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A stra t 
Title: The utility and value of the audit from the perspective of company managers 

Authors: Henrik Niklasson and Linus Rosdal 

Supervisor: Pernilla Broberg 

 

Background and problem: The value of the audit of today is not only to be a control of 

the companies financial reports for external stakeholders, it also adds internal benefits for 

the audited company. Since the conditions for the audit has changed lately the role of the 

audit may also have changed. It is interesting to study the audit from company managers 

perspectives because their view of the audit affects the audit itself and the demand of the 

audit. 

 

Purpose: The purpose of this study is to explore which utilities and values managers 

percieve from audit. 

 

Method: Semistructured interviews with 18 managers out of which 5 had the position of 

CEO and 13 had the position of CFO or equivalent. 

 

Conclusion: From the perspecitve of company managers the audit is percieved mainly as 

a contributor to internal benefit. The focus of the audit has shifted from the external 

stakeholders to the internal benefit for the audited company. Company managers also 

percieved that a big part of the core mission within the audit was to give guidance which 

means that the auditor is used as an advisor. This could be the result of toughened 

competition which may have led to a stronger focus on generating benefits for the audited 

companies and pleasing their representatives. Company managers seem to percieve the 

vaule of the audit differentelly and this may be affected by differences in managers 

characteristics such as their position within the company. 

 

Keywords: Audit value, Internal benefit, External benefit, Percieved value.  



  



Sa a fatt i g 
Uppsatsens titel: Revisionens nytta och värde från företagsledares perspektiv 

Författare: Henrik Niklasson och Linus Rosdal 

Handledare:  Pernilla Broberg 

 

Bakgrund och problem: Revisionens funktion är dels att vara en extern kontroll för 

företagens intressenter och dels  att generera intern nytta för företagen. Förutsättningarna 

inom revisionsbranschen har förändrats på senare tid varför revisionens nytta kan ha 

förändrats. Då företagsledares uppfattningar om revision påverkar revisionen och 

efterfrågan av revision är det av intresse att studera detta från företagsledares perspektiv.   

 

Syfte: Syftet med studien är att utforska vilka nyttor och värden företagsledare upplever 

att revisionen bidrar med till företaget och dess ledning. 

 

Metod: Semistrukturerade intervjuer med 18 företagsledare genomfördes. 13 av 

företagsledarna var ekonomichefer och 5 var verkställande direktörer.  

 

Slutsats: Från företagsledares perspektiv uppfattas revision till stor del som bidragande 

till intern nytta. Den kontrollerande funktionen som revisionen haft för företagets 

intressenter, det vill säga mer extern nytta, verkar idag istället till stor del bidra till intern 

nytta. Företagsledarna uppfattade även att en stor del av revisionens kärnuppdrag innebär 

rådgivning vilket betyder att revisorn används som bollplank och rådgivare. Det kan vara 

ett resultat av den hårdnande konkurrensen vilket kan göra att revisorer fokuserar på att 

generera nytta för de reviderade företagen och göra deras representanter nöjda. 

Företagsledare verkar uppleva revisionens värde olika och studien indikerar att skillnader 

i företagsledarnas karakteristikor såsom befattning påverkar det upplevda värdet.  

 

Nyckelord: Revisionens nytta, Intern nytta, Extern nytta, Upplevt värde.  
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1. I led i g 
Kapitlet inleds med en bakgrund som introducerar ämnet. Därefter följer en 

problematisering som resulterar i studiens syfte vilket är kapitlets avslutande del. 

 Bakgrund 

För att kapitalmarknaden ska fungera, vilket är en grundförutsättning både för företag och 

samhällen, krävs det att investerare och andra aktörer kan lita på den finansiella 

information som finns tillgänglig. Den finansiella informationens tillförlitlighet är alltså 

på något sätt tvungen att säkerställas. Det finns många alternativa lösningar på problemet 

(Healy & Palepu, 2001). En lösning är att låta en oberoende part säkerställa 

tillförlitligheten. Revisorer har sedan lång tid tillbaka tjänat denna roll. De har i egenskap 

av oberoende part utgjort rollen som kontrollant för att den finansiella informationen på 

kapitalmarknaden är tillförlitlig (Öhman, 2007). Revision har därmed haft en central nytta 

för kapitalmarknaden och samhället (Carrington, 2010). 

 

Det har visat sig att revision inte bara är fundamentala för kapitalmarknadens effektivitet. 

Nyttan med revision är flerdimensionell och består inte enbart av att öka tillförlitligheten 

och minska informationsasymmetrin (Knechel, Niemi & Sundgren 2008; Svanström, 

2008). Den ekonomiska kunskapen och specifika företagskännedomen som revisorer 

besitter gör dem till betydelsefulla aktörer för deras klienter (Svanström, 2008). Revisorer 

ger, för att erbjuda klienterna ytterligare nytta, olika typer av rådgivning i samband med 

revision (Arruñada, 1999; Svanström, 2008). De har således en dubbelroll vid revision, 

dels agerar de som en kontrollant vilket gör att intressenterna i större utsträckning kan lita 

på den finansiella informationen och dels agerar de som mervärdesskapare för klienterna 

genom att till exempel minska de interna agentkostnaderna och förbättra redovisningen 

(Svanström 2008; Carrington, 2010). Revisorer tjänar därmed både samhällets och den 

specifika klientens nytta (Öhman, 2007).  

 

Revisionens nytta i företag är alltså inte okomplicerad. Dels ska revisorerna tjäna 

samhällets intressen och dels klienternas intressen (Öhman, 2007). Den inbördes 

fördelningen mellan dessa två nyttor har på senare tid förändrats. Det beror bland annat 

på extern reglering och att de tjänster som revisorer erbjuder har ökat på senare tid 
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(Svanström, 2004; Öhman & Wallerstedt, 2012). Ett exempel på extern reglering är då 

Sveriges riksdag 2010 beslutade att avskaffa revisionsplikten för mindre aktiebolag 

(Civilutskottet, 2009). Färre bolag är idag förpliktigade att granskas vilket leder till 

mindre efterfrågan och revision har dessutom blivit mindre lönsam på grund av att 

konkurrensen på revisionsmarknaden har ökat (Svanström, 2004). Då lönsamhet är 

revisionsbyråernas huvudsakliga mål påverkar detta revisionens nytta (Sweeney & 

McGarry, 2013). En allt större andel av intäkterna kommer idag från de 

rådgivningstjänster revisorer erbjuder (Svanström, 2004). Under slutet av 1990-talet 

ökade rådgivningsintäkterna för de största revisionsbyråerna med 200 procent på två år 

(SEC, 2002) och idag kommer mer än hälften av intäkterna från rådgivningstjänster för 

de stora revisionsbyråerna (Hedelius, 2013). Revisionsbyråerna har anpassat sig till de 

nya marknadsförutsättningarna med ökad konkurrens och en mindre lönsam revision. De 

traditionella, granskande, uppgifterna har fått ge rum för nya aktiviteter så som till 

exempel marknadsföring och rådgivning (Broberg, Gerlofstig & Umans, 2013). En stor 

del av revisorers arbete och nytta idag är alltså att vara rådgivare och därmed erbjuda ett 

slags mervärde för klienterna (Carrington, 2010). Det tydliggörs av att det tjänsteutbud 

som revisionsbyråerna erbjuder har ökat under senare tid (Svanström, 2004). 

 

Brante, Andersen och Korsnes (1998, s. 267) definierar begreppet roll som ”… de 

förväntningar, normer och regler som är förknippade med en social position eller 

uppgift”. Denna roll förknippas med olika nyttor, klienter förväntar sig bland annat att 

revisorer bidrar med mervärde utöver revisionen (Fontaine, Letaifa & Herda, 2013).  

Samtidigt förväntar sig intressenter att revisorer ska övervaka och kvalitetssäkra de 

finansiella rapporterna (Öhman, 2007). Revisorerna anser själva att eventuellt mervärde 

som erbjuds till kunderna resulterar i en bättre revision (Broberg, 2013). Det 

tvåpartsförhållande som en revisor har innebär alltså olika förväntningar på revisorn och 

därmed också olika roller och nyttor. 

  

Broberg (2013) uttrycker tvåpartsförhållandet som att revisorer har en professionell och 

en kommersiell roll. Samtidigt som de är en oberoende part som ska kvalitetssäkra 

information, är revisionsbyråerna vinstmaximerande och vill erbjuda klienterna mervärde 

på olika sätt. Revisionens nytta påverkas också av revisionsbyråernas företagskultur. Då 

revisionsbyråerna är vinstmaximerande till sin natur påverkar det revisorernas arbete och 

därmed revisionens nytta och roll (Broberg, 2013). Revisorer gör således både 
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samhällsaffärer genom att vara ”samhällets övervakare” och affärer i samhället (Öhman, 

2007). Då konkurrensen inom revisionsbranschen har ökat kan det anses att revisorernas 

kommersiella roll krävs för att både behålla och få nya klienter i syfte att generera intäkter 

till revisionsbyrån.  

 Problemformulering 

Revision och det arbete som revisorer utför kan beskrivas som en ”black box” (Broberg, 

2013). Det råder en mystik kring revision och det arbete revisorer utför (Willmott, 1986). 

Revisionsprofessionen har ett intresse av att denna mystik bibehålls. Det kan anses vara 

en förutsättning för professionens fortlevnad. Om inte en viss mystik föreligger riskerar 

det arbete som revisorerna utför att bli alltför mekaniskt, vilket eventuellt kan resultera i 

att arbetsuppgifterna skulle kunna utföras av personer som inte ingår i professionen 

(Brante, 2009). Samtidigt krävs det att revisionsprofessionen inte har alltför stora inslag 

av mystik då det kan leda till att allmänheten förlorar förtroende för professionen (jmf 

Brante, 2009). Revisionsprofessionen och revision bygger, utifrån ett agentteoretiskt 

perspektiv, på förtroende. Revisionens uppgift är att kvalitetssäkra de finansiella 

rapporterna så att intressenter kan lita på att de är tillförlitliga, vilket är svårt utan 

förtroende (Ijiri, 1983; Öhman, 2007). Enligt Broberg (2013) har revisionsprofessionen 

på senare tid förlorat intressenternas förtroende. En anledning kan vara den mystik 

angående revisionsprofessionen som föreligger. 

 

En alltför stor mystik kring revisionsprofessionen kan också innebära att förväntningar 

angående revisionen och vad revisorn gör skiljer från vad revision de facto är och vad en 

revisor faktiskt gör. Det kan alltså uppkomma ett gap mellan förväntningar på revisionens 

nytta och vad revisorn faktiskt gör. Mystiken kan vara en av anledningarna till 

förväntningsgapet som enligt Häckner, Johansson och Wallerstedt (2005) föreligger inom 

revision. En konsekvens av förväntningsgapet inom revision har bland annat varit fler 

rättstvister mot revisorer och revisionsbyråer samt att revisionsprofessionen fått ett dåligt 

rykte (Chau & Leung, 2001). Förväntningsgapet förminskar också den legitimitet som 

revision ska förmedla. Det försämrar inte bara legitimiteten för de finansiella rapporter 

som reviderats utan försämrar också legitimiteten för revisionsprofessionen i ett längre 

perspektiv (Ruhnke & Schmidt, 2014). Det kan konstateras att förväntningsgapet kan föra 
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med sig stora nackdelar och drabba såväl revisionsprofessionen, företag som anlitar 

revisorer samt den enskilda revisorn.  

 

Revisionsprofessionen och revisionens nytta är, som tidigare nämnts, under förändring, 

vilket den alltid kommer vara (Broberg, 2013). Bland annat har den kontext revisorer 

verkar inom förändrats (Broberg, 2013). På grund av slopad revisionsplikt, hårdnande 

konkurrens och minskad lönsamhet för revision har också revisionsbyråerna tvingats 

fokusera mer på kommersiella aktiviteter, vinstmaximering och att tillfredsställa klientens 

behov (Sweeney & McGarry, 2013). Det har lett till farhågor att revisorer blir mindre 

professionella och mer kommersiella. Broberg, Umans, Skog och Emily (2014) menar att 

desto mer revisorer identifierar sig med revisionsbyrån än med revisionsprofessionen, 

desto positivare uppfattar de kommersialiseringen av revision, vilket bekräftar 

farhågorna. Det finns därmed en förskjutning från revisorns traditionella övervakande 

funktion till den mer kommersiella och rådgivande funktionen. Även om 

revisionsprofessionen har ett intresse i att mystiken kring professionen kvarstår finns 

anledningar till att utröna vilken nytta revision i dag faktiskt har, om förskjutningen 

mellan den traditionella och kommersiella rollen faktiskt föreligger. Enligt Broberg 

(2013) bör revisionens traditionella roll ifrågasättas och undersökas. De eventuella 

konsekvenser såsom ökat förväntningsgap och förlorat förtroende för 

revisionsprofessionen kan vara ett resultat av den mystik som föreligger kring 

professionen. Detta indikerar också att det finns en anledning att undersöka revisionens 

nytta ytterligare. 

 

Enligt Corten, Steijvers och Lybaert (2016) är företagsledares uppfattningar om 

revisionens nytta och värde en viktig faktor för klientens efterfrågan av revision. De ansåg 

vidare att det därför finns ett behov att undersöka företagsledarnas uppfattningar om 

revision. Humphrey och Moizer (1990) fann också att företagsledare påverkade 

revisionen och revisionens omfattning. Studierna av Corten, Steijvers och Lybaert (2016) 

samt Humphrey och Moizer (1990) indikerar att en studie av revisionens nytta och värde 

ur företagsledares perspektiv är befogad. Då företagsledare till stor del både påverkar och 

påverkas av revision är deras uppfattningar om revision viktiga och kan bidra till en bättre 

förståelse för revisonens nytta och värde. 
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Humphrey och Moizer (1990) fann att det var svårt att identifiera den faktiska 

konsumenten av revisionstjänster. De ansåg att det var svårt att särskilja företag som 

reviderades och de företagsledare som förvaltade företaget.  Således kan konsumenten av 

revision och revisorns tjänster anses vara både företaget och företagsledarna som förvaltar 

företaget. Revisorn kan, som tidigare nämnts, utöver revision erbjuda ytterligare tjänster 

så som rådgivning (Svanström, 2008). Ett företag kan således anlita revisorer med olika 

motiv och därmed ha olika förhållande till och förväntningar på revisorn. Denna studie 

syftar till att undersöka revisionens nytta och värde från företagsledares perspektiv då 

revisionens kärnuppdrag utförs, vilket är att granska företagets årsredovisning och 

bokföring samt förvaltningen enligt nionde kapitlet i Aktiebolagslagen (2005:551). Syftet 

är således inte att undersöka vad revisorn personligen kan bidra med utan att undersöka 

vad revision kan bidra med till företaget och dess ledning. 

 

Öhman (2007) anger i sin avhandling, som behandlar revisorers och intressenters 

uppfattningar om revisorns kärnuppdrag, att: 

 

”Det är viktigt att uppmärksamheten inte enbart riktas mot revisorerna och 

intressenterna. Något som känns angeläget att undersöka är hur de som 

företräder de redovisningsskyldiga företagen ser på revisorernas 

kärnuppdrag.” (Öhman, 2007, s. 253) 

 

Denna studie syftar till att undersöka företagsledares uppfattning om revision och därmed 

att studera ett av Öhmans (2007) angivna föreslag till vidare forskning. Då Öhman till 

stor del behandlade förväntningsgapet och efterfrågade ytterligare studier om 

företagsledares förväntningar förväntas denna studie bidra till den befintliga litteraturen 

om förväntningsgap. Då revisionens syfte till viss del är att generera intern nytta åt 

klienterna är det aktuellt att undersöka uppfattningar från de som faktiskt erhåller detta 

värde. Eftersom klienterna också är de som blir granskade och även de som har mest 

kontakt med revisorn, i det trepartsförhållande som föreligger mellan revisor, klient och 

intressenter enligt Öhman (2007), finns det ytterligare anledningar till att undersöka 

företagsledares uppfattningar om revisionens nytta och värde.   
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Genom förståelse för företagsledares uppfattningar om revisionens nytta och värde kan 

också företag som inte omfattas av revisionsplikten få en klarare bild vad de kan förvänta 

sig av revision och vilken nytta en eventuell revisor skulle ha i företaget.   

 Syfte  

Syftet med studien är att utforska vilka nyttor och värden företagsledare upplever att 

revisionen bidrar med till företaget och dess ledning.  
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2. Vete skaplig etod 
I kapitlet presenteras och diskuteras studiens ansats samt vald forskningsmetod. Kapitlet 

avslutas med en presentation av de teorier som använts i den teoretiska referensramen. 

 Vetenskaplig ansats och val av undersökningsmetod 

Det finns ett antal olika befintliga teorier om revisionens värde och om nyttan med 

revision. Teorierna används i denna studie som utgångspunkt för att kartlägga revisionens 

nytta och efterfrågan på revision ur ett företagsledarperspektiv och ligger till grund för 

studiens datainsamling. Enligt Bryman och Bell (2013) kännetecknas en deduktiv ansats 

av att datainsamlingen styrs av teori varför denna studie har en deduktiv ansats. Beroende 

på de svar som erhålls kan det vara aktuellt att utveckla befintliga teorier. Enligt Jacobsen 

(2002) kännetecknas en induktiv ansats av att författarna är öppna för ny information som 

inte kan förklaras av befintlig teori. Vidare anger författaren att en induktiv ansats också 

kännetecknas av en osäkerhet om fenomen eller förhållanden är relevanta och hur de ska 

förklaras. Då revisionens nytta är mångfacetterad och omfattande, vilket även framgår av 

figur 5 i slutet av kapitel 4, råder en osäkerhet kring revisionens nytta. Det faktum att 

författarna är öppna för ny information som kompletterar befintlig teori, innebär att 

studien även har inslag av en induktiv ansats. Enligt Bryman och Bell (2013) är en exakt 

gränsdragning mellan deduktiv och induktiv ansats svår att göra. Deduktion innehåller 

ofta inslag av induktion och vice versa, vilket gäller även för denna studie. 

 

Studien kommer att ha en kvalitativ metod med kvantitativa inslag som 

undersökningsmetod. Enligt Bryman och Bell (2013) används kvalitativ metod främst vid 

en induktiv ansats. Vidare anger författarna dock att många forskare inte anser att 

kvalitativ metod måste föregås av en induktiv ansats. Enligt Jacobsen (2002) är närheten 

ett viktigt element för att förstå andra människors uppfattningar. Studiens syfte fokuserar 

på personers uppfattningar varför en kvalitativ metod kan anses lämplig enligt Jacobsen 

(2002). En kvalitativ metod har därmed valts trots att studien huvudsakliga ansats är 

deduktiv. 

 Teorival 

Revisionens nytta från företagsledares perspektiv är mångfacetterad, vilket innebär att 

företagsledares uppfattningar kan förklaras av en rad olika teorier. Studien har en 
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eklektisk ansats eftersom de teorier som har valts har ursprung från olika teoretiska fält 

vilket enligt Collin, Tagesson, Andersson, Cato och Hansson (2009) ger en bättre 

möjlighet att få en rättvisande bild av det som studeras utan att vara för låst till en 

teoribildning. Bland annat används revisionsteorier som har sitt ursprung i sociologi och 

nationalekonomi (Carrington, 2010), teorier om mervärde som har sin grund i 

marknadsföringsteori och även professionsteori vilket utgår från sociologisk teori.  

 

Den teoretiska referensramen inleds med en redogörelse för revisionsprofessionen och 

dess förändring under den senaste tiden. Redogörelsen syftar till att ge en grundläggande 

förståelse för revisionens nytta innan presentationen av specifika teorier om revisionens 

nytta. Vidare syftar det även till att redogöra för den utveckling som 

revisionsprofessionen på senare tid har haft, vilket är en anledning till att förväntningar 

om revision inte motsvarar vad revision faktiskt innebär, även kallat förväntningsgapet. 

Förväntningsgap presenteras efter revisionsprofessionen och syftar till att definiera 

begreppet och varför det är viktigt att bättre förstå revisionens nytta idag. 

 

Revisionens funktion kan enligt Svanström (2008) tolkas som att generera intern och 

extern nytta. De teorier som direkt behandlar revisionens nytta har kategoriserats i dels 

intern och dels extern nytta. Kategoriseringen av teorierna har gjorts med beaktandet av 

att vissa teorier tangerar både extern och intern nytta, vilket framgår i den 

sammanfattande figuren i slutet av teorikapitlet. Teorierna som kategoriserats som extern 

nytta är de som berör klientens intressenter, till exempel att revision har en legitimerande 

funktion eller att revisionens nytta är att förmedla komfort till användarna av den 

finansiella informationen. De teorier som kategoriserats som intern nytta är de som berör 

revisionens påverkan på företaget internt. För att kartlägga företagsledarnas upplevelser 

av de externa och interna nyttorna presenteras teori om upplevt värde och vilka personliga 

karakteristikor som kan påverka upplevelsen av revisionens värde. Kapitlet avslutas med 

en sammanfattande figur över de teorierna som presenterats i kapitlet för att ge läsaren en 

överskådlig och systematisk sammanfattning. Figuren är också grunden till den 

intervjuguide som används vid intervjuerna.  
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3. I stitutio alia  
I kapitlet redogörs för revisionens kärnuppdrag. För att tydliggöra revisionens 

kärnuppdrag redogörs även för revisionsnära tjänster samt fristående rådgivning.  

