända sig mot företaget 

förklarar respondenten. Respondenten säger att han givetvis tror att skatteverket bryr sig om vi 

har en reviderad redovisning eftersom det ökar pålitligheten gentemot skatteverket genom att 

revisorn faktiskt ser till att det inte uppstår fel i redovisningen som leder till skattefel. 

Respondenten förklarar vidare att övriga externa intressenter såsom kreditgivare och 

leverantörer inte påverkade företaget i större utsträckning att behålla revisorn. Han förklarade 

att om vi hade varit i behov av lån, hade säkert revisorn varit till nytta för det. Ägaren påpekar 

att företaget inte är i behov av de externa intressenterna förutom skatteverket.  

Skatteverket, liksom andra externa intressenter vill ha finansiell information som är tillförlitlig. 

Anledningen till det är främst för att kontroller som görs från intressenter skall vara relevanta, 

men även för att tillförlitlig information skapar förtroende som leder till goda relationer berättar 

respondenten. Det är revisorn som skapar förtroende genom att kontrollera tillförlitligheten i 

redovisningen berättar respondenten. 

Företag 3 (Tillverkarföretag) 

Företag 3 registrerades år 1997 och är ett företag som tillverkar snacks och är verksam i 

Helsinborg. Företaget startade år 2003 ett eget rosteri och företaget började torrosta, mixa och 

packetera nötter, fröer och kärnor från alla världens hörn. Intervju har utförts med företagets 

ägare. 

Företag 3 behåller revisorn för att kontrollera att redovisningen är felfri, vilket är viktigt för 

intressenterna, samtidigt skapar reviderad redovisning nytta för företaget i förhållande till våra 

intressenter säger respondenten. Företag 3 har ett brett sortiment och i samband med det 

berättade respondenten att företaget främst ser nyttan av reviderad redovisning för att erhålla 

krediter. Företaget tillverkar snacks till flera återförsäljare och respondenten förklarar att det är 

viktigt att de uppfyller avtalen med sina återförsäljare, exempelvis att leverera varorna till 

återförsäljarna i tid. Vid resursbrist som hindrar företaget att uppfylla avtalen med 

återförsäljarna, är det därför viktigt att företaget har tillgång till kapital genom kreditlån 
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påpekar respondenten. Hon förklarade samtidigt att Företag 3 inte erhåller kreditlån på grund 

av att företaget saknar likviditet utan det handlar mer om att erhålla kreditlån vid speciella 

tillfällen. Hon menar att företaget har många återförsäljare och på så sätt får företaget intäkter 

för sina sålda varor. Det är just här vi ser revisorns nytta för företaget, att revisorn klargör att 

företaget har god återbetalningsförmåga. Ett annat tillfälle att erhålla kreditlån är när företaget 

skall göra inköp av nya inventarier säger respondenten.  

Vad gäller skatteverket säger respondenten att hon antar att revisorn är till hjälp för att hindra 

krångel med skatteverket. Hon säger att skatteverket kontrollerar företag för att det inte skall 

förekomma skattefel i redovisiningen och vår revisor försäkrar att redovisningen är korrekt 

upprättad.  

Företag 3 är ett tillverkande företag som levererar varor och är därför en leverantör till flera 

återförsäljare. Respondenten berättar att företaget vill ständigt ha kontroll på sina återförsäljare. 

Hon förklarar att det är ytterst viktigt för företaget att veta om återförsäljarna kan betala för sina 

leveranser. Respondenten förklarade att såsom företaget ser sin roll som leverantör till 

återförsäljarna, tror hon att deras leverantörer ser på företaget. Hon säger att reviderad 

redovisning gör det lättare för leverantörerna att göra kontroller och utifrån dessa kontroller 

avgöra om det är rimligt för leverantören att leverera samt ge krediter. Hon påpekar att det är 

viktigt för Företag 3 att hålla en god relation till sina leverantörer på grund av att råvarorna är 

en stor del av deras verksamhet. Hon menar att det är svårt för Företag 3 att hitta nya 

leverantörer som levererar nötter. Respondenten fortsätter och berättar att det är främst avtalen 

som gör att företaget vill bibehålla en bra relation med leverantörerna  

Revisorn granskar finansiella rapporten och kontrollerar att information är tillförlitlig, på så sätt 

skapar revisorn förtroende gentemot intressenterna. I slutändan handlar allt om att ha god 

relation till sina intressenter och för att uppnå detta skall intressenternas behov av en tillförlitlig 

rapport uppfyllas. 

Företag 4 (Handelsföretag) 

Företag 4 registrerades år 2000 och är en salladsbar som är verksam i Malmö och Lund. 

Företaget säljer sallader, sandwichar och tillbehör. Intervju har utförts med ägaren i företaget.  

Respondenten i Företag 4 berättar att han hade revisor sedan företaget startades. I dagsläget 

berättar han att han har öppnat tre nya caféer och känner därför ett större behov av revisorn, 
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trots att lagändringen kom väljer han ändå att behålla sin revisor. Han säger att han har brist på 

tid och det har blivit betydligt svårare för honom att hålla reda på ekonomin i företaget sedan 

han startat flera caféer och känner därför stöd av revisorn. Respondenten anser att revisorns 

uppgift är att tillfredsställa intressenternas behov. Han nämner att revisorn som reviderar 

företagets redovisning underlättar för intressenternas kontroll av företaget och poängterar 

skatteverket. Han förklarade att företaget inte upplevt någon typ av utökad kontroll från 

skatteverket men tycker att risken finns att företaget kommer uppleva hårdare kontroller om 

inte företag sköter redovisningen på korrekt sätt. Revisorn sköter ekonomin bäst påpekade 

respondenten eftersom företaget saknar kunskap. Han fortsätter att berätta att revisorn skapar 

trygghet för honom att redovisning har utförts korrekt i förhållande till skatteverket och är en 

av anledningarna till att han behåller revisorn. Det är lätthänt att fel uppstår i redovisningen, 

därför anser han att man inte skall ta revisorns tjänster för givet.  

Många tror att skattebrott kommer att öka sedan revisionsplikten har avskaffats men 

respondenten tror tvärtom. Han säger att målet är styra verksamheten. Vi är inte ute efter att 

begå brott. Företag vars avsikt är att begå brott kommer att begå brott även om de har en 

revisor. Respondenten förklarar att han inte tror att revisorn bidrar med ökad moral till 

företaget utan det är ägaren i sig som väljer huruvida verksamheten skall styras.  

På tal om kreditgivarnas påverkan, svarade respondenten att de inte är i behov av att ta 

kreditlån. Det är inte vanligt att vi tar lån, eftersom våra intäkter täcker våra utgifter säger han. 

Han förklarade även att skulle de ta lån, skulle det vara på grund av köp av nya inventarier 

såsom kylskåp. Det sker väldigt sällan då respondenten påpekar att de har kapital till eventuella 

inköp av dyrare inventarier. Dock tror han att revisorn är företagets ansikte utåt och menar att 

vid behov av kreditlån underlättar revisorn för företaget att erhålla lån.  

Respondenten säger att leverantören inte har påverkat deras val att behålla revisorn eftersom 

företaget inte beställer i stora mängder livsmedel och kontroll är inte väsentligt.  

Ägaren säger utan tvekan att revisorn är viktig för externa intressenter, vare sig vilken bransch 

företaget är verksam i. Han säger att revisorn skapar förtroende gentemot intressenterna i alla 

aspekter. Det kan inte aldrig bli dåligt av att anlita en revisor, utan alltid bra. Han var medveten 

om att en av anledningarna till lagändringen berodde på kostnaden var för hög att anlita en 

revisor. Han säger att han personligen anser att nyttan av revisorn täcker kostnaden. Detta 

förklarade han ytterligare genom att han säger att en redovisning som har granskats av revisorn 

skapar trovärdighet och trygghet gentemot intressenterna. Respondenten menar att revisorn är 
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utbildad och har kunskap som är nödvändig för ett företags finansiella rapport. Det är sällan, 

nästan aldrig att revisorn gjort fel i vår rapportering och det skapar så klart trovärdighet säger 

han.  

Företag 5 (Tjänsteföretag) 

Företag 5 registrerades år 2009 och är en städfirma som är verksam i Malmö. Företag är 

inriktade på industristäd. Intervju har utförts med ägaren i företaget. 

Företag 5 startade som ett handelsbolag och övergick sedan till ett aktiebolag. Ägaren berättade 

att behålla revisorn i företaget ses som en möjlighet att utveckla sin verksamhet, vilket också är 

en av anledningarna till företagets övergång från handelsbolag till aktiebolag. Han berättade 

även att de behåller revisorn för att revisorn säkerställer att redovisningen är korrekt, vilket är 

viktigt för intressenterna.   

Företag 5 har tagit lån på två tjänstebilar och respondenten förklarar i samband med detta att 

revisorn någorlunda underlättat för företaget att erhålla kreditlån för att köpa tjänstebilarna och 

mindre städutrustning.  Ägaren poängterar att det inte är självklart att företaget erhåller lån bara 

på grund av att man har en revisor utan, kreditgivare följer sina kriterier innan de beviljar oss 

lån. En underskrift från revisorn har gett oss möjlighet att erhålla kreditlån påpekade 

respondenten och han sa att vi inte skall ta det bokstavligen. Han menade att revisorns 

underskrift tydliggör att företaget har en god återbetalningsförmåga. Respondenten förklarar att 

småföretagare påverkas av externa intressenter eftersom de behöver intressenternas stöd såsom 

intressenterna behöver småföretagare stöd. Vi är småföretag och givetvis behöver vi resurser 

såsom kapital från kreditgivare berättar respondenten. Han förklarar att företag försöker nå upp 

till intressenternas kriterier så länge det gynnar företaget.  

Beroende på om ägaren i företaget själva sköter redovisningen, ser jag då inget behov av en 

revisor berättar respondenten. I mitt fall har jag inte tillräcklig kunskap om hur man redovisar, 

dessutom gör även redovisningskonsulter fel och därför känns det tryggare att jag har en revisor 

som granskar redovisningskonsultens bokföring. Att revisorn granskar och kvalitets försäkrar 

den finansiella rapporteringen innebär mindre komplikationer för skatteverket, samtidigt som 

vårt företag genom revisorns tjänster markerar att vi inte främjar ekonomisk brottslighet. 

Indirekt kan vi se revisorn som en marknadsföring gentemot våra intressenter poängterar han. 
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Respondenten berättar att företaget endast har en leverantör och denne leverantören inte är 

beroende av en reviderad redovisning i större utstäckning, utan leverantören använder sig av 

kreditupplysning. 

Förtroende skapas genom att man är pålitlig, vare sig om det är affärer eller inte. Han 

förklarade att revisorn skapar förtroendet genom att kontrollera att redovisningen är korrekt.   

Företag 6 (Tillverkarföretag) 

Företag 6 registrerades 2005 och är ett tillverkande företag som arbetar med 

induktionsuppvärmning för industri. Företaget är verksamt i Eslöv. Intervju har utförts med 

ägare i företaget. 

Respondenten berättar att företaget väljer att behålla revisorn på grund av att revisorn skall 

säkerställa att den finansiella rapporten är korrekt. Han poängterar att revisorns uppgift är att 

tillfredsställa företagets viktigaste intressent, nämligen kreditgivarna. Ägaren fortsätter berätta 

att revisorn fungerar som en ekonomisk rådgivare, både för företaget och för intressenterna. Att 

en utomstående person granskar företagets finansiella rapport ökar förtroendet gentemot 

externa intressenter, vilket ger företaget ett gott rykte berättar respondenten. De flesta bankerna 

kräver att företag skall ha revisor för att företaget ska ha möjlighet till att erhålla kreditlån. Det 

är en trygghet att kunna erhålla kreditlån vid eventuella behov förklarar respondenten. Revisorn 

skapar denna trygghet genom att uppfylla bankernas kriterier. Respondenten påpekar även att 

det är viktigt att kunna ta lån för att verksamheten skall kunna klara av att leverera varorna till 

olika företag. 