 

Revisorer har dels kärnuppdrag, de revisionstjänster som är lagstadgade uppdrag, och dels 

ytterligare tjänster som inte omfattas av de lagstadgade revisionsuppdragen (Öhman, 

2007). Enligt Aktiebolagslagens (2005:551) nionde kapitel ska en revisor vid 

kärnuppdrag dels granska redovisningen och dels förvaltningen av företaget. Revisorns 

uppgift vid kärnuppdrag är att kvalitetssäkra delar av de finansiella rapporterna vilket 

granskningen möjliggör (Öhman, 2007). Revisionen omfattas inte bara av 

Aktiebolagslagen utan även av bland annat Revisorslagen, Revisionslagen och 

revisionsstandarder i International Standard on Auditing (ISA). 

 

Kärnuppdrag omfattar utöver granskning också rådgivning, så kallad 

revisionsrådgivning. Revisionsrådgivning, som också benämns revisionsnära rådgivning, 

har ett nära samband med revisionen. Det är rådgivning som en revisor har skyldighet att 

ge till klienten vid revision (Svanström, 2004). Revisionsrådgivningens syfte är att 

förbättra klientens redovisning så att den uppfyller den kvalitet som krävs för att revisorn 

ska kunna uttala sig om redovisningen (Carrington, 2010). Revisionsrådgivningen är 

proaktiv, den hjälper klienterna att bland annat förebygga eventuella kommande 

felaktigheter och problem samt hjälper till att förbättra de interna processerna (Svanström, 

2004). 

 

Dagens revisor erbjuder, utöver revision, ofta ytterligare tjänster för att öka företagens 

interna nytta och därmed erhålla ett högre arvode. Det är således viktigt att skilja mellan 

kärnuppdraget och de ytterligare tjänsterna. De ytterligare tjänsterna omfattar bland annat 

rådgivning inom skatt, redovisning, budgetering, finansiell planering och juridik 

(Svanström, 2008). Revisionsbyråerna och revisorer har både kompetens inom ekonomi 

och en god kunskap inom olika branscher och typer av företag. Det resulterar i att 

rådgivningen blir kostnadseffektiv för revisionsbyråerna och bidrar till stor nytta för de 

reviderade företagen (Svanström, 2008). 
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Den fristående rådgivningen är, likt uttrycket indikerar, fristående från revisionen. Det är 

den rådgivning som inte omfattas av revisionsrådgivning. Den fristående rådgivningen 

anpassas till den specifika klientens behov. Fristående rådgivning kan bland annat vara 

av privatekonomisk karaktär, rådgivning vid investeringsprojekt och rådgivning 

angående finansieringsfrågor (Svanström, 2008). Enligt Arruñada (1999) bidrar de icke 

revisionsnära tjänsterna bland annat till minskade totala kostnader för företag och ökad 

konkurrens för revisionsbyråerna. De icke revisionsnära tjänsterna utgör dock ett hot mot 

oberoendet och är därför föremål för omfattande diskussioner (Arruñada, 1999; 

Svanström, 2008; Collin, Ahlberg, Broberg, Berg & Karlsson, 2014). Anledningen är 

bland annat att en allt större del av revisionsbyråernas totala intäkter kommer från 

rådgivning och byråerna kan därmed bli ekonomiskt beroende av klienterna. Det kan leda 

till att oberoendet mellan revisorn och klienten, som är en förutsättning vid revision, 

riskerar att inte upprätthållas (Svanström, 2008). 

 

 
Figur 1. Analysmodellen (FAR, 2006, s.115) 
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En annan anledning till att fristående rådgivning utgör ett hot mot oberoendet är 

självgranskningshotet. Av Revisorslagens 21 § (2011:883) framgår att en revisor på grund 

av självgranskningshotet ska avböja eller avsäga sig uppdrag där hen har gett rådgivning 

som inte avser revisionsrådgivning. Föreningen auktoriserade revisorer (FAR) har 

utvecklat en analysmodell för prövning av oberoendet som grundas på Revisorslagen. I 

modellen, som framgår av figur 1 ovan, tydliggörs att den fristående rådgivningen, nämnd 

konsultverksamhet i analysmodellen, inte får ge upphov till hot mot jävsreglerna i 

Aktiebolagslagens 17 § (2005:551). Den fristående rådgivningen får inte heller ge upphov 

till hot mot revisorns opartiskhet eller självständighet enligt 20–21 §§ i Revisorslagen 

(2011:883). 
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4. Teoretisk refere sra  
Kapitlet innehåller de teorier som intervjuguiden har baserats på och avslutas med en 

sammanfattande figur över de presenterade teorierna.  

 Professionsteori  

En profession är enligt Brante (2009) en yrkesgrupp som baserar sin status på 

vetenskaplig kunskap även om det är svårt att definiera exakt vad en profession är. Enligt 

Abbott (1988) kännetecknas en profession av att den har en uppsättning kunskaper, 

metoder samt ett unikt språk som kräver lång träning och erfarenhet innan den till fullo 

kan bemästras. De flesta moderna definitionerna bygger på formell högre utbildning. Ett 

examensbevis från en universitetsutbildning är ofta ett krav för att få tillhöra en 

profession, men det finns professioner som inte kräver universitetsutbildning och även 

universitetsutbildningar som inte leder till ett professionellt yrke. En profession bör 

omfatta ett kunskapsområde som är abstrakt och kan fånga upp nya och gamla problem 

för att expandera kompetensgränserna. Dessutom behöver en profession ha en balans 

mellan osäkerhet och teknikalitet. En för hög osäkerhet inom en profession kan leda till 

att det blir svårt att skapa förtroende för professionen och det arbete de utför. En för låg 

osäkerhet och för hög teknikalitet kan däremot leda till att professionens arbete blir för 

mekaniskt och kan utföras av andra (Brante, 2009). Självständiga beslut och en autonom 

yrkesroll är utmärkande för professioner men kan variera mellan olika 

professionsområden. Förtroende är viktigt för professionella grupper och det finns ofta 

etiska kommittéer eller liknande inom professionen eftersom endast andra inom 

professionen anses kunna bedöma kompetensen hos de yrkesverksamma inom 

professionen. 

 

Att finna en definition som går att applicera på samtliga professioner är svårt då det inte 

finns gemensamma nämnare för alla professioner (Brante, 2009). Professioner har idag 

inte heller några exakt definierbara gränser utan är en form av hybrider av klassiska 

tydligt avgränsade professioner och nya influenser som ofta är mer marknadsinriktade 

(Noordegraaf, 2007). Försök att specificera vad en profession är präglas dessutom av det 

kulturella klimat som råder (Brante, 2009). Dock karaktäriseras professioner, enligt 

Broberg (2013), av särskilda attribut såsom kunskap, färdighet, erfarenhet, etik och 
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framträdande. De har även karaktäriseras av mer kontrollerande attribut såsom 

jurisdiktion, tillsyn och kunskapsöverföring (Broberg, 2013).  

4.1.1 Revisionsprofessionen 

Organiseringen av revisionsprofessionen inleddes med att revisorer enades för att behålla 

makten över hur revisionen skulle utföras som en följd av marknadskrafter och reglering.  

Bildandet av professionen handlade till stor del om att mystifiera vad revisorn gör för att 

försvara yrkesutövandet från utomstående (Willmott, 1986). Enligt Noordegraaf (2007) 

strävar professioner efter att etablera kontroll över utövandet för att bli självbestämmande 

och minimera påverkan från utomstående, vilket revisorerna vid enandet möjliggjorde. 

En annan möjlig anledning till enandet som ledde till bildandet av revisionsprofessionen 

kan också vara den sociala identitet som medlemmar i professionen erhåller 

(Noordegraaf, 2007). 

 

Revisionsprofessionen har historiskt kännetecknats av dess övervakande och 

kontrollerande funktion men enligt Broberg (2013) finns det anledning till att ifrågasätta 

detta. Ökad konkurrens, slopad revisionsplikt och minskad lönsamhet för revision har lett 

till att revisionsbyråerna fokuserar mer på kommersiella aktiviteter och vinstmaximering 

(Sweeney & McGarry, 2013). Dagens revisorer ägnar sig fortfarande åt att kontrollera att 

informationen från klienterna är korrekt men ägnar sig även åt aktiviteter som syftar till 

att göra klienterna nöjda (Broberg, 2013). Det dubbla agerandet tyder på att 

revisionsprofessionen idag har rört sig från den klassiska övervakande rollen som agerar 

för allmänhetens bästa till en mer marknadsinriktad rådgivare i enlighet med det 

Noordegraaf (2007) anförde. 

 Förväntningsgapet inom revision 

Syftet med studien är som tidigare nämnts att utforska vilka nyttor och värden 

företagsledare upplever att revisionen bidrar med till företaget och dess ledning. 

Revisionens funktion och nytta ger upphov till det förväntningsgap som enligt Öhman 

och Wallerstedt (2007) föreligger. Enligt Öhman (2007) skiljer sig revisorernas och 

intressenternas uppfattning om vad revision bör omfatta, vilket kan likställas med 

inriktningen på revisionens nytta. En vanligt förekommande anledning till 

förväntningsgapet är att revisionens nytta omfattar att upptäcka och förebygga bedrägeri 

(Best, Buckby & Tan, 2001; Ahmad & Fadzly, 2004). Öhman (2007) efterfrågade i sin 
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avhandling att uppmärksamhet även bör riktas mot företagsledare vid studier om 

förväntningsgap. Då revisionens nytta kan ge upphov till förväntningsgap förväntas 

studien bidra till förväntningsgapslitteraturen genom att fokusera på företagsledarnas 

uppfattningar. 

 

Så länge revisionen har existerat har också ett förväntningsgap mellan allmänheten och 

revisorer funnits (Häckner, Johansson & Wallerstedt, 2005). Det finns en rad olika 

definitioner av förväntningsgapet, där en av de första att definiera det var Carl Liggio 

(1974). Han beskrev förväntningsgapet som skillnaden i revisorers och användarna av 

finansiella rapporters uppfattningar om vad oberoende revisorer ska prestera. Humphrey 

(1997) definierar det istället som en känsla av att revisorernas utförda arbete inte stämmer 

överens med de önskningar och uppfattningar som användarna av de finansiella 

rapporterna har. Öhman (2007) definierar förväntningsgapet som ”[…] en diskrepans 

mellan vad intressenter och revisorer uppfattar att revisorerna ägnar och/eller ska ägna 

sig åt.” (Öhman 2007, s. 79). Öhman (2007) anger också att en av anledningarna till att 

förväntningsgapet existerar är att utomstående ofta anser att aktörer har ett större ansvar 

än vad aktörerna själva anser att de har. Förväntningsgapet inom revision kan alltså också 

ses som något naturligt som inte är beroende av hur revisorer agerar och hur 

revisionsprofessionen har utvecklats. 

 

En konsekvens av förväntningsgapet är bland annat fler rättstvister mot revisorer och 

revisionsbyråer och att revisionsprofessionen får ett dåligt rykte (Chau & Leung, 2001). 

Förväntningsgapet förminskar också den legitimitet som revision ska förmedla. Det 

försämrar inte bara legitimiteten för de finansiella rapporter som reviderats utan försämrar 

också legitimiteten för revisonsprofessionen i ett längre perspektiv (Ruhnke & Schmidt, 

2014). Det är därför naturligt att revisionsprofessionen själv vill reducera 

förväntningsgapet men också att externa parter vill reducera det.  
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 Extern nytta 

Som ett resultat av att företaget revideras kan klientens intressenter i högre grad lita på 

att den finansiella informationen är tillförlitlig (Öhman, 2007). Nyttan av revisionen kan 

således anses tillfalla klientens intressenter, dels de primära intressenterna, aktieägarna, 

men också sekundära intressenter såsom kreditgivare, skatteverket, kunder och 

leverantörer (Svanström, 2008). På grund av att intressenterna anser att informationen är 

tillförlitlig tillkommer olika externa nyttor för klienterna. 

 

Exempel på externa nyttor för klienten är bland annat att revision tenderar att bidra till en 

lägre kostnad för kapital i form av minskad låneränta (Blackwell, Noland & Winters, 

1998; Knechel, Niemi & Sundgren 2008; Kim, Simunic, Stein & Yi, 2011; Lennox & 

Pittman, 2011). En annan extern nytta som revision resulterar i är att klientens tillgång 

till kapital påverkas positivt (Blackwell, Noland & Winters, 1998). 

  

Trots att revisionen är frivillig för vissa företag väljer ändå många att anlita en revisor. 

En stor anledning är enligt Rennie, Rennie, Senkow och Wong (2003) att kreditgivare 

och ägare kräver revision, vilket indikerar att revision innebär extern nytta. Dedman, 

Kausar och Lennox (2014) identifierade även att företag med högre agentkostnader och 

högre risk tenderade vara mer benägna att revideras frivilligt, vilket ytterligare indikerar 

att revision innebär extern nytta. Författarna anger också att företag med behov av 

kapitaltillskott också var mer benägna att revideras frivilligt, vilket stödjer de tidigare 

nämnda argumenten att revision bidrar till minskad kostnad för kapital. 

 

Ovan nämnda indikationer tyder på att revisionen till en del innebär extern nytta. Nedan 

följer en sammanfattande figur över, samt redogörelse för, de teorier som behandlar den 

externa nyttan som en revisor med en övervakande och kontrollerande funktion bidrar 

till. 
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4.3.1 Agentteori  

Ursprunget till att revision efterfrågas kan anses vara att ägandet och förvaltningen av 

företag ofta är separerat (Jensen & Meckling, 1976; Öhman & Wallerstedt, 2012). 

Ägaren, också kallad principalen, anlitar företagsledare, också kallad agent, för att 

förvalta företaget. Förhållandet bygger på att ägaren och företagsledaren har ett kontrakt 

att företagsledaren ska förvalta företaget mot ersättning. Det förhållande och den 

kontraktsituation som åligger kan ge upphov till problem. Problemen har sitt ursprung i 

den informationsasymmetri som uppkommer då förvaltningen är skild från ägandet. 

Förvaltaren av företaget antas således ha mer information än ägaren. Båda parter i 

förhållandet antas även maximera egennyttan och det finns därmed incitament för 

företagsledaren att agera på ett sätt som maximerar egennyttan och inte ägarens nytta. 

Företagsledaren kan antas ha ett informationsövertag, det finns därmed en 

informationsasymmetri mellan de båda parterna i förhållandet. Ägaren kan med 

övervakning, vilket genererar övervakningskostnader, motverka att företagsledare 

förvaltar företaget utifrån maximerad egennytta utan hänsyn till ägarnas intressen (Jensen 

& Meckling, 1976). Ur ett agentteoretiskt perspektiv är revisionens funktion att övervaka, 

granska och kontrollera agenten och de finansiella rapporterna från agenten. Till följd av 

övervakningen av agenten kvalitetssäkrar revisorn den finansiella informationen, vilket 

av bland annat Ijiri (1983) och Öhman (2007) anses som revisionens uppgift. Till följd 

av kvalitetssäkringen minskar agentkostnaderna och revisionens nytta kan därför också 

anses vara att minska de agentkostnader som uppstår då ägandet och förvaltningen är 

skild (O´Reilly, Leitch & Tuttle, 2006). 

Extern nytta 

Revision som 

försäkring 

Revision som 

försäkran 

 

Revision som 

legitimerande 

funktion

Revision som 

förmedling av 

komfort

Agentteorin 

Figur 2. Sammanfattning externa nyttor.  



18 

 

4.3.2 Revision som försäkran och försäkring 

Enligt Carrington (2010) kan revision analyseras utifrån ett nationalekonomiskt och ett 

sociologiskt perspektiv. Inom nationalekonomin finns det tre teorier, revision som 

försäkran, förbättring och försäkring. 

 

Revision som försäkran utgår likt agentteorin i att ägandet och förvaltningen i företag är 

skild och de konflikter denna separation genererar. Enligt agentteorin kan, som tidigare 

nämnts, förvaltarna antas agera utifrån egenintresse istället för att maximera ägarnas nytta 

(Jensen & Meckling, 1976). Enligt revision som försäkran bidrar revision till att försäkra 

intressenter, däribland ägarna, att redovisningen är upprättad enligt gällande lagar och 

normer. Ägarna försäkras därmed att företaget förvaltas utifrån deras intresse och inte 

förvaltarnas. Både ägarna och förvaltarna erhåller värde vid revision enligt denna teori. 

Revisorn bestyrker att den information som förvaltarna lämnar är riktig och därmed 

behöver inte ägarna bedriva annan kostsam övervakning. De som förvaltar företaget 

erhåller också högre ersättning då revisorer anlitas. Om inte revisorer anlitas skulle ägare 

betala mindre ersättning till de som förvaltar företaget (Carrington, 2010). Revisionens 

nytta kan därför i huvudsak anses vara att försäkra ägarna och intressenter att 

redovisningen är riktig och att de som förvaltar bolaget inte agerar utifrån egennytta på 

bekostnad av ägarnas nytta. 

 

Enligt teorin om revision som försäkring är syftet med granskningen att revisorer ska 

försäkra sig om att den finansiella rapporteringen är korrekt (Carrington, 2010). 

Anledningen är att revisorerna kan bli ersättningsskyldiga om de finansiella rapporterna 

inte är korrekta vid en ren revisionsberättelse (Menon & Williams, 1994; Carrington, 

2010). Då företaget revideras förflyttas alltså en del av risken från företagsledningen till 

revisorer. Användarna av de finansiella rapporterna har således både företagsledningen 

och revisorer att kräva ersättning från om redovisningen inte visar sig vara upprättad 

enligt de regler och lagar som finns. Menon och Williams (1994) fann empiriskt stöd för 

denna teori. Enligt deras studie såg investerare revisorer som en garant för finansiella 

rapporter. De extra kostnaderna som revision innebär kunde också anses vara inkluderat 

i priset på företagen som reviderades. Revisionens nytta kan således anses vara att ta en 

del av företagsledningens risk. Revisorer har intresse i att redovisningen är riktig, då 

investerarna har möjligheten att ställa både företaget och revisorerna inför rätta vid 

felaktigheter (O´Reilly, Leitch & Tuttle, 2006). 
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4.3.3 Revisionens legitimerande funktion 

Enligt O´Donovan (2002) måste företag agera inom de ramar som samhället anser 

acceptabla för att vara framgångsrika. Det kan anses föreligga en kontraktssituation 

mellan företag och samhället. Om företag inte uppfyller samhällets förväntningar och 

krav kan de drabbas av sanktioner (Deegan & Unerman, 2011). Sanktionerna kan både 

vara av legal, ekonomisk och social art (Dowling & Pfeffer, 1975). Vilka aktiviteter och 

ageranden som anses legitima förändras som en konsekvens av att samhället förändras 

och att uppnå legitimitet är därför en process som fortgår så länge företaget existerar. 

Företag försöker uppnå legitimitet på olika sätt och de påverkas också olika mycket av 

hur väl de lyckas uppnå legitimitet. Vissa företag är bland annat mer exponerade för 

utvärdering av allmänheten och dessutom mer beroende av samhället än andra företag, 

vilket gör att legitimiteten är viktigare för dem (Dowling & Pfeffer, 1975). 

 

Revision kan ses som en legitimerande aktivitet för företag. Resultatet av revisionen, 

revisionsberättelsen, kan ses som ett bevis på att företagets redovisning följer de regler 

och normer som finns i samhället. En ren revisionsberättelse resulterar i att företagets 

finansiella rapporter uppnår legitimitet. Användarna av de finansiella rapporterna kan vid 

en ren revisionsberättelse förlita sig med rimlig säkerhet på de finansiella rapporternas 

tillförlitlighet (Bazerman, Morgan & Loewenstein, 1997; Carrington, 2010). En oren 

revisionsberättelse signalerar att företaget inte följt de gällande normer och regler som 

omfattar redovisningen och kan innebära att företaget mister legitimitet och därmed blir 

utsatt för sanktioner (Carrington, 2010). Enligt Rennie m. fl. (2003) är en anledning till 

att företag väljer revision trots slopad revisionsplikt att revisionen bidrar till ökad 

legitimitet. 

4.3.4 Revision som förmedling av komfort 

Revisionens huvudsakliga uppgift kan även anses vara att förmedla komfort (Pentland, 

1993; Carrington & Catasús, 2007). Från revisorers perspektiv kan målet med revisionen 

anses vara att den påskrivande revisorn ska eliminera så mycket ”discomfort” att den blir 

komfortabel att skriva under en ren revisionsberättelse (Broberg, 2013; ISA 200, pkt 5). 