Redovisningshandlingar som granskas av en revisor ger skatteverket en positiv syn på företaget 

säger respondenten. Han forsätter att förklara att en revisor som granskar 

redovisningshandlingarna samarbetar indirekt med skatteverket, det vill säga att revisorn 

kontrollerar redovisningshandlingarna för att företaget skall undvika skattefel. Respondenten 

förklarar också att revisorn bidrar med förtroende till skatteverket för att slippa sanktioner. 

Ägaren förklarar att leverantören är en viktig intressent för ett tillverkande företag, på grund av 

att det är leverantören som bidrar med materialet som gör att kan tillverka induktorer och 

induktionsuppvärmning till andra företag. Respondenten anser att relationen till leverantören är 

betydelsefull och därför måste företaget uppfylla leverantörernas krav. Respondenten påpekar 
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även att Företag 6 också är en leverantör till andra företag och berättar att det är viktig att ett 

företag har återbetalningsförmåga för att Företag 6 skall kunna leverera varorna till dem.  

Företag 7 (Handelsföretag) 

Företag 7 registrerades år 2009 och är en livsmedelsbutik som är verksam i Malmö. Intervju har 

utförts med företagets ägare. 

Företag 7 behåller revisorn liksom alla andra företag, på grund av att han anser att revisorn 

tillför en rådgivande funktion. Han poängterar att revisorn granskar företagets finansiella 

rapport för att rätta och kontrollera redovisningen. Respondenten säger att när ett företag 

upplever sämre perioder, är revisorn som en god ekonomisk rådgivare, i synnerhet när företag 

erhåller kreditlån. Ägaren anser att intressenter påverkar småföretag beroende på olika 

förhållanden. Han menar att det beror på företagets situation. Ett företag som behöver lån 

påverkas av kreditgivare genom att kreditgivarna pressar småföretag att redovisningen är 

reviderad av en revisor för att lån skall beviljas. I vårt fall berättar respondenten att Företag 7 

erhåller kreditlån och därför ser företaget behovet av revisorn.  

Skatteverket kontrollerar företag därför behåller Företag 7 sin revisor berättar respondenten. 

Han fortsätter och förklarar att om det inte fanns myndigheter som kontrollerade företag, hade 

företag inte anlitat en revisor. Det finns ingen mening att ha en revisor om skatteverket inte 

fanns, säger respondenten. 

Respondenten berättar att han tror att det är viktigt att ha en revisor i företaget för att det skapar 

förtroende gentemot externa intressenter. Revisorn har en neutral roll när revisorn granskar 

företaget, vilket stärker förtroendet gentemot intressenterna. Han berättar även att när en ägare 

inte har tillräcklig kunskap för att kunna utföra redovisning är det viktigt för företaget att anlita 

en revisor som kan granska att räkenskaperna stämmer.  

Respondenten påpekar även att det är viktigt för Företag 7 att upprätthålla en god kontakt med 

dess leverantörer för att kunna uppnå så bra avtal som möjligt. Han förklarar att revisorn 

innehar en viktig roll i granskningen av företagets räkenskaper som innebär att intressenterna 

får förtroende för företaget. Han förklarar att det är viktigt att man tillfredsställer 

intressenternas krav på verksamheten eftersom de påverkar verksamheten. Han berättar att även 

om intressenterna är viktiga för verksamheten är det i slutändan upp till företagsägaren att 
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arbeta efter en plan som skall leda företaget till ekonomisk vinning. Sedan förklarar han att 

intressenterna är en del av de hjälpmedel som finns för att man skall åstadkomma bra resultat. 

Företag 8 (Tillverkarföretag) 

Företag 8 registrerades år 2005 och är ett företag som tillverkar maskiner. Företaget är 

verksamt i Eslöv. Intervju har utförts med ägaren 

Respondenten berättade att de behåller revisorn för att revisorn skall utföra extra kontroll på 

redovisningen. Han förklarade att revisorns uppgift i företaget var främst att upptäcka 

eventuella fel i redovisningen men även att säkerställa att redovisningen uppställd enligt 

redovisningsregler. Han fortsätter förklara att reviderad redovisning är viktigt, i synnerhet för 

bevaka ekonomin i företaget, men reviderad redovisning är även viktig för någon annan än 

företaget exempelvis externa intressenterna.  

Respondenten påpekade att företaget har haft revisor i cirka 20 år och är övertygad att revisorn 

skapar trovärdighet gentemot intressenterna, men han anser inte att externa intressenter såsom 

kreditgivare, leverantörer eller skatteverket påverkar företaget att behålla revisorn. Han tror 

dock att reviderad redovisning underlättar främst för skatteverkets kontroller. Han förklarade 

att en oberoende revisor innebär att företaget granskas av en person som inte har inflytande i 

företaget och det innebär i praktiken att det ger förtroende för skatteverket. 

Företag 9 (Tjänsteföretag) 

Företag 9 registrerades 2010 och är ett företag som transporterar gods och är verksam i Malmö. 

Intervju har utförts med företagets ägare. 

Respondenten svarade att de väljer att behålla revisorn eftersom det är ett aktiebolag och är 

tvungna att behålla revisorn. Han förklarade även att revisorn bidrar med granskning av 

redovisningen, vilket minskar på eventuella fel. Respondenten fortsätter att berätta att revisorns 

uppgift är att utföra kontroll i företagets finansiella rapport.  

På tal om kreditgivaren, berättade respondenten att kreditgivare inte hade påverkan på företaget 

att behålla revisorn. Han berättar att när man talar om revisorn i förhållande till kreditgivaren, 

pratar man om det i sammanhang med kreditlån. Respondenten fortsätter att berätta att 

kreditgivaren inte påverkar företag att anlita en revisor för att erhålla kreditlån. Bankerna 
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kontrollerar om företaget har betalningsanmärkningar och om företaget sköter sina betalningar 

för att bevilja lån, oavsett om företaget har en revisor och respondenten ser därför inte revisorn 

som en lösning på kreditgivarens påtryckningar. Även skatteverkets påtryckningar påverkar 

inte företaget att behålla revisorn, utan respondenten förklarar att skatteverket kommer att 

utföra kontroll på Företag 9 oavsett om de behåller revisorn eller inte.  
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5. Analys 

I det femte kapitlet behandlas analys och tolkning av det empiriska materialet. Analysen och 

tolkningar av det empiriska materialet har kopplats till den teoretiska referensramen 

5.1 Valet att behålla revisorn 

Intervjuerna har tillsammans med tidigare forskning och teorier bidragit till att analysera hur 

småföretag upplever att externa intressenter påverkar dem att behålla revisorn. En genomgång 

av intressenternas påverkan på småföretag gör det lättare att analysera varför småföretagen 

väljer att behålla revisorn. Först och främst är det viktigt att förstå revisionens betydelse för 

småföretag, som i sin tur har ett samband med hur externa intressenter påverkar småföretag och 

varför de påverkar på det sättet.  

5.1.1 Revision för småföretag 

Det framkommer tydligt i vår teoretiska referensram att intressenter har behov av finansiell 

information, men det allra viktigaste är att informationen som rapporteras är korrekt och 

trovärdig. För att uppfylla det, väljer småföretag att behålla revisorn i företaget berättade 

respondenterna. Samtliga respondenter uppgav att de behåller revisorn i företaget för att de 

anser att revision har haft betydelse för företaget, inte minst gentemot företagets intressenter. 

Revisorns granskning av företagets finansiella rapport minskar väsentliga fel i redovisningen, 

vilket skapar högre trovärdighet gentemot intressenterna. Det framkommer i vår teoretiska 

referensram, i enlighet Cassel (1996), att revisorn granskar och verifierar företagets finansiella 

information för att utgöra bedömningsunderlag för intressenter och för att sedan stärka 

företagets affärsrelation med intressenterna. Revisorn utgör en kvalitetsstämpel som småföretag 

främst saknar, därför har reviderade småföretag fördel i att denna kvalitetsstämpel är väsentlig 

för företagets intressenter (Boynton et al, 2000). De flesta respondenterna nämner att revisorn 

har varit viktig för att upprätthålla en god relation till intressenterna. Respondenterna förklarade 

att en god relation till intressenterna är ytterst viktig eftersom företaget är beroende av 

intressenterna. Detta går i linje med vad Frooman (1999) kommit fram till, att revision 

underlättar en utbytesrelation mellan företaget och dess intressenter, vilket i sin tur skapar en 

trygghet i relationen mellan företaget och intressenterna.  
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Vid intervju med respondenterna har det framkommit att företag 2 och 4 saknade kunskap om 

hur man upprättar en korrekt redovisning och därför har revisionen varit betydelsefull i just 

dessa företag. Likaså uppgav även företag 5 och 7 att man saknade kunskap och intern kontroll 

i företaget, som kan leda till komplikationer med intressenter. Detta går parallellt med vad 

Boynton et al (2000) har undersökt i sin forskning, att revisorns uppgift medför kunskap till 

företagets ägare och till de anställda i företaget om företaget är reviderat. Författarna menar att 

revisorn genom sina handlingar, styr även ägaren och de anställda i företaget att dem medvetet 

undviker att göra felaktigheter i redovisningen. Reviderade företag känner till granskningen och 

därför tillhandahåller dem mer sanningsenliga rapporter.  

Företag 6 uttrycker en vilja att behålla revisorn för att undvika negativa rykten. Ägaren i 

företag 6 menade att i samband med att revisionsplikten avskaffades för småföretag, är det 

många småföretag ställs i centrum för utökade kontroller från skattemyndigheten. Revision har 

på så sätt möjliggjort att småföretag som revideras av en revisor undkommer dessa rykten. 

Wells (2004) har i sin forskning kommit fram till att företag som saknar revisor förknippas 

oftast med olämpligt beteende och konsekvensen blir att dessa företag riskerar att få ett negativt 

rykte.  

5.1.2 Externa intressenters påverkan 

Samtliga respondenter uppgav att externa intressenter har inflytande i företaget och påverkar 

därför företaget. Respondenterna förklarade att de externa intressenterna ställer krav och har 

förväntningar på företagen, då det finns ett beroendeförhållande mellan företaget och 

intressenterna. Det finns en anknytning mellan företag och dess intressenter och detta framgår i 

intressentteorin. Gray et al (1996) nämner i en studie att när ett företag ingår i en relation med 

en intressent, skall intressenten kunna påverka företaget eller kunna påverkas av händelser i 

företaget. Anledningen till att intressenter och företag påverkar eller påverkas av varandra, 

beror på att de ingår i ett samarbete av medvetna samordnande aktiviteter för att uppnå ett eller 

flera gemensamma mål (Bruzelius & Skärvad, 2004). Så länge företaget och intressenterna 

befinner sig i ett ömsesidigt beroendeförhållande, där parterna har i något avseende har relation 

till varandra, påverkas parterna i olika handlingar. Externa intressenters påverkan på 

småföretag, utgörs till största del av beroendeförhållandet mellan företaget och intressenterna. I 

studien förklarar Frooman (1999) att beroendeförhållandet innebär oftast att intressenter 

påverkar småföretag främst i utbytesrelationer där intressenternas resurser till småföretag är 

begränsade, vilket medför osäkerhet för småföretag. Småföretag blir på så sätt osäkra om de får 
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tillgång till resurser som de efterfrågar av intressenterna. Författaren poängterar att intressenter 

får inflytande över företaget eftersom de förser företaget med resurser, vilket innebär att de kan 

kontrollera företaget genom att bestämma om företaget får tillgång till de resurser man behöver. 