Revision handlar också om att användarna av de finansiella rapporterna ska bli 

komfortabla. Användarna ska kunna lita på att redovisningen följer gällande regler och 

normer och utifrån det ta rationella beslut. Då användarna är komfortabla med de 

finansiella rapporterna blir kapitalmarknaden effektivare vilket bidrar till att finansiering 
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av företagen blir effektivare (Carrington, 2010). Likt legitimitet är komfort inte något 

absolut eller statiskt utan förändras i takt med att omständigheter förändras (Carrington 

& Catasús, 2007). Enligt Broberg (2007) strävar revisorer till större del efter att själva 

uppleva komfort med granskningen än att producera komfort till intressenter. 

 

 Intern nytta 

Nyttan med revision består inte enbart av extern nytta i form av minskad intressekonflikt 

och minskad informationsasymmetri mellan ägarna och förvaltarna (Svanström, 2008; 

Collin m. fl., 2014). Enligt Knechel, Niemi och Sundgren (2008) är nyttan från revision 

flerdimensionell. Revision genererar därför, förutom extern nytta, även intern nytta för 

klienterna. 

 

Den interna nyttan består bland annat av minskade interna agentkonflikter i företagen. I 

stora företag med flera hierarkier är det svårt att kontrollera varje medarbetares arbete 

varför agentkonflikter kan uppstå (Svanström, 2008). Revision bidrar också till företagens 

regelefterlevnad och effektiviserar interna processer (Knechel, Niemi & Sundgren, 2008; 

Svanström 2008). Effektiviseringen av de interna processerna består bland annat av att 

den interna kontrollen förbättras vid revision (Collis, Jarvis & Skerratt, 2004). Revision 

kan också förbättra klientens finansiella information (Carrington, 2010). Risken för 

felaktigheter i den finansiella informationen minskar vilket gör att beslutsunderlaget för 

företagsledare förbättras (Collis, Jarvis & Skerratt, 2004; Carrington, 2010). Svanström 

(2008) kategoriserar de ovan nämnda interna nyttorna i kompensation för förlust av 

kontroll, förbättrad operativ effekt och förbättrat beslutsunderlag. Nedan följer en figur 

över, samt redogörelse för, de teorier som behandlar revisionens nytta från ett internt 

perspektiv. 
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4.4.1 Revision som förbättring  

Revision som förbättring är en av de tre nationalekonomiska teorierna som berör revision 

enligt Carrington (2010). Revision som förbättring handlar om att revisionens uppgift och 

nytta är att påverka och förbättra redovisningen. Revisorn har därmed en aktiv roll och 

förbättring innebär att ta hänsyn till både klienternas och intressenternas åsikter och 

förväntningar. Enligt Svanström (2008) är revision, och de ytterligare tjänster som 

revisorer erbjuder, betydelsefullt för att små och medelstora företag ska uppnå lagkrav 

angående skatt och redovisning. Det visade sig också att revision är viktigt för företagens 

långsiktiga utveckling. Enligt Collis, Jarvis och Skerratt (2004) innebär revision även en 

nödvändig kontroll av den interna informationen i företaget. Totalt skulle 63 procent av 

företagen i deras studie välja att fortfarande anlita revisor även om revisionsplikten 

slopades. Det indikerar att revisionens funktion kan vara att leverera intern nytta.  

4.4.2 Mervärde 

För att definiera mervärde kan litteratur inom marknadsföring användas då det är ett 

vanligt förekommande begrepp inom det området. Inom marknadsföring anses mervärde 

vara det värde som kunden får utöver den faktiska produkt eller tjänst som är kärnan eller 

huvudsyftet (Grönroos, 1997). För att skapa mervärde i relationen med kunder behöver 

företag vara medvetna om att det förutom kärnan i erbjudandet även medvetet eller 

omedvetet skapas ytterligare fördelar för kunden. Det är dessutom svårt att definitivt 

bestämma vad själva produkten är för tjänsteföretag (Grönroos, 1997). Mervärde kan 

bestå i själva relationen mellan företaget och kunden och kan utvecklas över tid. Företaget 

och kunden lär känna varandra och samarbetet fungerar bättre vilket leder till att kunden 

anser sig få ett utökat mervärde i form av exempelvis tillgänglighet (Grönroos, 1997).  

Figur 3. Sammanfattning interna nyttor 

Intern nytta 

Revision som 

förbättring 

 

Mervärde 
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Mervärde inom revisionsbranschen kan till exempel vara tillgänglighet enligt Fontaine, 

Letaifa och Herda (2013). Klienter är mer benägna att byta revisionsbyrå om de upplever 

att revisorn inte är tillgänglig för att svara på frågor vilket indikerar att klienterna upplever 

tillgänglighet som ett mervärde av betydande karaktär. Den personliga relationen med 

revisorn kan också vara en källa till mervärde likt det Grönroos (1977) antydde (jmf, 

(Fontaine, Letaifa & Herda, 2013). Den upplevda servicenivån som enligt Fontaine, 

Letaifa och Herda (2013) till stor del består av tillgängligheten, värderades högt av 

företagsledarna i studien. Konkreta exempel då företagsledare upplevde en god 

tillgänglighet var dels då revisorn ringde utan något formellt ärende och dels många besök 

hos klienten. 

 

Ytterligare exempel på mervärde från företagsledares perspektiv är formell och informell 

rådgivning angående redovisning eller företagande generellt (Fontaine, Letaifa & Herda, 

2013). Sammanfattningsvis kan företagsledares upplevda mervärde av revision anses 

bestå av den allmänna servicenivån revisorn erbjuder, med tonvikt på tillgänglighet, samt 

informell och formell rådgivning som inte omfattas av revisionsrådgivning. Mervärden i 

samband med revision kan därmed anses stämma överens med teorier om mervärde inom 

marknadsföring. Enligt Grönroos (1997) är det svårt att definiera vad ett tjänsteföretags, 

såsom revisionsbyråer, produkt är för något. Det är därmed också svårt att särskilja 

mervärdet av revision och vad som är det funktionella värdet från kärnprodukten.  

 Upplevt värde  

Som framgår tidigare i kapitlet kan revisionens funktion analyseras utifrån de olika nyttor 

som genereras. De interna och externa nyttor som revision bidrar till är individuell och 

varierar från företag till företag (Collis, Jarvis & Skerratt, 2004; Svanström, 2004; 

Svanström, 2008). Variation kan bero på företagets karaktär som till exempel storlek, men 

är också beroende av upplevelsen av nyttan (Collis, Jarvis & Skerratt, 2004; Svanström, 

2008). En konsuments upplevda nytta består av tre dimensioner; funktionellt värde i 

relation till priset och prestationen, socialt värde och emotionellt värde (Sweeney & 

Soutar, 2001; Corten, Steijvers & Lybaert, 2016). 

 

Funktionellt värde är den huvudsakliga orsaken till att en vara eller tjänst köps. Det 

funktionella värdet är den funktionella, fysiska eller utilitaristiska nytta som varan eller 
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tjänsten bidrar med. Revisionens funktionella värde är syftet med revisionens 

kärnuppdrag, det vill säga att till följd av granskning kvalitetssäkra delar av de finansiella 

rapporterna (Öhman, 2007). Det funktionella värdet anses vara den huvudsakliga orsaken 

till att varan konsumeras enligt Woo och Ennew (2005) varför det kan vara en stor del av 

företagsledares uppfattningar om revision. Det sociala värdet en produkt eller tjänst 

genererar kan beskrivas som den identitet som erhålls då den köps. Enligt Corten, 

Steijvers och Lybaert (2016) fungerar ofta revision som en symbol för företagets 

intressenter att företaget sköts bra och att företagets finansiella rapporter är tillförlitliga. 

Det sociala värdet av revision kan därför vara en stor del av företagsledares uppfattade 

värde. Det emotionella värdet kan beskrivas som de upplevda känslorna som associeras 

med köpet (Woo & Ennew, 2005). Corten, Steijvers och Lybaert (2016) menar att 

företagsledare kan uppleva både ett negativt och positivt emotionellt värde av revison. 

Företagsledare kan känna att de blir övervakade och kontrollerade vilket kan leda till en 

känsla av att de blir mindre flexibla. De kan också uppleva revision som en trygghet och 

säkerhet då revision försäkrar att företagets finansiella rapporter är tillförlitliga och att 

företaget sköts rätt. Då företagsledarna har ett stort ansvar över företaget kan också det 

positiva emotionella värdet av revision vara en stor del av det upplevda värdet.  

4.5.1 Faktorer som kan påverkar upplevd nytta 

Enligt Hambrick och Mason (1984) kan företagsledares uppfattningar härledas till deras 

kognitiva bas. En persons karakteristika påverkar och formar den kognitiva basen och 

därmed personens uppfattningar (jmf. Hambrick & Mason, 1984). Nedan följer en 

redogörelse för de karakteristikor som kan påverka upplevd nytta av revision samt en 

sammanfattande figur över dessa karakteristikor.  
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Corten, Steijvers och Lybaert (2016) identifierade att företagsledares erfarenhet och andel 

ägande i företaget påverkade upplevelsen av det funktionella värdet av revision negativt. 

En möjlig förklaring enligt författarna är att erfarna företagsledare inte behöver ha extra 

försäkring från revisorer angående kvaliteten då de hade tillräcklig kunskap för att 

bedöma kvaliteten själva. Det faktum att företagsledares andel ägande var negativt 

korrelerad med den upplevda funktionella nyttan kan förklaras med att företagsledare 

med stort andel ägande både är förvaltare och ägare. Revision behövs därmed inte för att 

reducera agentkonflikter (Corten, Steijvers & Lybaert, 2016). 

 

Corten, Steijvers och Lybaert (2016) identifierade också att det upplevda sociala värdet 

var positivt korrelerat med företagsledarens utbildningsnivå, om företagsledaren var 

grundare av företaget, om företagsledaren var del av styrelse i annat företag och antalet 

”funktioner” företagsledaren haft i företaget innan den nuvarande befattningen. De 

identifierade även att företagsledarens kön och andelen ägande i företaget påverkade det 

upplevda sociala värdet negativt. Enligt Hambrick och Mason (1984) kan även ålder 

påverka företagsledares upplevelser. De karakteristikor som Corten, Steijvers och 

Lybaert (2016) identifierade var signifikanta men hade låg förklaringsgrad vilket bör tas 

i beaktning vid tolkning av karakteristikornas påverkan på företagsledarnas uppfattning. 

Företagsledares 

uppfattningar om 

revisionens nytta 

- Funktionellt värde 

- Emotionellt värde 

- Socialt värde 
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Antal funktioner 
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befattning 

Kön 

Antal 

styrelseuppdrag 

Figur 4. Faktorer som påverkar företagsledares uppfattningar. 
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 Sammanfattning revisionens nytta 

Tidigare i kapitlet har revisionens nyttor presenterats ur olika teoretiska perspektiv. På 

nästa sida presenteras en översiktlig sammanfattning av revisionens potentiella nyttor ur 

företagsledares perspektiv. Den sammanfattande figuren följs av konkreta påståenden om 

revisionens nytta för respektive teori. 
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EXTERNT 
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Figur 5. Sammanfattande figur av revisionens nytta. 
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Som tidigare nämnts kan revisionen anses ha två funktioner för klienten, dels att generera 

extern nytta och dels att generera intern nytta. Företagsledares upplevelse av de eventuella 

interna och externa nyttorna består av tre dimensioner (Sweeney & Soutar, 2001; Corten, 

Steijvers & Lybaert, 2016). I figuren har funktionellt värde i relation till prestation och 

funktionellt värde i relation till pris enbart benämnts funktionellt värde. Företagsledares 

upplevda nytta analyseras således i denna studie utifrån tre dimensioner, det vill säga 

funktionellt värde, socialt värde och emotionellt värde, vilket framgår av figuren. Hur 

företagsledaren uppfattar dessa värden beror på ett antal olika faktorer vilket tydliggörs 

av de grå boxarna i figur 5. 

 

De teorier som behandlar extern nytta har ett större fokus på klientens intressenter och de 

som behandlar intern nytta fokuserar mer på klienten. Intern och extern nytta samspelar 

dock. Om revisionen resulterar i bättre regelefterlevnad, som revision kan göra enligt 

Knechel, Niemi & Sundgren (2008) och Svanström (2008), påverkar det också den 

externa nyttan. En bättre regelefterlevnad kan innebära en minskad kapitalkostnad (jmf, 

Kaspereit, Lopatta & Zimmermann, 2015). Det indikerar att extern nytta och intern nytta 

samspelar vilket tydliggörs av pilarna mellan extern nytta och intern nytta i figur 5. De 

teorier som behandlar den externa nyttan påverkar alltså även intern nytta och de teorier 

som behandlar intern nytta påverkar också extern nytta. Bland annat påverkar revisorns 

mervärdesnytta även den externa nyttan i form av till exempel minskad låneränta och 

bättre tillgång till kapital (Blackwell, Noland & Winters, 1998). Även agentteorin som 

behandlar de externa intressenterna påverkar den interna nyttan då revisorn påverkar 

klientens interna agentkonflikter (Svanström, 2008). Kategoriseringen av teorierna har 

gjorts för att kunna analysera intervjumaterialet på ett strukturerat sätt och för att 

systematisera de teorier som valts. 

 

Sammanfattningsvis kan alltså revisionens funktion ur företagsledares perspektiv anses 

bestå av att generera extern och intern nytta vilket av företagsledaren upplevs som 

funktionellt, socialt eller emotionellt värde. Företagsledarnas upplevelse av revision 

påverkar efterfrågan av revision vilket är en anledning till att den svarta boxen om 

företagsledares uppfattningar om revisionens nytta är relevant att undersöka. 
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5. E pirisk Metod 
I kapitlet redogörs för den metod som använts för att samla in det empiriska 

datamaterialet i studien. Kapitlet innehåller även en redogörelse för studiens urval och 

de etiska aspekter som tagits i beaktning under insamlingen av empirin. För att öka 

studiens tillförlitlighet beskrivs också tillvägagångssättet vid insamlingen av det 

empiriska datamaterialet. 

 Undersökningsmetod 

För att uppfylla studiens syfte har en kvalitativ metod med kvantitativt inslag valts och 

empiri samlas in genom intervjuer. Den kvalitativa forskningsstrategin motiveras med att  

syftet med studien är att utforska vilka nyttor och värden företagsledare upplever att 

revisionen bidrar med till företaget och dess ledning. Enligt Bryman och Bell (2013) är 

kvalitativ metod lämplig vid undersökning av respondenternas uppfattningar och 

förståelse av verkligheten. Enligt Jacobsen m. fl. (2002) är kvalitativ metod också lämplig 

då ökad klarhet och nyanserad beskrivning i en specifik fråga önskas. 

 

Enligt, Bryman och Bell (2013), Alvehus (2013) och Jacobsen (2002) kan kombinerat 

metodval, så kallad triangulering, öka tillförlitligheten för studiens empiriska material 

och i förlängningen studiens slutsatser. Jacobsen m. fl. (2002) menar att det är vanligt att 

en kvalitativ intervju innehåller frågor som är mer strukturerade (och kvantitativa) för att 

komplettera de mindre strukturerade frågorna av kvalitativ art. Genom att använda ett 

kvantitativt inslag kan svaren från den kvalitativa delen av intervjun delvis verifieras. 

Triangulering kan också resultera i en mer komplex bild av det studerade fenomenet 

(Jacobsen, 2002). Om respondentens svar i den kvalitativa delen inte överensstämmer 

med kontrollsvaren i den kvantitativa delen ökar komplexiteten. Den intervjuguide som 

används för insamling av empiriskt material innehåller, på grund av ovan nämnda 

anledningar, frågor främst av kvalitativ art men också så kallade kontrollfrågor som är av 

kvantitativ art. Kontrollfrågorna men även frågor som berör respondentens 

karakteristikor, vilket kan påverka upplevelsen av revisonens nytta, är de mer 

strukturerade frågorna i intervjun. Trots att kontrollfrågorna var mer strukturerade syftade 

de även till att vara diskussionsunderlag under intervjuerna. 
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Studiens ansats är som tidigare nämnts deduktiv till sin art men har även inslag av 

induktion vilket är vanligt enligt Bryman och Bell (2013). Den intervjuguide som ligger 

till grund för intervjuerna har genererats från befintlig teori och tidigare forskning inom 

området, vilket indikerar en deduktiv ansats. Studiens syfte är att utforska vilka nyttor 

och värden företagsledare upplever att revisionen bidrar med till företaget och dess 

ledning. Befintliga teorier om revision är motsägande då till exempel revisionens syfte ur 

ett agentteoretiskt perspektiv är att övervaka och granska företaget men syftet enligt 

revision som förbättring är att hjälpa företaget att förbättra redovisningen. Forskning visar 

också på att revisionens nytta och värde är motsägelsefull då klienter förväntar sig att 

revision bland annat bidrar till mervärde enligt Fontaine, Letaifa och Herda (2013) men 

intressenter förväntar sig att de ska övervaka och kvalitetssäkra de finansiella rapporterna 

enligt Öhman (2007). Teorier om revisionens nytta är således både omfattande och 

motsägelsefulla varför studien har inslag av induktiv ansats.  

 Datainsamlingsmetod 

För insamling av studiens empiriska material har intervjuer genomförts. Det finns tre 

huvudtyper av intervjuer; ostrukturerad, semistrukturerad och strukturerad (Alvehus, 

2013; Bryman & Bell, 2013). Semistrukturerade intervjuer är lämpliga då specifika teman 

ämnas undersökas samtidigt som respondenten ska ha frihet att svara på sitt egna sätt 

(Bryman & Bell, 2013).  Då teman från den teoretiska referensramen behandlades men 

stor vikt lades vid varje respondents individuella upplevelse av revisionens nytta ansågs 

semistrukturerade intervjuer mest lämpade. När datainsamlingen sker med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer är det svårt att återupprepa intervjun vilket betyder att 

reliabiliteten minskar (Alvehus, 2013). En strukturerad intervju är lättare att återupprepa 

vid senare tillfälle men svaren blir då mindre utvecklande och förklarande än vid en 

semistrukturerad intervju. Studiens syfte är att undersöka upplevelser av revision och 

därmed efterfrågas uttömmande svar där respondenten kan utveckla och förklara sina 

uppfattningar. För denna studie ansågs det innehållsrikare materialet som 

semistrukturerade intervjuer kan generera överväga att reliabiliteten minskar. Vid 

semistrukturerade intervjuer används som tidigare nämnts en intervjuguide med teman 

och formulerade frågor som intervjun baseras på, vilket dock ökar reliabiliteten i 

jämförelse med ostrukturerade intervjuer. Det som minskar reliabiliteten är intervjuarens 

möjlighet att avvika från intervjuguiden vid semistrukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 
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2013). Intervjuguiden som använts i denna undersökning har utformats med avstamp från 

den teoretiska referensramen. Den innehåller tre huvudteman; extern nytta, intern nytta 

och upplevd nytta samt inledande och avslutande kontrollfrågor vilket kommer redogöras 

för senare i kapitlet. 

 

De semistrukturerade intervjuerna har genomförts med telefonintervjuer. Anledningen till 

att telefonintervjuer valts är bland annat att det är mer tidseffektivt än intervjuer på plats 

(Jacobsen m. fl., 2002; Bryman & Bell, 2013). Då både företagsledares och författarnas 

tid är knapp är det en viktig faktor för att få möjlighet till många intervjuer. En ytterligare 

anledning är att intervjuareffekten kan minska (Jacobsen m. fl., 2002). Respondentens 

svar påverkas inte av intervjuarens fysiska närvaro och därmed inte av fysiska reaktioner 

från intervjuaren såsom förändrade ansiktsuttryck eller kroppsspråk. Det finns dock 

nackdelar med telefonintervjuer. Enligt Jacobsen m. fl. (2002) kan respondenterna 

uppleva det lättare att ta upp vad de upplever som känsligt då intervjuaren är fysiskt 

närvarande. Intervjuaren kan heller inte observera minspel och fysiska uttryck vid 

telefonintervju vilket kan ge värdefull information.  

 Urval 

Syftet med studien är att undersöka företagsledares uppfattningar. Företagets VD och 

ekonomichef är de företagsledare som har den huvudsakliga kontakten med revisorn 

(Svanström, 2004; 2008). Upplevelser av revision anses mest intressant för de som har 

mest kontakt med företagets revisor. I denna studie har därför företagsledare som är VD 

eller ekonomichefer kontaktats. Vi har även valt att avgränsa oss till företagsledare i 

företag som inte är fåmansbolag eller börsnoterade. Majoriteten av de studier som gjorts 

om revision har fokuserat på publika företag enligt Hope och Langli (2010) och 

Svanström (2008) trots att de flesta företagen inte är publika utan privata. Enligt 

Statistiska centralbyrån (2016) är andelen av företagen i Sverige som är privatägda 99,7 

procent. De privata företagen är annorlunda i sin karaktär bland annat avseende risk vilket 

gör att även revisionens nytta i publika bolag kan skilja sig från revisionens nytta i privata 

bolag. Enligt Gooderham, Tobiassen, Døving och Nordhaug (2004) har revisorer också 

en annan, mer rådgivande funktion, i fåmansbolag. Då studien ämnar undersöka 

uppfattningar om revisionens nytta vid ett ”normaluppdrag” har därför avgränsningen till 

företag som inte är fåmansbolag eller publika bolag gjorts. Enligt Svanström (2008) är 
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det även svårt att få fåmansföretag med mindre än tio anställda att medverka i studier 

vilket utgör ytterligare en anledning till urvalet av företag. 

 

Endast företag i Linköpingsregionen samt företag som någon av författarna har en 

personlig relation till har kontaktats. Urvalet kan enligt Jacobsen m. fl. (2002) benämnas 

bekvämlighetsurval. Vid ett bekvämlighetsurval baseras urvalet på vilka det är lättast att 

få till en intervju med. Företag i Linköpingsregionen förväntas ha en positivare inställning 

till intervjuer på grund av att författarna har lokal förankring då de utgår från Linköpings 

Universitet. Möjligheten till fler intervjuer har alltså prioriterats framför möjligheten att 

få ett representativt urval med slumpmässiga geografiska positioner. Det lämpar sig 

också, enligt Bryman och Bell (2013), väl att använda bekvämlighetsurval då tid och 

resurser inte räcker till för ett sannolikhetsurval. Studiens urval betyder alltså att 

resultaten inte kan generaliseras. Då syftet är att öka förståelsen för företagsledares 

uppfattningar om revisionens nytta värde är faktumet att resultatet inte kan generaliseras 

för hela populationen inte av större betydelse. Enligt Bryman och Bell (2013) lämpar sig 

också ett mindre urval och en mer omfattande granskning av respondenterna när 

respondenternas upplevelse ska undersökas.  

 Operationaliseringen 

De semistrukturerade intervjuerna har utgångspunkt i den teoretiska referensramen. 

Intervjuguiden som finns tillgänglig i Bilaga 1 är till stor del baserad på figur 5 som är en 

sammanställning över revisionens olika nyttor. Nedan presenteras intervjuguidens 

innehåll mer specifikt. 

5.4.1 Intervjuinledning 

Enligt Jacobsen m. fl. (2002) är det viktigt att inleda intervjun med kort bakgrundsfakta 

om intervjuarna, ändamålet med undersökningen och i vilket syfte intervjun genomförs. 

Det är även viktigt från ett etiskt perspektiv att informera om studiens syfte enligt 

Jacobsen m. fl. (2002). Intervjun inleds därför med kort information till respondenten 

samt en fråga om tillåtelse att spela in intervjun. Det är viktigt att inspelningen av 

intervjun görs med samtycke ur ett etiskt perspektiv då många respondenter kan känna 

sig obekväma med att bli inspelade (Bryman & Bell, 2013). 
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Enligt Bryman och Bell (2013) är det viktigt att fråga om respondentens olika 

karakteristikor såsom ålder, kön och befattning vid en intervju. Företagsledarnas olika 

karakteristikor kan också påverka deras upplevelser (Hambrick & Mason, 1984; Corten 

m. fl., 2016). De enklare frågorna av kvantitativ art angående respondentens 

karakteristikor är de inledande intervjufrågorna och är frågorna ett till sex i 

intervjuguiden. Information om respondentens befattning och kön, som är två 

karakteristikor vilket kan påverka företagsledarnas uppfattningar, erhölls innan intervjun 

varför frågor om det inte ställdes. 

De inledande frågorna behandlar inte respondentens syn på revisionens nytta och värde 

varför det inte påverkar svaren på de kommande, mer öppna, frågor om respondenternas 

uppfattningar och därmed inte påverka tillförlitligheten. De inledande frågorna kommer 

alltså att behandla figur 6 vilket är de karakteristikor som kan påverka respondenternas 

uppfattningar enligt Hambrick och Mason (1984) samt Corten m. fl. (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En intervjuguide innehåller ofta teman som man utgår från för att besvara studiens syfte 

(Bryman & Bell, 2013). Innan mer specifika frågorna för varje tema kommer frågor av 

mer allmän karaktär om uppfattningar om revisionens nytta att ställas. De mer allmänna 

frågorna är fråga 7, 8 och 9 i intervjuguiden. Frågorna är formulerade för att innefatta alla 

tre teman i studien. Anledningen till att ställa frågor som inte behandlar specifika teman 

från den teoretiska referensramen i inledningen är att inte styra respondenternas svar och 

riskera studiens tillförlitlighet (Jacobsen m. fl., 2002). Vid formulering av de inledande 

öppna frågorna har även frågornas komplexitet tagits i beaktning. Om de inledande 

frågorna är för komplexa finns risk att intervjun låser sig enligt Jacobsen m. fl. (2002). 

Ytterligare anledning till att inleda med mindre specifika frågor relaterade till befintliga 

Företagsledares 

uppfattningar om 

revisionens nytta 

Erfarenhet 

Ägarandel i 

företaget 

Utbildningsnivå 

Ålder 
Antal funktioner 

innan nuvarande 

befattning 

Kön 

Antal 

styrelseuppdrag 

Figur 6. Karakteristikor som kan påverka företagsledares uppfattningar av 

revision. 
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teorier, är att det kan generera intressanta svar som utvecklar och modifierar den 

befintliga teorin.  

5.4.2 Extern nytta, intern nytta och upplevd nytta 

De inledande frågorna följs av frågor som behandlar de tre teman som utvecklats från den 

teoretiska referensramen. De teman som använts i intervjuguiden är extern nytta, intern 

nytta och upplevd nytta. Frågorna tio och elva i intervjuguiden behandlar temat extern 

nytta. De externa nyttor som revision kan generera är nyttor som huvudsakligen tillfaller 

företagets intressenter (jmf Svanström, 2008). Frågorna tio och elva om extern nytta 

behandlar därför företagsledarnas uppfattningar om revisionens påverkan på företaget i 

förhållande till dess intressenter. 

 

Frågorna 12, 13 och 14 behandlar temat interna nyttan och fråga 15 behandlar temat 

upplevda nytta. De interna nyttorna är företagsspecifika nyttor varför frågorna behandlar 

företagsledarnas uppfattningar om revisionens påverkan på företag. Den upplevda nyttan 

fokuserar på hur företagsledarna personligen upplever revisionen och de nyttor som den 

eventuellt genererar. Frågan om upplevd nytta behandlar därför mer specifikt hur 

företagsledaren personligen upplever de nyttor revision genererar. Temat upplevd nytta 

har alltså endast en fråga. Frågorna angående extern nytta och intern nytta berör hur 

företagsledaren upplever dessa nyttor. Därför ansågs att ytterligare frågor på temat 

upplevd nytta inte skulle tillföra något ytterligare till studien. Frågorna som behandlar de 

tre teman är mer specifika än de inledande frågorna. Då frågorna specificeras mer minskar 

tillförlitligheten. Det finns en risk att respondenterna utformar svaren baserat på vad de 

tror att intervjuaren vill ha för svar. Då frågorna är mer specifika ökar denna risk och 

tillförlitligheten minskar. Svaren på de inledande frågorna har därmed högre 

tillförlitlighet och värderas högre vid analys av intervjumaterialet. Frågorna är dock 

fortfarande av öppen karaktär och tillförlitligheten anses därför fortsatt hög.   

5.4.3 Kontrollfrågor 

Intervjuguiden sista del består av nio kontrollfrågor som behandlar teorierna för sig. 

Frågorna är strukturerade och utformade som påståenden där respondenten får bedöma 

hur väl de stämmer överens med deras uppfattningar på en skala från ett till sju. Ett 

motsvarar ”stämmer inte alls överens” och sju motsvarar ”stämmer helt överens”. 

Kontrollfrågorna berör teorierna om extern och intern nytta. Som tidigare nämnts minskar 
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tillförlitligheten då frågorna är strukturerade varför frågorna ses som komplement till de 

öppna frågorna i intervjuguiden. Företagsledarna kan ha besvarat påståendena utifrån vad 

de trodde var rätt istället för vad de upplevde. De vill styra intervjuarens uppfattning om 

dem varför de till exempel kan ha svarat mer positivt för att uppfattas som positiva 

personer (jmf, Goffman, 1990). Nedan presenteras kontrollfrågorna och de teorier varje 

specifik kontrollfråga behandlar. Kontrollfrågorna har utgångspunkt i påståendena under 

vardera teorin i den sammanfattande figuren i kapitel fyra, figur 5. Som framgår av figur 

7 behandlar fråga 1 både teorin om revision som försäkran och revision om försäkring. I 

bilaga 2 redogörs alla kontrollfrågor och de källor påståenden grundas på. 

 

Figur 7. Kontrollfrågor i intervjuguide. 

5.4.4 Avslutande del av intervju 

Enligt Jacobsen (2002) är det viktigt att säkerställa att intervjun inte avslutas innan 

respondenten har framfört alla upplevelser eller all information den tycker är väsentlig. 

Författaren föreslår därför att som avslutning på intervjun ställa en allmän fråga om 

respondenten har något mer att tillägga. Efter kontrollfrågorna följer därför en avslutande 

fråga, fråga 16 i intervjuguiden, som syftar till att lämna utrymme för respondenten att 

framföra upplevelser eller åsikter som den inte fått tillfälle att uttrycka tidigare i intervjun.  

• 1. Revisorn är mån om kvaliteten på 
redovisningsinformationen.

• 2. Revision innebär minskad risk för företagsledare.
Revision som försäkring

• 1. Revisorn är mån om kvaliteten på 
redovisningsinformationen.

• 3. Revision bidrar till mindre ifrågasättande 
intressenter då det inger trygghet och försäkrar 
kvaliteten på företagets redovisade information.

Revision som försäkran

•4. Revision bidrar till ökad legitimitet för företaget. 
Revision som legitimerande 

funktion

•5. Revisorn och revisionsteamet fokuserar på att uppnå 
egen komfort vid granskning.

•6. Revision resulterar i att intressenter blir mer 
komfortabla (t.ex. kreditgivare).

Revision som förmedling av 
komfort

•7. Revisorn agerar som kontrollant och övervakare över 
förvaltningen av företaget.Agentteorin

•8. Revisorn bidrar till mer än att kvalitetssäkra 
redovisningen (t.ex. förbättrad
regelefterlevnad och förbättrade interna processer).

Mervärde

•9. Revisorn hjälper till att uppfylla div lagkrav och 
agerar rådgivare för att förbättra 
redovisningen.

Revision som förbättring
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 Datainsamling 

Nedan presenteras de telefonintervjuer som utgör det empiriska materialet och respektive 

respondents karakteristika. Inledningsvis mejlades 70 företag, då responsen var låg 

kontaktades istället företagen per telefon. Initialt var tanken att intervjua både 

ekonomichefen och VD:n på företaget men på grund av bland annat tidsbrist hänvisades 

det bara till en företagsledare på företaget. Som framgår av tabell 1 är det bara 5 

företagsledare av 18 som var VD. Anledningen är att många företagsledare som var VD 

hänvisade till ekonomichefen på företaget då de ansåg att de hade för lite kunskap om 

revision för att kunna ställa upp på en intervju.  
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abell 1. Inform

ation om
 intervjuerna sam

t företagsledarnas karakteristikor.  

Företag Befattning Tidsåtgång Datum Ålder Kön
Universitet/
högskoleexamen

Erfarenhet (år)
Antal funktioner innan
 nuvarande befattning

Ägarandel
 i företaget

Antal externa
 styrelseuppdrag

Företagsstorlek 
(omsättning 2016, tkr)

Företag 1 VD 25 minuter 2017-03-20 53 Kvinna Nej 2 0 0 0 210 607
Företag 2 Ekonomichef 35 minuter 2017-03-21 53 Kvinna Nej 9 0 0 0 78 836
Företag 3 VD 30 minuter 2017-03-23 42 Man Ja 10 0 44% 1 14 992
Företag 4 Ekonomichef 24 minuter 2017-03-23 55 Kvinna Ja 27 0 0 0 313 029
Företag 5 VD 31 minuter 2017-03-24 53 Man Ja 23 0 50% 3 183 255
Företag 6 Ekonomichef 25 minuter 2017-03-27 54 Kvinna Nej 1 1 0 0 246 522
Företag 7 Ekonomichef 25 minuter 2017-03-28 58 Man Ja 21 2 12% 0 55 689
Företag 8 VD 20 minuter 2017-03-28 52 Man Nej 10 1 44% 2 54 787
Företag 9 Ekonomichef 20 minuter 2017-03-28 41 Kvinna Nej 1 0 0 1 33 426
Företag 10 Ekonomichef 34 minuter 2017-03-28 49 Kvinna Ja 5 0 0 0 85 603
Företag 11 Ekonomichef 25 minuter 2017-03-29 59 Man Ja 15 0 0 0 96 051
Företag 12 Ekonomichef 30 minuter 2017-03-29 48 Kvinna Ja 8 1 0 0 97 828
Företag 13 VD 27 minuter 2017-03-30 54 Man Ja 17 2 0 1 884 244
Företag 14 Ekonomichef 20 minuter 2017-03-31 56 Man Ja 27 1 0 2 689 761
Företag 15 Ekonomichef 26 minuter 2017-04-04 52 Kvinna Ja 8 1 0 0 228 268
Företag 16 Ekonomichef 25 minuter 2017-04-05 57 Man Ja 20 0 0 0 279 696
Företag 17 Ekonomichef 20 mintuer 2017-04-11 52 Man Ja 22 0 0 0 189 712
Företag 18 Ekonomichef 27 minuter 2017-04-12 42 Kvinna Ja 10 1 0 0 568 753
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 Etik 

Det är viktigt att säkerställa att respondenterna behandlas på ett etiskt korrekt vis. 

Respondenterna kommer att informeras om syftet med undersökningen och att deltagande 

är frivilligt. Deras identitet kommer behandlas konfidentiellt och anonymt och de 

uppgifter som samlas in kommer endast användas till studien. De ovan nämnda åtgärder 

är viktiga ur ett etiskt perspektiv (Bryman & Bell 2013; Jacobsen m. fl., 2002). 

Vetenskapsrådet (2002) har fyra krav för att säkerställa att etiska aspekter respekteras. De 

fyra kraven består av informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet samt 

konfidentialitetskravet. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att respondenternas anonymitet ska bevaras. 

Respondenterna i studien kommer vara anonyma om inte annat önskas vilket de även 

kommer informeras om innan intervjun. Nyttjandekravet innebär att insamlad data endast 

får användas till studien. Alla inspelade intervjuer och transkriberingar av intervjuerna 

kommer att raderas efter att studien är färdigställd för att säkerställa nyttjandekravet. 

Informationskravet kommer respekteras genom att respondenterna informeras om 

studiens syfte innan intervjun påbörjas. Samtyckeskravet innebär att deltagande ska vara 

frivilligt och att respondenterna kan välja att avbryta deltagandet när de vill, vilket de 

också kommer informeras om innan intervjuerna. 

 Bearbetning och analys av intervjuer 

Efter varje intervju genomfördes transkribering vilket är att föredra för att lättare kunna 

analysera materialet (Bryman & Bell, 2013). Efter transkriberingen analyseras materialet 

först enskilt av författarna för att sedan diskutera analyserna tillsammans. Den separata 

analysen görs för att öka tillförlitligheten av analysen och slutsatsen av undersökningen. 

Praktiskt kommer analysen präglas av de tre arbetssätten som Alvehus (2013) anger. 

Analysen inledande fas består av att sortera datamaterialet i identifierade kategorier. När 

kategoriseringen har genomförts reduceras materialet för att till sist argumentera kring 

analysen. 

 

Intervjuerna med företagsledarna har även analyserats utifrån upplevt nytta och värde. 

Dels har företagsledarnas svar tolkats och kategoriserats i extern och intern nytta och dels 

utifrån funktionellt, emotionellt och socialt värde. Kategoriseringen av intern och extern 
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nytta har baserats på vad företagsledarna angav som revisionens viktigaste funktion samt 

hur de formulerade efterföljande kommentarer angående revisonens funktion. Till 

exempel uttryckte ekonomichefen för företag 9 att den viktigaste funktionen var 

granskning av det arbete hon har gjort och att hon kunde känna sig tryggare med det 

arbete hon utför då det ”[…] är ett kvitto på att man har gjort rätt.”. Kategoriseringen i 

detta fall har baserats på efterföljande kommentarer då hon med granskning snarare syftar 

på granskningen av det interna arbetet än granskningen för externa intressenter. Den 

viktigaste funktionen för ekonomichefen på företag 9 är således den interna nyttan. 

Kategoriseringen av upplevd nytta har baserats på hur företagsledarna uttryckt sig när de 

pratat om revision. Det viktigaste värdet har tolkats som det emotionella värdet för 

ekonomichefen på företag 9. Det har baserats på att hon nämner trygghet och känsla när 

hon svarat på frågan om revisionens viktigaste funktion. 

 

En bedömning av helhetsintrycket av intervjun har även tagits i beaktning vid 

kategoriseringarna. Till exempel nämnde ekonomichefen på företag 1 att revisionens 

viktigaste funktion är att […] revisorer har en rättsnörefunktion […]. Revisorer besitter 

kompetens kring lagar och förordningar som jag inte har tid eller möjlighet att hålla mig 

uppdaterad på.”. Det kan verka som hon syftar på intern nytta då det hjälper företaget att 

uppfylla regler och lagar. I intervjun angav hon också att revisorn är svår att använda som 

bollplank, att dagens revisorer inte bidrar till företagets utveckling och att 

regelefterlevnad främst bidrar externt. Efter en helhetsbedömning av hennes svar i 

intervjun har den viktigaste funktionen därför tolkats som extern nytta trots att svaret på 

frågan om revisionens viktigaste funktion kan tolkas som intern nytta.  
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6. Resultat 
Kapitlet innehåller resultatet från de intervjuer som genomförts. Varje intervju 

presenteras för sig och inleds med kort information om respondenten. Kapitlet avslutas 

med en sammanfattning av intervjuerna för att ge läsaren en översiktlig bild av 

intervjuerna.  

 Företag 1 

VD på företag 1 har själv jobbat inom revisionsbranschen och upplever att revisorernas 

arbete har förändrats mycket på senare tid. Hon anser att revision handlar mer om 

dokumentation än om företagsutveckling idag. Vidare uppger hon att ”Det är svårt att 

använda sitt revisionsbolag som bollplank”. De två huvudsakliga orsakerna till 

svårigheten är enligt henne de höga arvodena som revisionsbyråer tar vid rådgivning samt 

jävsproblematiken vid revision. Hon menar sålunda att revision inte bidrar till företagets 

utveckling och att de icke revisionsnära tjänsterna är för dyra. Hon yttrar även en önskan 

om att revisorerna skulle ”[…] kunna spetsa till sig utifrån ett ägarperspektiv”. 

Revisorerna bör lägga större vikt vid ägarnas intressen och vägleda ägarna i högre grad i 

verksamhets- och bolagsfrågor. Den viktigaste funktionen är istället att ” […] revisorer 

har en rättsnörefunktion […]. Revisorer besitter kompetens kring lagar och förordningar 

som jag inte har tid eller möjlighet att hålla mig uppdaterad på.” anser hon. Utöver 

rättsnörefunktionen tycker hon också att företaget utvecklas ”[…] utifrån att vi följer 

lagar och förordningar men det utvecklar oss inte utifrån tillväxt eller utifrån 

verksamhetsutveckling” och även att revision”[…] bidrar utifrån ett skatteperspektiv 

eftersom att vi är för små för att ha en egen skatteavdelning.”. Det faktum att de bidrar 

till att företaget följer lagar och förordningar anser hon bidrar till främst extern nytta för 

företaget gentemot den marknad företaget är verksam på och de kunder företaget har. Hon 

anser att revision ”[…] visar på en viss seriositet och kontroll av företaget”. Revision 

enligt VD:n på företag 1 är således en försäkran om att företaget följer lagar och regler 

och ger också en form av kvitto på att företaget hanteras seriöst. 

 

Sammanfattningsvis hävdar hon att revision har en mer kontrollerande funktion och 

önskar att revision skulle bidra med mer än bara övervakning och kontroll. Hon säger 

följaktligen ”Jag tycker att de ska jobba mer proaktivt och vägleda. Självklart tycker jag 

att de ska se till att företaget följer lagkrav men lika mycket se till företagets utveckling.” 
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För att det ska vara möjligt hävdar hon att ”[…] man måste inrätta en annan profession 

som kan ha en mer friare roll utan all dokumentation” och att det alltså inte är möjligt 

för revisorer att vara det bollplank och företagsutvecklare som revisorer tidigare var.  