Intressenterna begränsar resurserna gentemot småföretag på grund av att intressenterna är 

osäkra på småföretagens ekonomiska läge (Culpan & Trussel, 2005).  Det gör det betydligt 

svårare för intressenterna att ha koll på företagets ekonomiska läge när ett företag saknar 

reviderad redovisning.  

Intressentteorin förklarar att intressenter förser företaget med resurser till verksamheten, men 

kräver i gengäld att företaget uppfyller intressenternas krav. På så sätt kan det analyseras hur 

externa intressenter påverkar småföretag. Nedan förklaras hur småföretag påverkas av externa 

intressenter: 

Kreditgivare 

Det är vanligt att småföretag erhåller kreditlån vid resursbrist för att stabilisera ekonomin. 

Småföretag har resurser som visserligen är mer begränsade och som en konsekvens av det 

påverkas småföretag av kreditgivarnas påtryckningar genom att vara lyhörd, i enlighet Darnall 

et al. (2010). Detta resonemang känns tydligt igen från företag 3, 6 och 7 som förklarade i 

intervjun att de har behov av att erhålla kreditlån, men de upplever dock att de måste uppfylla 

kreditgivarnas krav för att bli beviljade kreditlån. Det är en trygghet för banker att veta att 

företagens, i synnerhet småföretag som har rätt till frivillig revision, finansiella rapporter 

granskas av kvalificerade revisorer. En revisor som granskar ett företags finansiella rapport 

uppfyller revisionens syfte att planera, granska och bedöma företagets ekonomiska läge. Denna 

granskning eftersträvar bankerna för att samla underlag och bedöma om de skall bevilja lån till 

företaget eller inte. Kreditgivare utgår ifrån kriterier som de följer, för att skapa säkerhet och 

bedöma om företaget kan återbetala lånet. . Kreditgivare använder sig av lagar och regler, i 

enlighet med (Deegan och Unermann, 2011) för att företag skall följa de krav som ställs. Det 

framkommer i den institutionella teorin att intressenter påverkar företag utifrån normativ 

isomorfism som liknar exempelvis kreditgivarnas kriterier. Utifrån småföretagens perspektiv 

förklarar respondenterna att de upplever att de behöver anlita en revisor för att uppfylla 

bankernas krav och för att på så sätt enklare kunna erhålla kreditlån. Revisorn är en oberoende 

part, vars uppgift är att oberoende granska och verifiera ekonomisk information och som 

resulterar i en rapport eller någon annan handling. Dessa rapporter eller handlingar är avsedda 

att utgöra bedömningsunderlag för bland annat kreditgivare (Thorell & Norberg, 2005). 
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Respondenterna upplever därför att revisorn i ett företag tydliggör företagets betalningsförmåga 

och lever upp till kreditgivarnas kriterier. 

Utan årsredovisningar, periodrapporter, budgetar, prognoser och kreditupplysningar, i enlighet 

med Birgitta Svensson, kommer inte kreditlån att beviljas. Även våra respondenter tvekar inte 

om att revisorn är bankens bästa vän. Flertalet respondenter menar att redovisning som 

revideras av en revisor ökar möjligheten för företaget att erhålla krediter. De förklarade att 

revisorns tjänster skapar en trovärdighet på rapporteringen, vilket medför förtroende ifrån 

bankerna. Dock påpekade en respondent att även om revisorn skapar förtroende ifrån bankerna, 

så är det inte självklart att företaget får kreditlån och förklarade att företaget måste uppfylla 

bankens kriterier. Det framkommer även i vår teoretiska referensram då Koehn (1996) skriver 

trots att parter uppnår värdigt förtroende med varandra är det troligt att det krävs lagar, 

exempelvis bankernas kriterier, för olika syften vid olika omständigheter. Lapvitsas (2007) 

förstärkter respondenternas resonemang och förklarar att kreditgivaren bedömer kredittagaren 

enligt de uppgifter som krävs trots att företag anlitat en revisor. Detta ger indikationer på att 

även om företaget har en revisor, men har ett sämre ekonomiskt läge kommer inte företaget att 

erhålla lån enbart för att företaget har en revisor. Å andra sidan är revisorn viktig för företaget 

och för kreditgivare för att få information om företagets ekonomiska läge.   

Skattemyndigheten 

Utifrån småföretagens perspektiv uppgav samtliga respondenter att revisorns behov beror 

främst på att företaget saknar intern kontroll och kunskap. I enlighet med Seow (2011) som i en 

studie har kommit fram till att småföretag tenderar att ha otillräcklig kunskap i hur man 

upprättar en korrekt redovisning och därför behåller småföretag revisorn. I samband med att 

småföretag tenderar att ha otillräcklig kunskap i hur man upprättar en redovisning, är det lätt 

hänt att förekommer felaktigheter i redovisningen. De flesta respondenter tvekar inte att 

skattemyndigheten kontrollerar om det förekommer eventuella skattefel i redovisningen och 

detta påverkar företagen att behålla revisorn för att undvika skattefel. Respondenterna i företag 

1 och 2 nämner att skattemyndigheten är den externa intressent som ingriper om det 

uppkommer felaktigheter i redovisningen. Skattemyndigheten syftar till att ha en regelrätt och 

felfri redovisning för att samla rätt beskattningsunderlag. Detta bekräftar Seows (2011) 

forskning att småföretag som saknar revisor och saknar kunskap i hur man upprättar korrekt 

redovisning, kan inte upprätta en regelrätt och felfri redovisning som skattemyndigheten 
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eftersträvar. Med detta som bakgrund bekräftas det att skattemyndigheten påverkar företag att 

behålla revisorn för att kunna för att få ett korrekt beskattningsunderlag. 