 Företag 2  

Ekonomichefen på företag 2 har tidigare erfarenhet av att vara både ekonomichef och VD 

för sitt egna bolag och har en yrkesutbildning inom ekonomi. Den viktigaste funktionen 

som revisionen uppfyller anser hon vara den säkerhet som granskningen av en extern part 

innebär. Vidare anger hon att det kvitto som revision resulterar i också är en viktig 

funktion för företaget gentemot banker och andra instanser. Det kvitto revisionen innebär 

tycker hon bidrar till företaget då hon uttrycker att ”[…] revision ger en styrka mot 

intressenter som till exempel finansiärer.” och även att revision är viktigt för att erhålla 

diverse bidrag från, i deras fall, tillväxtverket. Hon hävdar också att kvittot revisionen 

innebär påverkar andra intressenter positivt såsom kunder. Utöver detta menar hon att 

”Revision också innebär att man har ett bollplank […]”. Det bollplank och det 

rådgivningen syftar till är enligt henne ” […] både kring lagar och regler och kring 

ekonomiska frågor hur vi till exempel kan hantera bokslutsdispositioner för att minska 

skatterna.”. Revision innebär att hon inte själv ansvara för att vara uppdaterad kring nya 

lagar och regler då revisorerna uppdaterar henne om det. Företagets delägare utnyttjar 

också bollplanket vid diverse ägarfrågor. Revision och granskningen det innebär även en 

trygghet då hon uttrycker att ”Allting är mänskligt. Det kan ju bli fel så det är ju alltid 

bra att ha flera som granskar.”. 

 

Ekonomichefen på företag 2 upplever även att inriktningen på revisionen har förändrats 

den senaste tiden och att det påverkat henne i rollen som ekonomichef. På senare tid har 

hon fått lägga ned mer tid på att ta fram underlag till revisionen. Avslutningsvis berättar 

hon att ”Jag upplever att kraven på revisorer har blivit högre. De är mer måna om att ha 

ryggen fri mer än på bolaget ifråga. Det känns som att kraven har ökat. Det kan jag se 

tydligt de sista åren.”. 

 Företag 3 

VD:n på företag 3 är utbildad personalvetare och grundare av företaget. Företaget är 

verksamt inom konsultbranschen vilket han tror påverkar synen på revision och revisorer. 
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Företaget har nyligen bytt revisionsbyrå på grund av att den tidigare byrån inte kunde 

svara på de mer komplexa frågor som företaget ställdes inför vid expansion. Vid bytet ” 

åkte [företaget] på både en skattesmäll och nedskrivningar av tillgångar. Efter det har vi 

sagt att vi ser till att vi har bra folk med oss oberoende av kostnaden.”. 

 

Han menar vidare att revisionens viktigaste funktioner handlar om säkerhet och kontroll. 

Dels säkerställer revisionen att lagar och regler efterlevs och dels att företagets 

ekonomiska processer kvalitetssäkras. Han menar att säkerheten är resultatet av den 

kontroll som revision innebär då han uppger att ”Det revisionen bidrar till är framförallt 

kontrollen, att företaget får en extern kontroll.”. För att revisionen ska gå smidigt och 

inte bli för kostsam upprättar företaget mycket rutiner vilket även innebär att de 

säkerställer att personalen på företaget jobbar effektivt. Han tycker även att revisorer som 

utför revision fungerar som ett bollplank för att hantera redovisningen rätt. Ett exempel 

är, enligt honom, då företaget skulle sälja en immateriell tillgång och inte visste hur det 

skulle behandlas redovisningsmässigt. VD:n på företag 3 anger dock att revision inte 

bidrar till företagets utveckling ur verksamhetssynpunkt utan att det bidrar till 

regelefterlevnad och effektivare interna processer.  Utöver det som tidigare sagts i 

intervjun tycker han också att ”Revision ger ägarna ett kvitto på att bolaget sköter sina 

förehavanden på rätt sätt.”. För företag 3 har dock revisionen en större nytta internt än 

externt för företaget anser han. 

 Företag 4 

Ekonomichefen på företag 4 har totalt jobbat 27 år som ekonomichef varav 3,5 år på 

företag 4. Hon är utbildad civilingenjör med inriktning industriell ekonomi. Inledningsvis 

uttrycker hon att revisionens främsta funktion är kontrollfunktionen. Revision är en 

kvalitetsstämpel för företagets kunder men också för ägarna då hon uttrycker att ” […] 

de vet att det är ordning och reda på företaget.”. Hon nämner att ”I till exempel offentliga 

upphandlingar måste du ha en ren revisionsberättelse […].” men att kvalitetsstämpeln 

och revision ändå är viktigast för företagets ägare. Utöver kvalitetsstämpeln menar hon 

att revisorn är ett bollplank och att det är ”Någon att kunna diskutera med så man får rätt 

[…]” då hon anser att ” […] man har någon man kan fråga som är expert på 

redovisningsfrågor och är dom inte experter själva har dom någon dom kan fråga inom 

organisationen.”. Vidare tycker hon att det är en trygghet att kunna diskutera med 
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revisorerna och att ”Det är bra att revisorerna är ett stöd i redovisningsprinciper.”. Hon 

tycker även att revision är en ”Kvalitetskontroll på att redovisningsfunktionen fungerar.” 

och det förbättrar företagets interna processer. Hon anger som exempel att företagets 

kontrollprocesser för hanteringen av leverantörsfakturor har förbättrats på grund av 

revision. 

 

Avslutningsvis menar hon att den påskrivande revisorn har stor påverkan på 

uppfattningen om revisionen. Företaget har haft revisorer som ”[…] bara går by the book 

och inte kan tänka.” men också revisorer som ”[…]är erfarna och vågar gå lite utanför 

boxen och tänka.” samtidigt som dessa revisorer sett till att ” […] man inte lurar någon 

och följer lagar och regler.”. 

 Företag 5 

VD:n för företag 5 äger 50 procent av företaget och har totalt jobbat 23 år som VD. 

Revisionens viktigaste funktion anser han är den kvalitetskontroll den ger till ägarna. Han 

ser det dels som en ”sticksprovsmässig kvalitetskontroll” men också en löpande 

kvalitetskontroll. Han anger dock att det är viktigt att revisorerna inte enbart granskar och 

kvalitetssäkrar redovisningsinformationen då han uttrycker att ”[…] vi vill att våra 

revisorer ska ha tankar om hur vi kan förbättra oss i verksamheten. Inte ur ett 

affärsmässigt perspektiv utan hur vi kan förbättra våra interna rutiner.” och definierar 

detta som bra revision. En bra revision fungerar som en kvalitetsstämpel på företaget och 

menar vidare att vissa revisionsbyråer indikerar en bra revision och därmed en 

kvalitetsstämpel. Förbättrade rutiner exemplifierar han med ”[…] förbättrad redovisning 

av värdepapper, bättre semesterlöneskuldshantering och så vidare.”. 

 

Han menar även att revision innebär en trygghet då fler ”[…] än jag själv har ögon på 

det, att allt är rätt.”. Revision bidrar också till minskad risk för fel och risk för 

skatterevision och är även en stor hjälp för företagets controller i det löpande arbetet.  

Avslutningsvis nämner han en fråga som han anser är viktig ”Är revisorn min person 

eller är han en utomstående part?”. Många är för låsta vid att tänka revisorn är en extern 

och kontrollerande part och därför inte får den nytta revision kan innebära och han 

uttrycker: 
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”Jag förespråkar att man ska tänka tvärtom, han är ju den bästa kompisen jag kan ha. 

Han kontrollerar min verksamhet och talar om ifall det är någonting som inte är bra. 

Han kan också vara en bra rådgivare om jag får problem till med till exempel skatteverket 

eller liknande.”.  

 

Generellt sett är VD:n på företag 5 positiv till revision och revisorer och uttrycker att 

”Revisorn blir ju en rådgivare samtidigt som den har kvar den här externa rollen som 

kontrollant för kreditgivare, kunder staten och så vidare. Jag tycker om mina revisorer, 

jag använder dom flitigt.”.  

 Företag 6  

Ekonomichefen på företag 6 har jobbat ett år som ekonomichef och har ingen 

eftergymnasial utbildning vilket betyder att hon är minst erfaren bland respondenterna. 

Hon menar att den viktigaste funktionen revision har är den proaktiva hjälp och stöd det 

innebär för företaget ”Det viktigaste tycker jag är att de jobbar proaktivt, är insatta i 

företaget och ger hjälp och stöd på vägen och framåt.”. Bland annat nämner hon tips och 

stöd i digitaliseringsprocesser. Vidare berättar hon att revisorn har erfarenhet från andra 

företag och branscher ”Som företag har du ju inte lika stor insikt i hur andra gör medan 

revisorn har en ganska stor insikt i hur andra företag hanterar olika saker.”. På grund 

av erfarenheten uppfattar hon att revisorerna kan komma med förslag på lösningar till 

problem genom att ge tips om hur andra företag gör. Granskningen anser hon mer vara 

en kontroll på att de har gjort rätt och menar att ”[…] det finns så mycket mer som de ska 

hjälpa till med tycker jag.”. Hon tycker även att revision har en liten påverkan på 

intressenter undantaget företagets ägare. 

 

Revision innebär även att hon blir uppdaterad kring lagar och regler,  utan revision skulle 

hon ha svårt att vara uppdaterad kring alla lagar och regler och uttrycker: 

 

”Det finns så många paragrafer och kommer så mycket nytt hela tiden. 

Revisorn […] är tvingad att vara uppdaterad om det. Om du sitter som 

ekonomichef har du så många andra bitar i ditt jobb där du också behöver 

vara med, så jag känner att är det ett större eller medelstort företag så 

behöver du den stöttningen helt enkelt.” 
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Vid förvaltningen av företaget tycker hon att revision fungerar som ett stöd och bollplank 

vid svårare frågor och även att det bidrar till företagets utveckling ur ett ekonomiskt 

perspektiv. 

 

Avslutningsvis nämner hon likt många andra respondenter att ”Revision är väldigt olika 

beroende på vilket företag revisorn kommer ifrån och även […] revisorns personlighet. 

Det är fortfarande så även fast de borde agera väldigt lika ute hos företagen, det har 

faktiskt fortfarande väldigt mycket med personen att göra.”. Vissa revisorer anser hon är 

”millimetergranskare” och vissa ser mer till helheten. Revisorer som ser till helheten och 

som inte bara granskar att räkenskaperna är rätt utan även tolkar räkenskaperna föredrar 

hon. Anledningen till stora skillnader hur revisorer utför arbetet tror hon beror på att  

”Olika personer har olika kontrollbehov […]” och att det även erfarenhet kan vara en 

faktor som påverkar.  

  Företag 7 

Ekonomichefen på företag 7 är grundare av, och före detta VD på, företaget. Han är 

utbildad högskoleingenjör i teknik och har över 20 års erfarenhet av att vara ekonomichef 

och VD. Han anser att revisionen har två huvudsakliga funktioner ”Det är dels att skydda 

ägarnas intresse, att bolaget sköts ekonomiskt och redovisningsmässigt på ett bra sätt. 

Det är också att vi följer lagar och regler, både Aktiebolagslagen och 

Redovisningslagen.”. Dock menar han att ägarskyddet är den viktigaste funktionen av 

dessa två funktioner. Vidare anger han att: 

 

”Revision säkrar att vi faktiskt har ordning och reda och bra uppföljning. 

Det blir nog så att hela ekonomiarbetet blir lite mer uppskärpt eftersom 

man vet att någon extern kommer och tittar i böckerna och bokföringen. 

Man vill ju ha så lite frågetecken som möjligt kvar i böckerna när man 

kommer till revisionen. Då gör man det mer noggrant och har bättre 

rutiner löpande under året.” 

 

Enligt ekonomichefen på företag 7 är den externa kontrollen som revision innebär ”[…] 

som vilken certifiering som helst […].”, i förhållande till ägare, kunder, 

skattemyndigheten och även andra intressenter. 
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Utöver ovan nämna funktioner menar han att revisionen även har en rådgivande funktion 

när det gäller bokförings- och skattetekniska frågor. Revision är också en försäkran att 

företaget följer alla nya lagkrav då de utan revisionsrådgivning skulle ha svårt att vara 

uppdaterade i alla regelförändringar som sker. Sammanfattningsvis uttrycker han att han 

är positivt inställd till revision och berättar att ” När det uppstår frågor kan man ha 

revisorn att luta sig mot.”. 

 Företag 8 

VD:n på företag 8 har jobbat 10 år som VD i företaget. Han har ingen eftergymnasial 

utbildning men har gått enstaka kurser i ekonomi och kalkyl. Han anger att den viktigaste 

funktionen revisionen har är att se till att företagets ekonomi sköts rätt. Utöver den 

viktigaste funktionen anser han även att revision har en rådgivande funktion när det gäller 

regelefterlevnad och hur man ska behandla affärer och ändringar redovisningsmässigt. 

Den rådgivande funktionen bidrar till en trygghet för honom i sin yrkesroll som VD då 

han anger att han ” […] har möjligheten att bolla de frågor som jag inte kan själv.”. 

Ytterligare funktioner som han menar att revision medför är att det ger en bra ekonomisk 

uppföljning och att: ”Det blir ordning och reda på det vi gör är viktigt för att vi ska kunna 

tjäna pengar och göra så att företaget går åt rätt håll.”. VD:n för företag 8 tycker dock 

att flesta år” […] medför revision en större kostnad än vad den tillför.” och att revision 

inte påverkar intressenternas syn på företaget.  

 Företag 9 

Ekonomichefen på företag 9 har en yrkesutbildning med inriktning redovisningskonsult 

och har arbetat som ekonomichef i ett år, vilket gör henne till en av de minst erfarna 

företagsledare i studien. Hon anser att den främsta funktionen revisionen har är att 

granska det arbete hon har gjort. Hon kan känna sig tryggare med det arbete hon utfört då 

hon anser att revision ”[…] är ett kvitto på att man har gjort rätt.” och även att revision 

”[…] visar på att företaget är stabilt.”. Vidare påpekar hon även att hon använder 

revisorerna som rådgivare ”[…] vid momsfrågor angående utlandsfakturering och så 

vidare”. Utöver den rådgivande funktionen anser hon även att revisionen bidrar till att 

företaget blir mer kreditvärdigt då de har revision och uttrycker att ”Revision ger en 
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starkare position för företaget när det gäller lån och andra finansiella frågor.”. Samtidigt 

uttrycker hon att revision inte påverkar företagets intressenter. 

 

Revision ger även en trygghet för ekonomichefen på företag 9 då hon menar att ”Revisorn 

kontrollerar att allt är okej så han kontrollerar mitt arbete.” och att företag uppfattas 

som mer seriösa när man har revision. Dock anser hon att revision inte bidrar till 

företagets utveckling och menar att revision inte påverkar externa aktörer. 

 Företag 10 

Ekonomichefen på företag 10 är utbildad civilekonom och ekonomichef på företaget 

sedan fem år tillbaka. Hon uttrycker att den viktigaste funktionen är kontrollfunktionen, 

att revision gör att företaget får ”[…] en utomstående kontroll av att bokföringen är som 

den ska […]”. Likt andra respondenter uttrycker hon att revision är ”[…] ett kvitto på att 

man uppfyller de lagar och regler som vi är skyldiga att uppfylla och även […] att vi gör 

rätt utifrån ett skatteperspektiv”. Det är viktigt att ägarna kan lita på företaget då all 

försäljning sker till det ägande moderbolaget menar hon. Utöver att ägarna kan lita på 

företaget menar hon även att revision bidrar till att samarbetspartners kan lita på att 

företaget är seriöst. 

 

Vidare menar hon att revisorn har en mer strikt kontrollerande funktion idag och att de 

tidigare ”[…] var mera bollplank för framförallt mindre företag […] men fortfarande så 

passar man ju på om man har några funderingar att bolla med revisorn […]”. Den 

striktare kontrollerande funktionen påstår hon bidrar till att ägarna kan lita på dem. På 

grund av att företagets ägare ställer höga krav på företaget är revisorerna ”[…] väldigt 

nöjda med våra rutiner och vår interna kontroll, vi har väldigt bra rutiner.” och att de 

därför inte bidrar till förbättrade interna processer. Hon anser även att revisorn kan bidra 

till företagets utveckling då det är en kontaktperson till experter och rådgivare som inte 

omfattas av revisionsuppdraget. Personligen upplever hon det som en trygghet att ha ett 

stort kontaktnät av experter och även en trygghet att ha revisorn som bollplank om svårare 

frågor dyker upp. Hon exemplifierar då hon hade en fundering när företaget ” […] skulle 

betala ut patentersättning. Då kunde jag skicka en fråga dit [till revisorn] och få deras 

input till hur de tyckte att de skulle behandlas”.  
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 Företag 11 

Likt ekonomichefen på företag 10 har ekonomichefen på företag 11 en 

civilekonomutbildning. Han har jobbat som ekonomichef i 15 år på företaget och har 

dessförinnan inte arbetat som ekonomichef. Den viktigaste funktionen revisionen har för 

företag 11 är, enligt honom, att se till att det inte begås några oegentligheter inom 

företaget. Han uppfattar att ”Det är ökad kontroll på allt som man gör. Man ska bevisa 

allt och det är mycket dokumentation och papper som ska skrivas under. På något sätt 

ska ju aktieägare kunna lita på att det man anger är rätt så ur den synpunkten gör de ju 

det de ska göra.”. Dock menar han att det ibland blir för petigt och att viss granskning är 

mer lämpade för större noterade företag ”Men i stort sett tycker jag det är bra. Det 

skyddar oss som jobbar med det så att det inte blir några misstänksamheter.”. 

 

Vidare anser han att granskningen säkerställer att företaget gör på rätt sätt och att de”[…] 

har chans att rätta till felaktigheter och får förslag på hur man ska rätta till det om det 

är krångliga saker.”. Han anger också att det skulle vara svårt att vara uppdaterad med 

alla nya lagar som tillkommer om inte företaget hade revision och att han kan få råd hur 

de ska gå tillväga vid lagförändringar. Avslutningsvis uppger han att revision utgör ett 

skydd både för honom själv och för företagets delägare att allt har gjorts rätt. 

Ekonomichefen på företag 11 uttrycker att ”Alla gör ju misstag så det känns som en 

trygghet att ha revison.”. Han tror att revision kan upplevas som ett kvitto på att företaget 

följer de lagar och regler som finns och jämför det med ISO-certifikat de har för att möta 

kundernas krav på kvalitet.  

 Företag 12 

Ekonomichefen på företag 12 har högskoleutbildning med inriktning redovisning och 

beskattning och har jobbat åtta år som ekonomichef på företaget. Den absolut viktigaste 

funktionen som revision har anser hon vara att säkerställa en god och korrekt intern 

kontroll då det enligt henne ”[…] förbättrar rutiner och uppföljning. Det är det revision 

handlar om, att hitta mer förbättringar.”. Vidare anger hon även att det hjälper företaget 

att uppfylla de ägardirektiv som företaget har. Utöver de två ovan nämnda funktionerna 

uttrycker hon ”Jag anser att det är en kvalitetsstämpel på företaget, en form av 

kvalitetsmärkning. Jag tycker att det både är en kvalitetssäkring internt och externt. Det 

är en trygghet för personal etcetera och också externt för intressenter.”. Hon anser även 
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att revision är en stöttning vid företagets utveckling men att det inte utvecklar företagets 

verksamhet direkt ”De hjälper till och ser till att vi gör rätt saker. De har mer en 

kontrollerande funktion och jobbar inte så mycket proaktivt.”. 

 

På grund av att företaget är kommunalt ägt anser hon att det finns ett högt allmänt intresse 

för företaget och att revision är viktigt för förhållandet mellan allmänheten och företaget. 

På grund av att företaget är kommunalt ägt tror hon att ”Det aldrig skulle accepteras att 

vi skulle ha en oren revisionsberättelse.” och att revision spelar en central roll för 

förtroendet mellan allmänheten och företaget. Om något fel skulle upptäckas eller om de 

skulle få en oren revisionsberättelse uttrycker hon att många tycker ”Det är rätt kul att 

hänga ut kommunala bolag om de inte fungerar.”. 

 

Avslutningsvis nämner hon även att revision har en nytta för henne personligen då hon 

ser revisorerna som bollplank ”Vi använder dem mycket som bollplank vid annorlunda 

frågeställningar.” som till exempel annorlunda skattefrågor.  

 Företag 13 

VD:n för företag 13 är utbildad civilekonom och har jobbat sju år som VD. Innan har han 

varit ekonomichef på flera nivåer inom den koncern som företag 13 ingår i. Han menar 

att revisionens funktion ”Beror […] på vilken stol du sitter på. Som ägare kan det ju vara 

en funktion och i mitt fall som VD en annan.”. Den viktigaste funktionen som revision 

tror han dock är samma för båda parter ”Jag tror att det för båda är att få en bedömning 

och bekräftelse på att det är ordning och reda på företaget och att dess personal följer 

både redovisningsmässiga och moraliska regler”. Vidare anser han att ”Vikten av att ha 

en ren revision är ju oerhört viktig idag, det finns inte utrymme för att ha nedslag om man 

ska gå till till exempel banken […].”. 