Att skattemyndigheten påverkar och granskar småföretagen var något som kunde bekräftas av 

respondenten i företag 7. Småföretag är mindre benägna att investera i revision på grund av 

knappa resurser, i enlighet med Darnall et al (2010), därför måste skattemyndigheten och andra 

särskilt berörda intressenter, utföra kontroller på dessa företag. Även här förknippas normativ 

isomorfism med skatteverkets regler genom att skatteverket arbetar för att kontrollera att 

företag agerar på ett korrekt sätt och har därför en stor påverkan i företagets sätt att formulera 

sin finansiella rapportering, i enlighet med (Deegan & Unermann, 2011).   En av revisionens 

syfte är minimera ekonomisk brottlighet som framkommer i vår teoretiska referensram. 

Småföretag som är mindre benägna att investera i revision och anlita en revisor, verkar inte 

uppfylla revisionens syfte och därför måste rättsliga åtgärder tas från skatteverket när det 

upptäcks överträdelser.  

Respondenten i företag 5 nämner att man behåller revisorn för att företaget vill undvika 

komplikationer med skattemyndigheten och för att företaget vill markera att man inte främjar 

ekonomisk brottslighet. Även respondenten i företag 6 nämner att man behåller revisorn i 

företaget för att uppfylla skattemyndighetens förväntningar och krav, men även för att genom 

revisorn i företaget har man ett indirekt samarbete med skattemyndigheten. Detta kan förklaras 

med hjälp av Chrismans et al (2004) och Wells (2003) forskning som menar att småföretag som 

saknar revisor oftast förknippas med ett rykte om olämpligt beteende såsom bedrägerier. Wells 

(2004) forskning bestyrkar att småföretag behåller revision för att undkomma rykten om 

bedrägerier och för att kunna ha en fortsatt god utbytesrelation med intressenten.  

Leverantörer 

Det är viktigt att småföretag har en god relation till sina leverantörer, påpekade respondenterna 

i samtliga företag. Anledningen till att företag vill uppnå en god relation till leverantörer 

förklaras i linje med Svanströms (2008) teori som förklarar att leverantörer är mer benägna att 

leverera varor/tjänster samt ge krediter om företaget har god relation med leverantörerna. 

Liksom kreditgivare, kräver även leverantörer i gengäld att företaget skall återbetala sin 

leverans. 

De flesta respondenterna uppgav att beroendeförhållandet mellan företaget och leverantörerna 

är ganska starkt, då respondenterna förklarade att utbytesrelationen mellan leverantörer och 
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företaget är intensiv. Utifrån småföretagens perspektiv upplever respondenterna i småföretagen 

att leverantörer vill känna trygghet när de ingår i en utbytesrelation med företaget. För att 

uppnå trygghet kräver leverantörer reviderad redovisning från företaget för att säkerställa att 

företag kan återbetala leverans av varor/tjänster i enlighet med Svanström (2008). Därför 

behåller småföretag revisorn. 

Tidigare har det nämnts att det förekommer resursbrist i småföretag, vilket gör att intressenter 

begränsar sina resurser gentemot småföretag. Även leverantörerna kommer att begränsa sina 

resurser om de är osäkra på att företaget kan uppfylla sina förpliktelser. Utifrån småföretagens 

perspektiv anser respondenterna i småföretagen att de tvingas till att anlita en revisor för att på 

så sätt undkomma dessa resursbegränsningar från leverantörerna. 

Respondenterna i företag 1, 3, 6 och 8 tvekar inte om att revisorn i företaget skapar en god 

relation med leverantörer. Detta bekräftas av Svanströms (2008) forskning som förklarar att 

genom reviderad redovisning skapas en god relation mellan företaget och leverantören som 

sedan även kan resultera i bättre avtalsvillkor för företaget.  

5.2 Sammanfattning av analys 

Analys av samtliga 9 småföretag har visat hur småföretag influeras av externa intressenters 

påtryckningar. Samtliga respondenter är eniga om att intressenternas påtryckningar, mer eller 

mindre påverkar företaget att behålla revisorn. Företag 1,3,5,6 och 7 har visat sig ha stor 

påverkan av samtliga externa intressenter. Företag 2,4,8 och 9 däremot påverkas mer eller 

mindre av intressenterna.  

Froomans (1999) forskning bekräftas av småföretag 1, 3, 5, 6 och 7 att intressenters inflytande 

påverkar småföretagen. Det kan ha sin förklaring i att dessa småföretag är beroende av samtliga 

intressenter, vilket innebär att inflytandet av intressenter är större vid beroendeförhållande och 

därför anlitar småföretagen en revisor för att uppfylla intressenternas förväntningar och krav. 

Företagen lyder intressenternas påtryckningar för att kunna förses med resurser från 

intressenterna. De övriga småföretagen, 2, 4, 8 och 9 påverkas mer eller mindre av 

intressenterna och detta kan ha sin förklaring liksom Rowley (1997) lyfter upp i sin studie, att 

beroende på om företaget har intresse hos en intressent som avgör om företaget påverkas av 

intressenternas påtryckningar eller inte. Företag 2 och 4 resonerade att dem inte har behov av 

kreditgivarens resurser och därför upplever företagen inte heller att kreditgivarens 

påtryckningar påverkar dem att behålla revisorn. I detta fallet hade inte dessa företag intresse 
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hos kreditgivare och därför påverkas inte företagen heller av kreditgivaren, men dessa företag 

hade ändå revisor eftersom de upplevde att revisorn har haft betydelse i andra sammanhang. 