 

Likt många andra respondenter uttrycker han att revision är som en kvalitetsstämpel, både 

för ägarna och för företaget internt, att företaget ” […] gör det på rätt sätt och att det inte 

finns möjligheter att sko sig eller att förskingra [pengar] eller något annat.”. Företaget 

uppdaterar också rutiner och arbetssätt på grund av att de har revision och revision bidrar 

även till att han vid förvaltningen av företaget följer regelverk och att ägarna kan känna 

sig trygga. 
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Till motsats från många andra respondenter anser han att deras rådgivande funktion är 

överdriven ”Jag vet att många revisorer tycker att de är entreprenörer […] men det är 

ju inte de som är här och bökar i vår verksamhet […] så vill man ha hjälp med 

affärsutveckling eller förvärv eller annat då är det ju oftast en annan kategori.”. Fortsatt 

uttrycker han att ”[…] för min del är inte revisorn en mentor om man säger så.”. Han 

menar att det kan vara för att båda han och ekonomichefen på företaget besitter hög 

kompetens och att om man har ”[…] en mindre verksamhet där man inte har 

universitetsutbildat folk fyller revisorn andra funktioner.”. Han anser dock att specifik 

expertis finns inom revisionsbyrån ” Behöver vi specifik hjälp kan det hända att vi går 

via revisionsbyrån men då är det oftast andra resurser inom byrån, inte de som är här 

och gör den vanliga revisionen.”. Revisionens nytta tycker han dock påverkas mycket av 

revisorns karakteristikor ”Vi har en yngre som inte har varit med tidigare. Om man 

jämför med den som har varit med tidigare i många, många år i bolaget så blir det ju 

oftast en annan diskussion och förståelse.”. 

 

Revision är enligt honom viktigast för ägarna men att det också kan vara viktigt för 

kunderna. ”Skulle vi få en oren revision av något skäl finns det nog kunder som inte skulle 

vara intresserade av att göra affärer med oss […].”. Likt andra respondenter uttrycker 

han att han inte anser att allmänhetens syn på företaget påverkas av att de har revision 

men att det uppmärksammas om de skulle ha en oren revision eller inte gjort som de ska. 

 Företag 14 

Ekonomichefen på företaget 14 är utbildad civilingenjör och var tidigare 

redovisningschef på företaget. Han har totalt varit ekonomichef i 27 år varav 16 på företag 

14. Revisionens viktigaste funktion anser han vara legitimiteten den bidrar till då han 

uttrycker att ”[…] man kan visa att det här bokslutet har varit utsatt för revision. Det är 

väl det viktigaste vill jag påstå.”. Utöver den legitimerande funktionen tycker han också 

att revisorer kan vara till hjälp då ”Det blir svårare för en icke-expert att lotsa runt […] 

i en omvärld som blir mer komplicerad, därför behöver man ha expertishjälp och det kan 

revisorn bistå med.”.  Med en mer komplicerad omvärld syftar han på till exempel 

skattelagstiftning och harmonisering med EU kring företagsfrågor. Likt många andra 

respondenter menar han även att revision är ”[…] som ett kvitto på att jag och min 
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organisation fungerar som den ska” men anger samtidigt att ”[…] i dagens läge har inte 

revisorn någon påverkan på [företagets] processer.”. Trots det ovan nämna uttrycker han 

dock att revision bidrar till företagets utveckling i from av att de blir uppdaterad kring 

förändringar av lagar och regler. Revision innebär även en trygghet för honom då han 

uppger ”[…] om revisionen blir godkänd är det ett kvitto på att jag har gjort mitt jobb.”. 

Revision ger även tillgång till experter vilket han också anser är en trygghet ”I många 

frågor så blir man hänvisad till en annan expert. Har vi till exempel en fråga om interna 

räntedebiteringar […] får man prata med en skatteexpert.”. 

 

Avslutningsvis anser han att dagens revisorer ”[…] har blivit mer och mer specialiserade, 

mycket beroende på att det är en mycket komplex värld vi lever i.” till skillnad från 

tidigare år. Följaktligen berättar han att ”[…]när jag började hade vi en revisor som 

kunde hela biten.” vilket tydliggör att revisorer har blivit mer specialiserade. 

 Företag 15 

Ekonomichefen på företag 15 har likt föregående respondent varit redovisningschef på 

samma företag som hon nu är ekonomichef på. Hon är utbildad civilekonom och har 

jobbat åtta år som ekonomichef på företaget. Inledningsvis yttrar hon att hon har en 

positiv inställning till revision och uttrycker ”Vi får ut väldigt mycket [av revision], vi har 

kontinuerlig dialog under hela verksamhetsåret med våra revisorer, det är inte enbart vid 

bokslutet de kommer och reviderar.”. Den positiva inställningen beror också på att hon 

anser att revisorerna jobbar proaktivt och ”[…] lyfter saker i förtid istället för att man ska 

granska i efterhand”. Revisionens viktigaste funktion anser hon vara proaktiviteten kring 

lag- och regelefterlevnad. Hon betonar att företaget har en liten ekonomiavdelning som 

”[…] inte kan ta till oss alla nyheter och regeländringar så de är ett stöd och ett kvitto 

att vi levererar det vi ska göra”.  

 

Utöver ovan nämna funktioner anser hon även att revision förbättrar olika processer i 

företag som till exempel inköpsprocesserna i företaget på grund av att revisorerna 

kommer med ” […] idéer och tankar om hur man ska kunna förändra processer och 

flöden, alltifrån om att automatisera vissa typer av arbeten till att inte överarbeta vissa 

typer av arbeten för att man är för noga.”. Som många andra respondenter anger hon 

också att ”Kontrollerandet är en viktig del för då får vi ändå ett kvitto på att vi gör rätt 
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saker och gör det vi ska.”. Hon anser också att revision innebär att företaget har tillträde 

till expertis på revisionsbyrån i övrigt och som många andra respondenter att revisionen 

till stor del beror på vilken revisionsbyrå och den påskrivande revisorns personlighet. 

Vidare tycker hon att revision har en liten påverkan på intressenter då företaget är 

stiftelseägt och har kommunen som uppdragsgivare. Hon anser att övriga intressenter än 

uppdragsgivare och ägare har väldigt lite intresse i företaget. 

 

Avslutningsvis uttrycker hon återigen att hon har väldigt mycket utbyte av revision då det 

är hon som har ansvar över hela koncernens ekonomi och att hon kan använda revisionen 

som ett bollplank vid svårare frågor och att revisorerna även bidrar till att företaget får 

bättre omvärldsbevakning. 

 Företag 16 

Ekonomichefen på företag 16 har jobbat 20 år som ekonomichef och är likt många andra 

respondenter utbildad civilekonom. Inledningsvis uttrycker han att revisionens 

huvudsakliga funktion är att säkerställa att de följer regler, lagar och förordningar ” Det 

är en form av säkerhet, vi får bekräftat att vi gör rätt.”. Utöver den huvudsakliga 

funktionen upplever han att revisorer också utgör ett bollplank vid till exempel 

värderingar av olika tillgångar och att både företaget och han personligen hålls uppdaterad 

på nyheter inom redovisningsområdet och andra lagar och regelverk. Vidare menar han 

att revision bidrar till att han kan känna sig tryggare i sin yrkesroll då han ”[…] vänder 

sig till dem när man har lite klurigare frågor och man litar på att man kan de det ska.”. 

Han nämner dock att ” Vissa företag kan ju ha revisorn till allt möjligt men nuförtiden 

använder vi revisorn rätt så lite.”. Utöver de nämnda funktionerna upplever han även att 

revision har en extern påverkan på företaget då ”Det är en form av kvalitetsstämpel mot 

externa parter.” främst för företagets leverantörer och även vissa kunder. Han anger 

också att företaget ibland har offentliga upphandlingar och att det då ofta är krav på att 

ha revision.  

 Företag 17 

Ekonomichefen på företag 17 har en högskoleutbildning inom systemvetenskap och har 

jobbat 22 år som ekonomichef på företaget. Revisionens viktigaste funktion anser han 

vara att det är ”[…] en extern granskning på att mina processer och mitt jobb är 
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korrekt.”. Granskningen handlar inte om att upptäcka fiffel utan att det ofta är att 

lagstiftning har ändrats eller att de har gjort misstag förtydligar han. Vissa ekonomiska 

processer har även förbättrats på grund av revisionen då han nämner att bland annat 

företagets signering av bokföringsorder har förbättrats som ett resultat av den externa 

granskningen revison innebär. Granskningen innebär också att han kan ”[…] släppa den 

ekonomiska biten som varit.”. 

 

Han anser också att företaget kan ”[…] få bra diskussioner på hur man kan 

vidareutveckla verksamheten.” med revisorerna. Han tycker dock att det varierar hur 

utvecklingsfokuserade revisorerna är då han uttrycker att vissa revisorer”[…] kollar bara 

att allt är rätt enligt lagboken eller skatteboken.” och att andra kommer med förslag på 

hur de kan göra baserat på hur andra företag som de reviderat har gjort. Variationen tror 

han beror mycket på revisorns personlighet men uttrycker också att ”Förr i tiden var det 

nog mer kontrollerandet av lagboken och inte något mer. De yngre [revisorerna] tror jag 

är mer aktiva och mer utvecklande […].”. 

 

Vidare tycker han att ” revisionens syfte är ju egentligen att företag ska må bra.” men att 

revision också ska ge, och ger, trygghet till kreditgivare och andra externa parter då 

revision är som en kvalitetsstämpel på företaget. I Företag 17 är ” […] huvudägaren 

väldigt insatt och har mycket kontroll […].” varför revision inte har samma betydelse för 

företagets ägare som i andra företag. Avslutningsvis nämner han att revisorerna fungerar 

som ett bollplank för honom personligen som ekonomichef och att han ”[…] genom att 

ha en bra dialog med revisorn […]” kan utvecklas som ekonomichef.  

 Företag 18 

Ekonomichefen på företag 18 är utbildad civilekonom och har jobbat om ekonomichef i 

tio år. Hon har tidigare erfarenhet inom revisionsbranschen och har även jobbat som 

redovisningschef. Revisionens viktigaste funktion är att: 

 

”[…] det är ett bollplank för att se att allt blir rätt. Jag vill att det ska 

redovisas rätt så att det ger en verklig bild av företaget. När det kommer 

upp nya frågor är det svårt att veta hur man ska hantera dem, då är det bra 

att ha dem som bollplank för att man ska redovisa en så rättvisande bild av 
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företaget som möjligt. Är det något jag inte klarar ut själv då kan jag ringa 

och fråga dem. Då […] känner jag att jag gjort rätt när jag skickar ut alla 

siffrorna. Det känns oerhört bra att någon annan tittar på det.” 

 

Vidare uttrycker hon att ”[…] vissa kan få en hjälp med de interna kontrollerna men det 

använder inte jag dem så mycket till.”. Hon anser dock att de är en experthjälp vid frågor 

som inte omfattas av revision ”[…] det är en trygghet att de finns där om man behöver 

dem för andra tjänster.”. Tryggheten som revisionen bidrar till värdesätter hon högt då 

hon uttrycker att ”Det är stressigt och det är lätt att tänka fel vid något tillfälle och att 

det blir fel siffror. För mig känns det skönt att de kommer hit och går igenom allt. För 

mig är det en trygghet.”. Revision anser hon även bidra till trygghet för intressenterna 

och anger att ”Jag tror det känns tryggare för dem om man har revision. De är mer villiga 

att jobba ihop om man har revisor tror jag.”. Av företagets intressenter upplever hon att 

leverantörerna är den intressentgrupp som värdesätter revision högst ”De vill inte skeppa 

över varor från andra sidan atlanten hit om de inte vet att vi kan betala för dem.”. 

Följaktligen räknar hon upp företagets intressenter och hur de värdesätter revision ”[…] 

om jag skulle rangordna dem kommer leverantörerna först och sedan kunderna. Ägarna 

är så pass involverade i verksamheten så de kommer faktiskt i tredje hand”. Utöver 

intressenterna tror hon även att revision påverkar de som inte har ett direkt intresse i 

företaget ”Jag tror att de känner att man kan lita på informationen. Man kan gå in på 

allabolag.se och kolla och då vet man att man kan lita på siffrorna.”.  

 

Utöver tryggheter som revision medför anser hon även att revisionen bidrar till bra 

dokumentation och att: 

 

”De vill ha korrekt information och allt ska vara specificerat så man 

skärper sig nog lite extra vid årsbokslutet för att man ska bli granskad. Det 

är bra, då tänker man till en extra gång och man dokumenterar allt. Då 

blir det enkelt när man går tillbaka och tittar för då har man allt 

dokumenterat. Vid nästa årsbokslut kan man undra hur man tänkte och 

hanterade saker och då har man dokumentationen. ”. 
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Avslutningsvis nämner hon att den kontroll som ofta revision förknippas med låter för 

negativt. Hon upplever revisorn mer som en samarbetspartner än att de granskar hennes 

arbete.   
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 Sammanfattning av intervjuerna 

Nedan presenteras sammanfattning av intervjuerna i två tabeller. Sammanfattningen 

består av företagsledarnas uppfattningar om revisionens nytta och värde. Uppfattningarna 

har delats upp i fem kategorier. Dels presenteras företagsledarnas uppfattningar om 

revisionens viktigaste funktion och dels övriga uppfattningar. För att tydliggöra 

företagsledarnas uppfattningar om extern och intern nytta presenteras även deras 

uppfattningar om revisionens påverkan på intressenter och revisionens påverkan på 

företaget internt. Till sist presenteras även om företagsledarna uttryckte något ytterligare 

angående revisorer, revision i allmänhet eller revisionsprofessionen. 
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T
abell 2. Sam

m
anfattning av intervjuerna del ett. 

 
Revisionens viktigaste

funktion

Andra funktioner Revisionens påverkan på 

intressenter

Revisionens bidrag till företaget 

internt 

Övrig åsikter

om revision

Företag 1

Uppdaterar företaget om lagar 

och förordningar vilket bidrar 

till nytta gentemot marknaden.  

Kvitto att företaget

sköts seriöst.

Revision legitimering gentemot

marknad och kunder. 

Bidrar till regelefterlevnad men ej 

bollplank eller

företagsutveckling.

För mycket dokumentation.

Företag 2
Säkerhet som granskningen av 

en extern part innebär.

Bollplank angående lagar, regler och 

ekonomiska frågor.

Kvitto gentemot finansiärer

 och kunder.

Granskningen säkerställer 

att de gör rätt.

Revisionskrav ökat, 

tidskrävande för 

respondenten.

Företag 3

Säkerställer regelerfterlevnad 

inom bokföringsområdet, 

kvalitetssäkrar 

ekonomiprocesser.

Bollplank vid företagskritiska beslut. Större nytta internt än externt men 

kvitto att företaget sköter sig.

Kvalitetssäkring och

effektivisering av ekonomiska 

processer, regelefterlevnad.

Kompetensskillnader mellan 

revisionsbyråer.

Företag 4

Den klassiska 

kontrollfunktionen för ägarna.

Bollplank angående 

redovisnignsfrågor,

kontaktperson till andra experter, 

kvalitetssäkring internt.

Kvalitetsstämpel mot kunder och 

ägare.

Förbättrade interna processer. Revisorns personlighet stor 

påverkan på revision.

Företag 5
Kvalitetskontroll för ägarna. Trygghet vid granskning av det egna 

arbetet, rådgivare.

Kvalitetskontroll för t.ex. 

kreditgivare, kunder och staten.

Förbättrad redovisning. Kompetensskillnader

mellan revisionsbyråer. 

Positivt inställd till revision.

Företag 6

Hjälp och stöd för företaget. Bidrar till att företaget följer regler. 

Bollplnak vid svåra frågor. 

Påverkar framförallt ägarna, andra 

intressenter mindre.

Anpassning till framtiden, rådgivare. Revisorns personlighet och 

erfarenhet samt  revisionsbyrå 

påverkar upplevelsen av 

revision.

Företag 7
Kontroll för att skydda ägarnas 

intressen.

Rådgivning kring lagar och regler. Kvalitetscertifiering för intressenter. Förbättrade interna processer. Positiva erfarenheter och syn 

på revision. 

Företag 8
Se till att företagets ekonomi 

sköts rätt.

Rådgivning/bollplank kring lagar och 

regler samt redovisning. 

Påverkar inte företagets 

intressenter.

Ekonomisk uppföljning bidrar

 till ordning och reda.

Revision medför en större 

kostnad än vad den tillför.

Företag 9

Granskning av det interna 

arbetet.

Kvitto på att företaget är

 stabilt.

Påverkar inte företagets 

intressenter.

Bidrar inte till företagsutveckling,

kontrollerar arbetet som utförts.
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 T
abell 3. Sam

m
anfattning av intervjuerna del två. 

 

Revisionens viktigaste

funktion

Andra funktioner Revisionens påverkan på 

intressenter

Revisionens bidrag till företaget 

internt 

Övrig åsikter

om revision

Företag 10
Utomstående kontroll att 

bokföringen sköts rätt. 

Bollplank angående t.ex. 

redovisning, kontaktperson till andra 

experter.

Kvitto att företaget följer

 lagar, regler.

Kvitto att företaget gör rätt  utifrån 

ett skatteperspektiv, 

Företag 11
Se till att det inte begås några 

oegentligheter i företaget. 

Uppdatering kring lagar 

och regler.

Kvitto att företaget gör rätt vilket  

utgör ett skydd för ägarna.

Säkerställer att företaget gör rätt.

Företag 12
Säkerställa god och

korrekt intern kontroll.

Bollplank vid t.ex. 

skattefrågor, hjälper företaget att 

uppfylla ägardirektiv.

Kvalitetsstämpel externt,

 revision viktigt för allmänheten.

Kvalitetsstämpel internt för 

personal etctera.

Företag 13

Bedömning/bekräftelse

på att det är ordning och reda 

på företaget både för ägare och 

företagsledare. 

Kontaktperson till experter. Kvalitetsstämpel att företaget

 gör på rätt sätt och att det

 inte förskingras pengar.

Kvalitetsstämpel att företaget

 gör på rätt sätt och det inte 

förskingras pengar. Uppdaterade 

rutiner och arbetssätt.

Ej den rådgivande rollen

som andra anser. Revisorns 

erfarnehet 

påverkar revisionen.

Företag 14
Revision en legitimerande

funktion för företaget.

Rådgivning kring redovisningsfrågor. Revision en legitimerande

funktion för företaget.

Kvitto på att företaget och

 respondenten gör rätt.

Revisorer har blivit mer 

specialister idag.

Företag 15

Proaktiviteten kring lag- och

regelefterlevnad.

Kontaktperson till 

experter. Bollplank kring svårare 

frågor.

Liten påverkan. Förbättrar interna processer.  

Granskning internt.

Revision påverkas i hög 

grad av revisionsbyrå

och påskrivande revisors  

personlighet.

Företag 16
En säkerhet och bekräftelse att 

företaget gör rätt. 

Bollplank vid t.ex.

värdering av tillgångar

redovisningsmässigt. 

Kvalitetsstämpel gentemot

leverantörer och kunder. 

Bidrar till regelefterlevnad i 

företaget.

Företag 17

Extern granskning på 

att företaget gjort rätt och en 

granskning av företagets 

processer. 

Säkerställer regelefterlevnad,

säkerställer att företaget går

bra. Bollplank vid frågor.

Trygghet för kreditgivare och andra 

parter. Ses som en kvalitetsstämpel. 

Vidareutvecklar verksamheten. 

Trygghet för de som jobbar med 

ekonomin. Förbättrade interna 

processer. 

Revisorns personlighet och 

ålder har stor påverkan på 

upplevelsen. 

Företag 18

Bollplank för att se till att allt 

blir rätt.

Experthjälp vid andra frågor

än revision. Trygghet att siffrorna är 

rätt. 

Revision visar att företaget har gjort 

rätt och är ärligt. Viktigt för främst 

leverantörer. 

Nogrannare arbete vid vetskap om 

revision.

Positivt med mer 

dokumentation.
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7. A alys 
I kapitlet analyseras och diskuteras studiens empiri utifrån den teoretiska referensramen. 