Förklaringen till att småföretag påverkas på olika sätt av olika intressenter beror på olika 

faktorer. Hur företag påverkas av intressenter att behålla revisorn, beror på vilken nytta 

företaget har av intressenten. Darnall et al (2010) förklarade i sin studie att även resursbrist i 

småföretag, förklarar hur småföretag påverkas av intressenternas påtryckningar. Beroende på 

hur företagets ekonomiska situation ser ut påverkas företag att behålla för att kunna ingå 

utbytesrelation med intressenter och för att på så sätt försöka undkomma resursbrist i företaget.  
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6. Slutsats 

I det avslutande kapitlet presenteras slutsatsen. Avsnittet behandlar resultat och slutsats av 

undersökningen som har gjorts. 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur externa intressenter påverkar småföretag att 

behålla revisorn. Vi har undersökt, utifrån småföretagarnas perspektiv, hur småföretagare 

upplever påtryckningar ifrån sina externa intressenter och varför de behåller revisorn i 

förhållande till externa intressenter.  

6.1 Slutsats 

Det har i undersökningen framkommit att småföretag behåller revisorn på grund av externa 

intressenters påverkan. Intressenter har behov av information såsom redovisning för att skapa 

förtroende och beslutsunderlag för bedömning av företaget. Det framkommer i Collis (2003) 

studie att företag som har revisor uppfyller intressenternas krav genom att reviderad 

redovisning skapar förtroende och beslutsunderlag för intressenterna. Småföretagen uppfyller 

intressenternas krav främst för att de är i ett beroendeförhållande, där företaget vill kunna ingå i 

utbytesrelation med intressenterna men även för att intressenterna kräver reviderad redovisning. 

Resultatet i vår undersökning är troligen inte en allmän slutsats eftersom det kan finnas flera 

andra faktorer som påverkar varför ett företag behåller revisorn och inte enbart hur externa 

intressenter påverkar. Dock har vi, utifrån det data vi samlat in, lyckats få en trovärdig bild av 

hur småföretag påverkas av externa intressenter att behålla revisorn.  

Samtliga småföretag har i vår undersökning uppgett att de påverkas av de externa 

intressenternas påtryckningar att behålla revisorn och är eniga om att revisorn i företaget 

uppfyller intressenternas förväntningar och krav. Med detta som bakgrund ingår både 

småföretag och intressenter ett beroendeförhållande med varandra och detta bekräftas av 

Bruzelius & Skärvad (1995) studie som påvisade att beroendeförhållandet mellan företaget och 

intressenten förklaras i ett samspel, där båda parter ingår i ett ömsesidigt förhållande.  

Småföretag som behåller revisorn uppnår en god relation med intressenterna och detta är viktigt 

för att kunna ingå utbytesrelation med intressenter. Småföretag påverkas av externa 

intressenters påtryckningar, beroende på hur starkt beroendeförhållandet är till intressenten, det 

vill säga vilket intresse företaget har hos intressenten. I vår undersökning har det visat sig att 
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vissa småföretag påverkas mer eller mindre av vissa intressenter och det beror på att företaget 

inte haft intresse att ingå i utbytesrelation med intressenten.  

I småföretag är det vanligt att det förekommer resursbrist och detta förklarar också hur 

småföretagen påverkas av externa intressenters påtryckningar. Beroendeförhållandet mellan 

företag och exempelvis kreditgivare är betydligt större vid resursbrist. Ett sätt för småföretag att 

stabilisera ekonomin, är att erhålla kredit vid eventuella behov. För att kreditgivare skall kunna 

bevilja kreditlån vill de kunna säkerställa att företaget har en god återbetalningsförmåga. 

Kreditgivare är i behov av tillförlitlig information vid beslut om långivning och därför begärs 

reviderad redovisning, vilket bekräftas av Lapavitsas (2007) forskning. Småföretagen upplever 

på så sätt att revisorn faktiskt bidrar med information för bedömningsunderlag till kreditgivarna 

genom att revidera företagets redovisning för att företaget sedan skall kunna erhålla kreditlån. 

Att företag anlitar revisorn är ett sätt att ha en bra relation till kreditgivarna. Dock finns det 

företag som anser att företaget inte påverkas av kreditgivarnas påtryckningar att anlita en 

revisor. Det är viktigt att poängtera att dessa företag som inte ansåg att revisorn var viktig i 

förhållande till kreditgivare berodde på att företaget inte hade behov av lån. Detta bekräftade 

även Rowley (1997) i sin studie som påvisade att företaget påverkar eller påverkas av en 

intressent om företaget har behov av intressenten och tvärtom.  Beroende hur mycket lån ett 

företag erhåller, ser företaget större nytta att behålla revisorn i förhållande till kreditgivare och 

tvärtom. 

Tidigare forskning har visat att småföretag även tenderar att ha otillräcklig kvalitet och kunskap 

i redovisningen. Anledningen till det beror på att småföretag saknar intern kontroll och kunskap 

om hur man upprättar en korrekt redovisning. Konsekvenserna av detta är att det försvårar för 

externa intressenter att bedöma företaget, vilket leder till att det blir svårare för externa 

intressenter att fatta rätt beslut och detta framgår ur Heyes studie, att reviderad redovisning 

leder till intressenterna kan fatta rationella beslut. Vid sådana svårigheter påverkas småföretag 

av externa intressenter genom att vara lyhörda och uppfylla intressenternas krav. Företag 

uppfyller intressenternas krav och förväntningar, så länge nyttan av att göra det är tillräckligt 

stor. Företag väljer att behålla revisorn beroende på vilken betydelse revisionen har för 

företaget.  Det innebär inte att småföretag behåller revisorn enbart för att man påverkas av 

intressenters påtryckningar, utan det kan finnas andra skäl till att företag behåller revisorn. 