 Uppfattningar om revision 

Studiens syfte är att utforska vilka nyttor företagsledare upplever att revisionen bidrar 

med till företaget och dess ledning. Enligt Willmott (1986) råder en mystik kring revision 

och revision kan, enligt Broberg (2009), beskrivas som en "black box". Studien indikerar 

att mystiken kring revision eventuellt resulterar i att företagsledares uppfattningar om 

revision är motsägelsefulla. De kontrollfrågor som ställdes i intervjuerna var till för att 

verifiera det som tidigare angetts i intervjuerna. Det var 7 av 18 företagsledare som 

uppgav motsägelsefulla svar på kontrollfrågorna i förhållande till de svar de angett 

tidigare i intervjun. VD:n för företag 5 angav vid intervjun att revision innebär en trygghet 

då fler ”[…] än jag själv har ögon på det, att allt är rätt” samtidigt som han bedömde 

påståendet att revision innebär minskad risk för företagsledare till 4, alltså neutralt. Han 

ansåg även att revision var en kvalitetskontroll av företaget men angav samtidigt en fyra 

på frågan om revision innebär legitimitet. VD:n på företag 13 och ekonomichefen på 

företag 16 angav också en fyra på kontrollfrågan om legitimitet men båda uttryckte 

samtidigt att revision fungerar som kvalitetsstämpel vilket kan jämföras med en 

legitimering. VD:n på företag 13 uttryckte även att revision leder till att företaget 

uppdaterar rutiner och arbetssätt men bedömer kontrollfrågan angående revision som 

förbättring till en fyra. Ekonomichefen på företag 7 ansåg följande om revisionens 

huvudsakliga funktion: ”Det är dels att skydda ägarnas intresse, att bolaget sköts 

ekonomiskt och redovisningsmässigt på ett bra sätt […]”. Ekonomichefen på företag 9 

menade att ”Revisorn kontrollerar att allt är okej så han kontrollerar mitt arbete.”. 

Ekonomichefen på företag 10 ansåg att revisionens huvudsakliga funktion är ”[…] en 

utomstående kontroll av att bokföringen är som den ska […]”. De tre ekonomicheferna 

ansåg alltså att revision har en kontrollerande funktion men anger en fyra (dvs förhåller 

sig neutralt) på kontrollfrågan om revisorn agerar som kontrollant och övervakare. 

 

Det kan finnas andra orsaker till att de ovan nämna företagsledarnas svar på 

kontrollfrågorna inte överensstämmer med deras svar på de mer öppna frågorna än att det 

råder en mystik kring revision och att revision är en "black box". Kontrollfrågorna där 

påståenden ställs kan eventuellt uppfattats som ett test av företagsledarens kunskap om 
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revision varför det därför finns en risk att de snarare svarade vad de trodde var ”rätt” svar 

än vad de faktiskt ansåg om revision. 

 

Företagsledarnas svar kan också påverkas av hur företagsledarna vill bli uppfattade. 

Enligt Goffman (1990) kommer personer, vid interaktion med andra personer, att försöka 

kontrollera och styra andras intryck av sig själva. Det finns ett flertal motiv till att försöka 

styra personers uppfattningar om sig själv. Bland annat nämner Goffman (1990) att en 

anledning kan vara att en person vill att människor som den interagerar med ska uppskatta 

och värdera personen högt. När en person kommer i kontakt med andra personer försöker 

personen kontrollera de andras uppfattning genom att ordna eller ändra exempelvis 

uppförande och beteende. Goffman (1990) jämför detta beteende med 

teaterföreställningar eftersom beteendet i publika miljöer där personer försöker förmedla 

en positiv bild av sig själva kan liknas vid när en artist står på scenen. När föreställningen 

är över blir personen mer avslappnad och inte lika fokuserad på att presentera en positiv 

bild av sig själv. Enligt Goffman (1990) så kommer personer, som redan har förväntade 

klädval och beteenden i vissa sammanhang, att ta på sig en redan etablerad roll.  

 

I denna studie användes som tidigare nämnts telefonintervjuer vilket innebär att det inte 

är frågan om den typen av socialt sammanhang som Goffman (1990) i första hand 

menade, dock finns det fortfarande en risk att företagsledarna som intervjuades i viss 

utsträckning agerade för att förmedla en positiv bild av sig själva. Genom att svara det 

företagsledarna tror är det förväntade eller korrekta svaret på frågor i intervjuerna kan de 

ha sökt förmedla en positiv bild av sig själva istället för att svara det de egentligen tycker. 

Företagsledarna kan således ha baserat svaren på hur de vill att författarna, tillika 

intervjuarna, skulle uppfatta dem. Då författarna är studenter kan det göra att 

företagsledarna svarar mer teoretiskt korrekt än vad de själva faktiskt anser för att 

författarna skulle uppfatta dem som kompetenta. De kan också ha angett mer positiva svar 

än vad de faktiskt tyckte för att de inte ville uppfattas som negativa. Då kontrollfrågan 

angående revisorn som kontrollant och övervakare kan uppfattas negativ är det en 

förklaring till att många företagsledare bedömde att påståendet inte stämde. En annan 

anledning kan vara att de inte förstod frågorna vilket i sin tur både kan bero på att de inte 

är bekanta med begreppen i kontrollfrågorna och att frågorna kan tolkas på olika sätt. 
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Ytterligare en anledning till att svaren på kontrollfrågorna inte överensstämde med svaren 

på de mer ostrukturerade frågorna i intervjun kan vara att företagsledares uppfattningar 

om revisionens nytta för företagen är komplex. I vissa sammanhang och i vissa frågor kan 

till exempel revisorn agera som en kontrollant och övervakare men i andra sammanhang 

och andra frågor kan revisorn istället agera som rådgivare. Ytterligare en anledning till 

att företagsledarnas svar på kontrollfrågorna inte överensstämde med svaren i intervjun 

kan vara att revisionens funktion och nytta är svårbegriplig vilket kan vara ett resultat av 

att det råder en viss mystik kring revision. 

 

Det faktum att ett flertal verkställande direktörer valde att inte ställa upp på intervjuerna 

på grund av att de var för dåligt insatta i revision är också det ett intressant resultat. En 

möjlig förklaring till att de inte valde att ställa upp är att de känner ett mindre ansvar än 

ekonomicheferna över att redovisningen och den ekonomiska informationen är riktig. Det 

skulle kunna bero på att verkställande direktörer ibland har en mer operativ roll i företag, 

vilket kan leda till att de inte upplever något av de värden av revision som 

ekonomicheferna upplever. Om de inte är insatta i revision borde inte revision till 

exempel ge ett emotionellt värde i form av trygghet. En annan förklaring kan vara att de 

upplever ett mindre behov av den försäkran mot risken att bli ersättningsskyldiga som 

revision innebär enligt Menon och Williams (1994). De verkställande direktörernas 

uteblivna svar indikerar också att erfarenhet, i form av praktisk ekonomisk erfarenhet, 

kan påverkar upplevelsen av revision, likt resultatet i Corten, Steijvers och Lybaert (2016) 

studie. 

 Förväntningsgap 

Den mystik som föreligger inom revision enligt Willmot (1986) kan även vara en 

anledning till att förväntningsgap föreligger. Enligt Ahmad och Fadzly (2004) samt Best, 

Buckby och Tan (2001) är en vanlig anledning till förväntningsgapet att revisionens 

funktion uppfattas vara att upptäcka och förebygga bedrägeri. Ekonomichefen på företag 

11 uttryckte att revisionens viktigaste funktion är att säkerställa det inte begås några 

oegentligheter inom företaget. VD:n på företag 13 uttryckte att revision är viktig på grund 

av att det säkerställer att företaget ”gör det på rätt sätt och att det inte finns möjligheter 

att sko sig eller att förskingra [pengar] eller något annat.”. De två företagsledarna 

uppfattade alltså att revision har en annan funktion än vad den faktiskt ska ha. Det kan 
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bero på att en viss mystik råder kring revison och att revision är en ”black box” även för 

företagsledarna. Det kan också bero på att revisionens kärnuppdrag, att kvalitetssäkra de 

finansiella rapporterna, ibland resulterar i upptäckande av bedrägeri i företag. Ytterligare 

en anledning kan vara att företaget anser att revisorer har ett större ansvar vid revision än 

vad de faktiskt ska ha, vilket Öhman (2007) anser är en del av förklaringen till att 

förväntningsgap existerar. 

 

Enligt Ruhnke och Schmidt (2014) resulterar förväntningsgapet i att revision förlorar sin 

legitimitet. De två företagsledare som uttryckte att revision innebar att förebygga och 

upptäcka bedrägeri, vilket tydde på ett förväntningsgap, ansåg dock att revision hade en 

legitimerande funktion. Ekonomichefen på företag 11 uttryckte att revision är ett kvitto 

likt ett ISO-certifikat och VD:n på företag 13 ansåg att en oren revisionsberättelse skulle 

vara förödande för företaget. Denna studie indikerar således att förväntningsgap inom 

revision inte påverkar företagsledares uppfattningar om revision som legitimerande 

funktion.  

 Extern och intern nytta av revision 

Nedan följer en tabell över företagsledarnas upplevelse av revision. För varje intervju har 

företagsledarens värderingar av revision kategoriserats utifrån intern och extern nytta. I 

tabell 4 anges ++ om företagsledaren har uttryckt att det är den viktigaste funktionen, + 

om det nämnts som övrig funktion och 0 om det inte nämnts under intervjun.  
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Tabell 4. Företagsledares uppfattningar om revision. 

  Intern Nytta Extern Nytta Viktigaste nyttan 

Företag 1 + ++ Extern 

Företag 2 ++ + Intern 

Företag 3 ++ + Intern 

Företag 4 + ++ Extern 

Företag 5 + ++ Extern 

Företag 6 ++ 0 Intern 

Företag 7 + ++ Extern 

Företag 8 ++ 0 Intern 

Företag 9 ++ + Intern 

Företag 10 ++ + Intern 

Företag 11 + ++ Extern 

Företag 12 ++ + Intern 

Företag 13 ++ ++ Intern/Extern 

Företag 14 + ++ Extern 

Företag 15 ++ 0 Intern 

Företag 16 ++ + Intern 

Företag 17 ++ + Intern 

Företag 18 + ++ Extern 

 

Studien tyder på att nyttan med revision är flerdimensionell likt Knechel, Niemi och 

Sundgren (2008) antydde, då alla företagsledare utom tre angav både extern och intern 

nytta som en funktion av revision. Revisionens funktion är således att generera både 

extern och intern nytta. VD:n för företag 3 exemplifierade detta då han uttryckte att 

revision har en större nytta internt än externt. Uppdelningen av extern och intern nytta 

exemplifieras också av att många av företagsledarna uttryckte att revisionen var ett kvitto. 

Vissa företagsledare syftade på att de som jobbar med ekonomin på företaget har gjort 

rätt medan andra syftade på att det är ett kvitto för ägarna att företaget är seriöst och sköts 

rätt. Alla företagsledare syftade således på att på att företaget sköts rätt och är seriöst men 

det var skillnad på om de hade ett internt eller externt perspektiv. Revision som ett kvitto 

att företaget sköts rätt indikerar även att extern och intern nytta är sammankopplade. När 

företagsledare får bekräftelse att företaget sköts rätt internt och att de gjort ett bra jobb får 

även de externa ägarna ett kvitto på att de anlitade företagsledarna har gjort ett bra jobb. 

Att företagsledarna har gjort rätt och att företaget sköts rätt kan dock även ses från ett 

annat perspektiv. För företagsledarna kan ett välskött företag betyda att företaget skötts 

väl utifrån deras egennyttiga perspektiv likt agentteorin antyder. Det kan till exempel vara 

att företaget lyckats väl med resultatmaximering för att maximera företagsledarnas 

ersättning. 
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Elva företagsledare ansåg att den kontroll och granskning som revision innebär var den 

viktigaste funktionen, dock hade även de olika perspektiv, det interna eller det externa 

perspektivet. Ekonomichefen för företag 9 syftade exempelvis på granskningen och 

kontrollen av det arbete hon utfört medan VD:n för företag 5 syftade på den kontroll det 

innebär för ägarna. Studien indikerar därmed att revisionens kontrollerande funktion inte 

enbart består av ägarnas kontroll över företagsledarna likt det agentteoretiska perspektivet 

utan även intern kontroll för företagsledare. Den interna nyttan av revision är dock nära 

sammankopplad med den externa nyttan. Ekonomichefen på företag 18 uttryckte att 

revision är en säkerhet att det redovisas rätt så att företagets redovisning ger en verklig 

bild av företaget och VD:n på företag 5 uttryckte att revision ger en säkerhet att siffrorna 

stämmer.  Företagsledarna hade således både ett externt och internt fokus. Det är en 

trygghet för att inte ägarna ska vidta åtgärder likt teorin om revision som försäkran om 

revisionen inte speglar en verklig bild av företaget. Det faktum att elva företagsledare 

ansåg att den viktigaste funktionen var kontroll och granskning indikerar att revisionens 

klassiska roll som kontrollant och övervakare inte är förlegad utan aktuell i högsta grad. 

Studien indikerar även att övervakningen och kontrollen inte bara är till nytta för 

företagets intressenter. Kontrollen ger även en trygghet för företaget att räkenskaperna 

faktiskt stämmer och underlättar därmed förvaltningen av företaget.  

 

Som tidigare nämnts angav alla företagsledare förutom tre att revision både generera 

intern och extern nytta. Många företagsledare syftade på att revision har en kontrollerande 

funktion samtidigt som många även angav att det har en rådgivande funktion. Det 

indikerar att revisorer tjänar både samhällets och den specifika klientens nytta likt Öhman 

(2007) anförde. Totalt uttryckte 13 av företagsledarna att revisorn var ett bollplank och 

fungerade som rådgivare. Det är en indikator på att revisionsprofessionen har förändrats 

och att den rådgivande funktionen är lika framträdande som den kontrollerande och 

granskande funktionen likt Noordegraf (2007) anförde. Av de 13 företagsledare som 

uttryckte att revisorn fungerade som bollplank bedömde tre att den externa nyttan var den 

viktigaste funktionen och sex att en av revisionens funktioner var extern nytta. Det 

indikerar att företagsledare även är medvetna om att revisionsrådgivning är till nytta både 

för dem själva och för externa parter.  

 

Den rådgivning som de 13 företagsledarna syftade på var främst angående lagar och regler 

kring redovisningen men även vid svårare frågor såsom värderingsfrågor av tillgångar. 
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Inriktningen på rådgivningen tydliggör att företagsledarna är medvetna om att revisorerna 

ger rådgivning som omfattas av kärnuppdraget och inte sådan rådgivning som riskerar 

deras oberoende. Det indikerar att rådgivningen främst är revisionsrådgivning, vilket 

tyder på att revisorer fortfarande till stor del agerar som kontrollanter och granskare men 

att kärnuppdraget till stor del innebär att vara rådgivare och bollplank. Det kan även 

indikera att revisorer måste hjälpa företag mer idag för att en ren revisionsberättelse ska 

vara möjlig och kan alltså vara en anledning till att revisionen har blivit av allt mer 

rådgivande slag.  Av alla företagsledare var det endast ekonomichefen på företag 1 och 

VD:n på företag 13 som uttryckte att revisorn inte kan anses vara en rådgivare. 

Ekonomichefen på företag 1 uttryckte att de ökade dokumentationskraven och 

jävsproblematiken resulterade i att revisorer inte kan vara den rådgivare företag ofta 

behöver. VD:n på företag 13 menade att han och företagets ekonomichef hade mer 

kompetens än revisorerna, varför rådgivning inte var aktuell. 

 

Den rådgivande funktionen som innefattas i kärnuppdraget leder till mervärde för 

företaget. Fyra av företagsledarna angav även att revisorn var en kontaktperson till 

experter då revisorn inte kunde ge rådgivning på grund av jävsproblematik eller att annan 

kompetens än den revisorn hade efterfrågades. Revisorerna är alltså en del av den 

rådgivning experterna ger då de inledningsvis hjälper företagen att få kontakt med 

experterna. Det utökade kontaktnätet som revision innebär kan således ses som mervärde 

enligt Fontaine, Letaifa och Herda (2013) då det hjälper företaget att få rätt rådgivning. 

Det faktum att revisorer är en kontaktperson till experter kan också tyda på att 

revisionsbyråer har blivit allt mer kommersiella, likt Sweeney och Mcgarry (2013) 

anförde. Revisorerna kanske ser revision som en marknadsföring av andra tjänster som 

revisionsbyrån erbjuder då de förmedlar kontakt till experter.  

 

Av tabell 4 ovan framgår även att tre företagsledare inte nämnde extern nytta som 

funktion under intervjun. En möjlig anledning skulle kunna vara oerfarenhet i rollen som 

företagsledare då revisorerna skulle kunna agera mer rådgivare än övervakare när 

företagsledarna är mer oerfarna. Av de tre som inte nämnde någon extern funktion eller 

nytta under intervjun var det dock bara ekonomichefen på företag 6 som hade liten 

erfarenhet av att vara företagsledare. Det kan också indikera att revisorn för vissa företag 

har en mer rådgivande funktion och att revisorer fokuserar mer på att generera mervärde 

än att kontrollera företagsledningen och agera som kontrollant för ägarna likt det 
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agentteoretiska perspektivet. En annan anledning kan vara att yngre revisorer har en 

annan inställning kring rådgivning och revision likt ekonomichefen på företag 16 

uttryckte ”Förr i tiden var det nog mer kontrollerandet av lagboken och inte något mer. 

De yngre [revisorerna] tror jag är mer aktiva och mer utvecklande […].”. Det kan också 

bero på hur erfaren revisorn är, likt VD:n för företag 13 nämner då han talade om 

företagsutveckling ”Vi har en yngre som inte har varit med tidigare. Om man jämför med 

den som har varit med tidigare i många, många år i bolaget så blir det ju oftast en annan 

diskussion och förståelse.”. Företagsledarna för företag 6 och 17 upplevde att 

revisorernas personlighet påverkade revisionen vilket också kan vara en anledning till att 

de tre företagsledarna enbart fokuserade på den interna nyttan och den rådgivande 

funktionen i intervjuerna. Det kan även bero på vilken byrå företaget anlitat. Företag 3 

bytte till en större revisionsbyrå på grund av att den tidigare inte kunde svara på de mer 

komplexa frågeställningarna som uppstod då företaget expanderade. Det kan vara en 

indikator att större byråer har mer kompetens och därför kan ha en mer rådgivande 

funktion. Det kan i sin tur indikera att revisorer på större revisionsbyråer i högre grad 

identifierar sig med revisionsbyrån än med revisionsprofessionen, vilket enligt Broberg 

m. fl. (2013) resulterar i att revisorerna blir mer positivt inställda till kommersialiseringen 

av revisionen. 

 

Som framgår av tabell 4 ovan uppfattar tio av företagsledarna att revisionens viktigaste 

funktion är att bidra med intern nytta. Det faktum att mer än hälften av alla företagsledare 

i studien anser att den interna nyttan är viktigast kan vara en indikator på att revisionens 

och revisorer har blivit allt mer fokuserade på att tillgodose klienterna mervärde. Det är i 

linje med det Broberg (2013) anger, att revisorer anser att eventuellt mervärde som 

tillfaller kunderna resulterar i bättre revision. Det indikerar även, likt Sweeney och 

McGarry (2013) anförde, att revision har blivit mer inriktad på att tillfredsställa klientens 

behov. Vad som bör tas i beaktning är att företagsledare troligtvis har företaget i fokus 

och inte ägarnas. Likt VD:n för företag 13 uttryckte beror uppfattningar om revision ”[…] 

på vilken stol du sitter på. Som ägare kan det ju vara en funktion och i mitt fall som VD 

en annan.”. Det är därmed intressant att åtta företagsledare uttryckte att den viktigaste 

nyttan var extern. Det kan betyda att företagsledarna har ett ägarperspektiv och inte ett 

företagsperspektiv. Det skulle kunna bero på att företagsledare är ägare i andra företag 

men det kan också bero på att revision till stor del fortfarande är den agentteoretiska 

kontrollerande funktionen. Intressant är om revision kan uppfylla både den kontrollerande 
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funktionen för ägarna och den rådgivande funktionen för företaget. Det var endast 

ekonomichefen på företag 1 som nämnde att revisorerna inte kunde vara den rådgivare 

hon efterfrågade på grund av jävsproblematiken. 

 

En ytterligare intressant indikation angående upplevelsen av revisionens viktigaste nytta 

var att företagsledarna för de två företag med minst omsättning 2016 (företag 3 och 

företag 9) upplevde den interna nyttan som viktigast. Åtta företag i studien hade en 

omsättning under 100 miljoner 2016. Alla dessa företagsledare, förutom 

ekonomicheferna på företag 7 och 11, upplevde den interna nyttan som viktigast. Det kan 

indikera att företagets karakteristikor påverkar företagsledarnas uppfattningar om 

revision men det kan också bero på att företagets karakteristikor påverkar vilken typ av 

företagsledare de anställer, det vill säga vilka karakteristikor företagsledaren har. Det kan 

även indikera att revision varierar beroende på företagets storlek.  

 Upplevt värde 

Utöver kategoriseringarna utifrån upplevd intern eller extern nytta av revision har även 

upplevelsen kategoriserats utifrån funktionellt, emotionellt och socialt värde. Nedan 

följer en tabell över företagsledarnas upplevda värde av revision. Likt tabell 4 betyder ++ 

att företagsledaren värderar värdet högst, + att företagsledaren nämner värdet men att det 

inte är det viktigaste värdet och 0 betyder att företagsledaren inte nämnt värdet.  
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Tabell 5. Företagsledarnas upplevda värde av revision. 