Trots det, är företag en organisation som alltid kretsar av intressenter och samarbetar med dessa 

intressenter för att uppnå ett eller flera gemensamma mål. Revisorns handlingar ligger till grund 

för samtliga intressenter.  
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Hur företag påverkas av intressenterna kan förklaras utifrån vilken relation företaget har till 

intressenterna. För att intressenterna skall kunna ta ställning till en relation skall företagen 

presentera reviderade redovisningshandlingar. Troligtvis är det svårare att bygga upp en 

relation med intressenterna om företaget inte kan upprätta en tillförlitlig redovisning. Det skulle 

skapa stora komplikationer för småföretag eftersom de är i ett beroendeförhållande med 

intressenter. Det är viktigt att småföretag har en god relation till intressenterna för att de skall 

ha ett långsiktigt samarbete som generar i fördelar som i exempelvis avtal med leverantörer. 

6.2 Vårt bidrag 

Tidigare forskning har inte tagit upp hur de externa intressenterna påverkar småföretag att 

behålla revisorn, utifrån småföretags perspektiv. Tidigare forskning har istället lyft fram varför 

intressenter anser det är viktigt att småföretag behåller revisorn, utifrån externa intressenternas 

perspektiv.  

Vi valde att undersöka hur viktiga intressenters påtryckningar påverkar småföretagen att 

behålla revisorn. Vår studie visar på vilket sätt intressenterna påverkar småföretag i olika 

branscher. Studien visar även att det förekommer mer fel i redovisningen bland småföretag, 

vilket är en bidragande orsak till att de väljer att behålla revisorn. Samtidigt som det finns 

större risk att det förekommer skattefel i småföretag på grund av brist på kunskap, vilket kan 

ses som en bidragande orsak till att småföretag anser att valet att behålla revisorn är viktigt. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Lagförändringen om avskaffandet av revisionsplikten trädde ikraft år 2010 och vi har undersökt 

hur externa intressenter påverkat småföretagen att behålla revisorn. Vi valde att avgränsa oss 

till externa intressenter påverkan på småföretag. Till vidare forskning, kan det vara intressant 

att även ta hänsyn till hur interna intressenter påverkar småföretag att behålla revisorn. 

Det kan även vara intressant, till fortsatt forskning att utföra en kvantitativ studie istället för 

kvalitativ, och se vad det kommer att ge för resultat och analys när det är fler företag som deltar 

i undersökningen.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor  

1. Varför har ni valt att behålla revisorn och vad anser ni är revisorns uppgift i förhållande 

till de intressenter som ni anser är viktiga? 

2. I vilka avseenden är det en fördel att ha en revisor? 

3. Är det en fördel i förhållande till några av de intressenter ni nämnde tidigare? I så fall 

vad sätt? 

4. Hur påverkar intressenterna ert val att behålla revisorn? 

5. Varför påverkar intressenterna på det sätt de gör? 

6. Finns det några intressenter som bryr som om ni har en revisor (reviderad redovisning) 

eller inte? 

7. Om ni inte valt att behålla revisorn, på vilket sätt hade det påverkat ert förhållande till 

kreditgivare? (Hur påverkar kreditgivare ert val att behålla revisorn i företag?) 

8. Bankernas kreditssystem syftar till att skapa säkerhet vid kreditlån. Hur påverkar 

revisorn ert företag för att uppnå kraven på bankernas säkerhet? 

9. Om ni inte valt att behålla revisorn, på vilket sätt hade det påverkat ert förhållande till 

skatteverket? (Hur påverkar skatteverket ert val att behålla revisorn i företaget?) 

10. Redovisningshandlingar som granskas av er revisor, hur påverkar granskning av 

handlingarna ert företag gentemot skatteverket? 

11. Hur tror ni att revisorn skapar förtroende gentemot intressenterna? 

 

 

 


	Kandidatuppsats
	Våren 2013

	Förord
	Abstract
	Sammanfattning
	Förkortningar
	Figurförteckning
	1. Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Problemdiskussion
	1.3 Problemformulering
	1.4 Syfteformulering
	1.5 Disposition
	2. Teoretisk referensram
	2.1 Intressentteorin
	2.1.1 Företaget och dess intressenter

	2.2 Revisionens betydelse
	2.2.1 Revisionens betydelse för intressenter
	2.2.2 Revisionens betydelse för småföretag

	2.3 Externa intressenter och dess påverkan
	2.3.1 Kreditgivare
	2.3.2 Skattemyndigheten
	2.3.3 Revisor
	2.3.4 Leverantör

	2.4 Institutionell teori
	2.5 Förtroendeteori
	2.6 Analysmodell
	3. Metod
	3.1 Vetenskaplig metod
	3.1.1  Vetenskapligt synsätt.
	3.1.2  Vetenskaplig ansats
	3.1.3 Val av metod

	3.2 Empirisk metod
	3.2.1 Litteratursökning
	3.2.2 Datainsamling
	3.2.3 Urval
	3.2.4 Intervjuer
	3.2.5 Intervjuguide
	3.2.6 Tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet
	3.2.7 Källkritik

	4. Empiri
	4.1 Småföretagarnas perspektiv
	Intervjuer
	Företag 1 (Handelsföretag)
	Företag 2 (Tjänsteföretag)
	Företag 3 (Tillverkarföretag)
	Företag 4 (Handelsföretag)
	Företag 5 (Tjänsteföretag)
	Företag 6 (Tillverkarföretag)
	Företag 7 (Handelsföretag)
	Företag 8 (Tillverkarföretag)
	Företag 9 (Tjänsteföretag)

	5. Analys
	5.1 Valet att behålla revisorn
	5.1.1 Revision för småföretag
	5.1.2 Externa intressenters påverkan
	Kreditgivare
	Skattemyndigheten
	Leverantörer

	5.2 Sammanfattning av analys
	6. Slutsats
	6.1 Slutsats
	6.2 Vårt bidrag
	6.3 Förslag till fortsatt forskning

	7. Referenser
	Bilaga 1
	Intervjufrågor