 

7.4.1 Funktionellt Värde 

Samtliga företagsledare med VD som befattning upplevde det funktionella värdet som 

viktigast och endast ett fåtal av ekonomicheferna. Dessutom ansåg samtliga 

företagsledare som hade en ägarandel i företaget att det funktionella värdet var det 

viktigaste oavsett om de jobbade som VD eller ekonomichef. Corten, Steijvers och 

Lybaert (2016) fann att ägarandel var negativt korrelerad med upplevd funktionell nytta 

varför denna studie indikerar ett motsatt mönster. Något som bör tas i beaktning är att 

endast fyra av de arton företagsledarna i denna studie hade en ägarandel och att sambandet 

i Corten, Steijvers och Lybaert (2016) studie var statistiskt signifikant. En anledning till 

att alla företagsledare som var VD ansåg att det funktionella värdet var viktigast kan vara 

att de har mindre kontakt med revisorn än ekonomicheferna. Som tidigare nämnts tackade 

många VD nej till att vara med på intervjun och hänvisade att ekonomichefen hade 

kontakten med revisorn. Om man har mindre kontakt med revisorn och berörs mindre av 

deras arbete skulle det kunna leda till att man inte ser något ytterligare värde än kärnvärdet 

av revision, det vill säga det funktionella värdet som granskningen av de finansiella 

rapporterna innebär.    

 

  Funktionellt Värde Emotionellt Värde Socialt Värde Viktigaste värdet 

Företag 1 ++ 0 + Funktionellt 

Företag 2 + ++ + Emotionellt 

Företag 3 ++ + + Funktionellt 

Företag 4 ++ + + Funktionellt 

Företag 5 ++ + + Funktionellt 

Företag 6 + ++ 0 Emotionellt 

Företag 7 ++ + + Funktionellt 

Företag 8 ++ + 0 Funktionellt 

Företag 9 + ++ + Emotionellt 

Företag 10 ++ + + Funktionellt 

Företag 11 + ++ + Emotionellt 

Företag 12 ++ + + Funktionellt 

Företag 13 ++ 0 + Funktionellt 

Företag 14 + + ++ Socialt 

Företag 15 + ++ 0 Emotionellt 

Företag 16 + ++ + Emotionellt 

Företag 17 + ++ + Emotionellt 

Företag 18 + + ++ Socialt 



71 

 

7.4.2 Emotionellt Värde 

Efter funktionellt värde var upplevt emotionellt det värde flest företagsledare ansåg att 

revision bidrog med. Företagsledares upplevda värde av revision kan enligt Corten, 

Steijvers och Lybaert (2016) påverkas av deras karakteristikor. Studien indikerar att 

upplevelsen av emotionellt värde påverkas av om företagsledaren är VD eller 

ekonomichef. Ingen av de fem företagsledare som var VD har upplevt revisionens 

viktigaste funktion som förmedling av trygghet eller säkerhet, det vill säga emotionellt 

värde. De företagsledare som ansåg att revision inte bidrog till något emotionellt värde 

var även de VD. Det värde som är viktigast för företagsledarna som är VD är istället det 

funktionella värdet. 

 

Många ekonomichefer har angett att revision är en trygghet och kvitto på att 

redovisningen och det arbete de gjort är rätt. En anledning till att en stor del av 

ekonomicheferna upplevde de emotionella värdet viktigast och ingen av de företagsledare 

som var VD kan vara att ekonomicheferna känner ett större ansvar för ekonomin. Det kan 

även bero på att ekonomicheferna arbetar mer med den löpande ekonomin och 

redovisningen och att de företagsledarna som är VD arbetar mer operativt med 

verksamheten. De företagsledare som inte nämnde revision som någon form av 

emotionellt värde var också de enda som inte hade någon ägarandel i företaget. En tänkbar 

förklaring till det kan vara att företagsledare som är VD och har en ägarandel i företaget 

ser ett visst emotionellt värde av revisionen men att det är knutet till deras ägande i 

företaget och inte till deras roll som VD. Därmed skulle en VD utan ägarandel inte 

uppleva ett emotionellt värde av revision.  

 

Corten, Steijvers och Lybaert (2016) menade att företagsledare även kan uppleva ett 

negativt emotionellt värde av revision då de kan känna sig kontrollerade och övervakade 

och bli mindre flexibla. Ingen företagsledare i denna studie uttryckte dock att de kände 

sig övervakade och kontrollerande eller att de blev mindre flexibla av revision. Det 

indikerar att revisionens nytta inte kan anses vara den klassiska övervakande och 

kontrollerande funktionen. Det indikerar även, likt Broberg (2013) anförde, att revisorer 

ägnar sig åt aktiviteter som syftar till att göra klienter nöjda och därmed att eliminera 

eventuellt negativa emotionella värden av revision.   
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7.4.3 Socialt Värde 

Det var endast två företagsledare som upplevde det sociala värdet av revision som 

viktigast. Båda dessa var ekonomichefer på företag som relativt sett de flesta andra i 

studien hade hög omsättning. En anledning till att det var få företagsledare som upplevde 

det sociala värdet viktigast kan bero på att alla företag i studien omfattas av revisionsplikt 

varför företagets intressenter kan ta revision för givet. En annan anledning kan vara att 

revision har tappat förtroendet likt Broberg (2013) anförde och att intressenter inte anser 

att revision bidrar till ett positivt socialt värde för företagen.  

 

Av övriga företagsledare upplevde 13 att revision hade ett socialt värde och tre att det inte 

hade ett socialt värde. Gemensamma karakteristika för de tre företagsledare som inte 

ansåg att revision hade ett socialt värde var att de var ekonomichefer. Två av dessa tre 

företagsledare saknar universitetsutbildning eller motsvarande och samtliga har haft en 

tidigare befattning inom företaget innan sin nuvarande tjänst. Möjligtvis kan det indikera 

att företagsledare som klättrat inom företaget fokuserar mer på interna värden av revision. 

Det indikerar även att företagsledare som saknar utbildning inte är lika medvetna om hur 

revision antas påverka företagets externa parter. Två av ekonomicheferna som inte 

upplevde ett socialt värde ansåg inte heller att revision bidrog till extern nytta. Det 

tydliggör ytterligare att socialt värde främst är externt mot företagets intressenter och inte 

internt mot till exempel anställda. Sammanfattningsvis indikerar studien att 

företagsledare uppfattar det sociala värdet av revision men att de anser att det inte är det 

viktigaste värdet som revision genererar. 
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 Upplevd nytta i förhållande till upplevt värde 

Tabell 6. Upplevd nytta och upplevt värde. 

  Intern Nytta Extern Nytta 
Funktionellt 

Värde 
Emotionellt 

Värde 
Socialt 
Värde 

Företag 1 + ++ ++ 0 + 

Företag 2 ++ + + ++ + 

Företag 3 ++ + ++ + + 

Företag 4 + ++ ++ + + 

Företag 5 + ++ ++ + + 

Företag 6 ++ 0 + ++ 0 

Företag 7 + ++ ++ + + 

Företag 8 ++ 0 ++ + 0 

Företag 9 ++ + + ++ + 

Företag 10 ++ + ++ + + 

Företag 11 + ++ + ++ + 

Företag 12 ++ + ++ + + 

Företag 13 ++ ++ ++ 0 + 

Företag 14 + ++ + + ++ 

Företag 15 ++ 0 + ++ 0 

Företag 16 ++ + + ++ + 

Företag 17 ++ + + ++ + 

Företag 18 + ++ + + ++ 

 

Som framgår av tabell 6 ansåg sex av sju företagsledare som upplevde det emotionella 

värdet högst att den interna nyttan av revision var den viktigaste nyttan. Ekonomichefen 

på företag 11 var den enda som upplevde den externa nyttan som viktigast samtidigt som 

det viktigaste värdet av revision var emotionellt. Han uttryckte att revision ” […] skyddar 

oss som jobbar med det så att det inte blir några misstänksamheter”. Han angav tydligt 

att revision är ett skydd mot externa parter snarare än att det är en trygghet att han gjort 

rätt. 

 

Det faktum att de flesta företagsledare som upplevde det emotionella värdet högst även 

upplevde att den interna nyttan av revision var viktigaste indikerar att personer som i 

högre grad upplever emotionella värden värderar den interna nyttan högst. Det kan bero 

på att personer som värderar emotionella värden högt, såsom trygghet och säkerhet, anser 

att den del av revision som generar trygghet och säkerhet för dem personligen är viktigast. 

Det kan också bero på att de som ansåg att den interna nyttan av revision var viktigast 

värderar emotionella värden högre än de som ansåg att den externa nyttan av revision är 
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viktigast. Uppfattningar om revisionens nytta kan således påverkas av personlighet likt 

upplevelsen av revisionens värde gör enligt Corten, Steijvers och Lybaert (2016).  

 

Det sociala värdet av revision är nära förknippat med den externa nyttan då socialt värde 

handlar om hur företaget uppfattas och vad företaget signalerar. Det indikerar denna 

studie då de två företagsledare som upplevde det sociala värdet som viktigast även ansåg 

att den externa nyttan av revision var viktigast. Av de tio företagsledare som ansåg att det 

funktionella värdet av revision var viktigast ansåg hälften av företagsledare att den 

externa nyttan är viktigast och hälften att den interna nyttan är viktigast. 

 

Baserat på ovan nämnda indikationer utvecklas den sammanfattande modellen om 

företagsledares uppfattningar om revision som presenterades i slutet av kapitel fyra. De 

företagsledare som ansåg att den intern nyttan av revision är viktigast tenderar alltså att 

uppleva det emotionella och funktionella värdet av revision. De företagsledare som ansåg 

att den externa nyttan av revision är viktigast tenderar att uppleva det sociala och 

funktionella värdet av revision. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8. Ny modell av företagsledarnas uppfattningar om revision. 

 

Extern nytta Intern nytta 

Företagsledares uppfattningar 
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8. Slutsats 
I kapitlet redogörs för vad studien kommit fram till utifrån syftet. Vidare diskuteras det 

kunskapsbidrag som studien resulterat i och förslag till vidare forskning.  

 
Syftet med studien var att utforska vilka nyttor och värden företagsledare upplevde att 

revisionen bidrar med till företaget och dess ledning. Många företagsledare i studien hade 

motsägelsefulla uppfattningar, vilket indikerar att revisionens funktion och nytta är 

komplex och att den mystik som Willmott (1986) ansåg föreligga fortfarande 

förekommer. En möjlig konsekvens av mystiken kring revision kan vara att 

företagsledarnas upplevelse av revision skiljer sig åt från vad revisorer faktiskt ska ägna 

sig åt, det vill säga att det uppkommer ett förväntningsgap enligt Öhmans (2007) 

definition. Trots mystiken var det endast två företagsledare vars svar tydde på 

förväntningsgap då de uppgav att revisionens uppgift var att upptäcka och förebygga 

bedrägeri. Många företagsledare uttryckte att revisionen var ett kvitto på att företaget och 

redovisningen sköts rätt. Det kan jämföras med revisionens kärnuppdrag vilket är att 

granska redovisningen och förvaltningen (Aktiebolagslagen, 2005:551) och därmed 

kvalitetssäkra delar av de finansiella rapporterna (Öhman, 2007). Studien indikerar 

därmed att företagsledarna uppfattar revisionens kärnvärde som en av revisonens 

funktioner trots mystiken och de delvis motsägelsefulla svaren. 

 

Studien indikerar även att revisionens nytta är flerdimensionell, den bidrar både till extern 

och intern nytta för företaget, vilket också Knechel, Niemi och Sundgren (2008) anförde. 

Revisionens kärnuppdrag, som även innefattar revisionsrådgivning, bidrar således både 

till nytta för företaget, personlig nytta för företagsledare och nytta för företagets 

intressenter. Studien indikerar därmed att det mer agentteoretiska perspektivet där 

revisionen är till för att företagets ägare ska kontrollera förvaltarna kan ifrågasättas, vilket 

Broberg (2013) anförde. Övervakningen och kontrollen upplevs dock fortfarande som en 

av revisionens mest centrala funktioner. Övervakningen och kontrollen upplevs däremot 

inte enbart bidraga till nytta för företagets ägare och andra intressenter utan även till nytta 

för företaget och företagsledarna personligen. Många företagsledare som ansåg att den 

interna nyttan av revision var viktigast angav samtidigt att övervakning och kontroll var 

revisionens viktigaste funktion. Den övervakande funktionen bidrar bland annat till 

trygghet för företagsledarna att de gjort rätt i sitt arbete vilket är viktigt både för 

företagsledarna och för att företagen ska kunna bedriva verksamheten bra. Denna studie 
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indikerar således att den klassiska övervakande och kontrollerande funktionen är aktuell 

trots att revisionens viktigaste funktion för många företagsledare är att bidra till intern 

nytta. Övervakningen och kontrollen kan idag handla mer om att kontrollera och övervaka 

företaget för att bidra till nytta för företaget och inte företagets ägare. Det kan bero på att 

revisionsbyråer har tvingats att fokusera mer på att tillfredsställa klienten på grund av den 

hårdnande konkurrensen enligt Sweeney och McGarry (2013). 

 

Enligt Carrington (2010) är en stor del av revisionens nytta att vara rådgivare, vilket denna 

studie indikerar. Av de 18 företagsledare som deltog i studien ansåg 13 företagsledare att 

revisorn var ett bollplank och rådgivare samt att endast två företagsledare dementerade 

att revisorn var en rådgivare och ett bollplank. Enligt Arruñada, (1999) och Svanström 

(2008) ger revisorer rådgivning vid revision för att generera mervärde till kunden, vilket 

denna studie indikerar. Många av företagsledarna ansåg att den interna nyttan av revision 

var viktigast vilket kan tolkas som att rådgivningen genererar mervärde. Samtliga av 

dessa 13 företagsledare syftade på revisionsrådgivning vilket indikerar att revisionens 

kärnuppdrag till stor del består av rådgivning idag vilket därmed indikerar att revisionens 

kärnuppdrag genererar mervärde.  Det kan även indikera att revisorer i stor utsträckning 

fokuserar på att bidra till mervärde för klienterna vilket kan bero på att klienter enligt 

Fontaine, Letaifa och Herda (2013) förväntar sig det. Indikationen kan också vara ett 

resultat av att revisorer anser att mervärde för kunden leder till bättre revision, likt 

Broberg (2013) anförde. Ytterligare en förklaring kan vara att revisorer är tvingade att 

lägga stor vikt på mervärde och intern nytta. Konkurrensen på revisionsmarknaden har 

ökat enligt Svanström (2004) och revisionsbyråernas huvudsakliga mål är lönsamhet, 

vilket kan vara en orsak till att revisorer eventuellt fokuserar mer på intern nytta för 

företagen och att genera mervärde. Att revisionsbyråernas mål är lönsamhet och att det 

kan påverka revisionens nytta anförde även Sweeney och McGarry (2013). Klienten som 

granskas vid revision är också revisionsbyråns kund vilket också kan vara en förklaring 

till indikationen att revisorer fokuserar på att bidra till mervärde för klienten. Om kunden 

förväntar sig att revisionen kommer generera mervärde bör revisionen genera mervärde 

för att inte revisionsbyrån ska förlora kunden. Revisionens nytta verkar alltså enligt denna 

studie vara mer än nyttan som tillfaller intressenter vid granskning av de finansiella 

rapporterna. De 13 företagsledarnas uppfattningar om att revisionens viktigaste funktion 

är att generera intern nytta tyder även på att revisorer är en betydelsefull aktör för 

klienterna likt Svanström (2008) anförde. 
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Det faktum att 13 företagsledare ansåg att revisorn var en rådgivare och ett bollplank, att 

mer än hälften av företagsledarna ansåg att den interna nyttan var viktigast samt att tre 

företagsledare inte upplevde någon extern nytta av revision indikerar även att revisionen 

i första hand handlar om att tillfredsställa klienten. Enligt Humphrey och Moizer (1990) 

är det svårt att identifiera den faktiska konsumenten av revision. Denna studie indikerar 

att företag och företagsledare kan ses som konsumenter av revision då mer än hälften 

ansåg att den interna nyttan var viktigast. 

 

Faktumet att revisionens nytta är flerdimensionell och genererar både nytta för företaget, 

företagsledarna personligen och företagets intressenter tyder på att revisorer både gör 

affärer i samhället och är samhällets övervakare likt Öhman (2006) anförde. Studien 

indikerar även att revision och revisorer ses som en kontakt och förmedlare av annan 

expertis vilket ytterligare stödjer det faktum att revisorer även gör affärer i samhället.  

 

Studien tyder vidare på att företagsledare upplever värdet av revision olika. Det 

emotionella och det funktionella värdet är det värde olika företagsledare oftast upplever 

som viktigast. Studien indikerar att verkställande direktörer upplever det funktionella 

värdet av revision som viktigast medan ekonomichefer i högre grad upplever det 

emotionella värdet som viktigast. Det indikerar att företagsledares karakteristikor 

påverkar upplevelsen av revision likt Corten, Steijvers och Lybaert (2016) anförde. Det 

faktum att karakteristikor påverkar revisionen kan påverka förtroendet för 

revisionsprofessionen negativt, vilket kan skada professionen då förtroende kan anses 

centralt för revisionsprofessionen (jmf Ijiri, 1983; Öhman, 2007). Denna studie indikerar 

således att en orsak till att revisionsprofessionen har förlorat förtroendet, likt Broberg 

(2013) anförde, på senare tiden kan vara att karakteristikor påverkar revisionen. 

 

Enligt Corten, Steijvers och Lybaert (2016) kan företagsledare uppleva ett negativt värde 

av revision. Denna studie pekar på att företagsledares upplevelse av revision inte är 

negativ, vilket kan tyda på att revisorer ägnar sig åt aktiviteter som gör att företag och 

företagsledare blir nöjda, vilket de enligt Sweeney och McGarry (2013) har tvingats till 

på senare tiden på grund av bland annat hårdnade konkurrens. Det indikerar också att den 

klassiska övervakande funktionen, som kan leda till att företagsledare upplever att de blir 

övervakade och kontrollerade enligt Corten, Steijvers och Lybaert (2016), har förändrats. 
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Som tidigare nämnts upplevs kontrollen och övervakandet idag som en hjälp i 

förvaltningen och som en säkerhet för företagsledarna. Det kan indikera att revisorer 

fokuserar mer på klienten och att tillfredsställa dem än att kvalitetssäkra den ekonomiska 

informationen för företagets intressenter. Det tyder även på att den klassiska 

kontrollerande och övervakande funktion har förändrats till att mer fokusera på att 

tillfredsställa klienternas önskningar och förväntningar.  

 

Ett mönster mellan upplevd nytta och uppfattningar om revisionens funktion har även 

identifieras. De företagsledare som upplever att det emotionella värdet är störst tenderar 

att också uppfatta den interna nyttan av revision är viktigast. De företagsledare som 

upplevde att det sociala värdet av revision var störst tenderar istället att uppfatta att den 

externa nyttan är viktigast. Uppfattningar om inriktningen på revisionen kan således bero 

på företagsledarnas uppfattningar om revisionens värde.  

 

Av de befintliga teorier som återfinns i figur 5 i kapitel 4 är alla aktuella för att förklara 

revision från ett företagsledarperspektiv. Vissa teorier förklarar företagsledarnas 

uppfattningar om revision bättre än andra. Den teori som förklarar företagsledarnas 

uppfattning bäst är agentteorin där revision har en kontrollerande och övervakande 

funktion. Många företagsledare ansåg att den kontrollerande och övervakande funktionen 

var viktigast. Många hade dock, som tidigare nämnts, ett internt perspektiv då de angav 

att kontrollen och övervakningen var viktigast. Det tyder på att revisorn inte enbart agerar 

som kontrollant och övervakare i ägarnas intresse likt agentteorin utan att de även agerar 

som en övervakare och extra kontroll att företagsledarna och företagen har gjort rätt. Efter 

den övervakande och kontrollerande funktionen förklaras majoriteten av de övriga 

företagsledarnas uppfattningar om revisionens viktigaste funktion med teorin om revision 

som förbättring. Dessa två teorier verkar alltså förklara företagsledarnas uppfattningar 

bäst.  

 

Övriga teorier är aktuella trots att de inte förklarar företagsledarnas uppfattningar om 

revisionens viktigaste nytta. Företagsledarna i studien upplevde en trygghet i att bli 

granskade vilket kan förklaras av teorin om försäkring. Många företagsledare uttryckte 

att revision var ett kvitto både för företagets intressenter och dem själva vilket kan 

förklaras både av teorin om revision som försäkran samt teorin om revision som 

förmedling av komfort. Det var endast en företagsledare som direkt uttryckte att 
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revisionens funktion hade en legitimerande funktion men det kvitto som många 

företagsledare ansåg att revisionen var kan anses vara av legitimerande funktion. 

Mervärde förklarar många av de nyttor företagsledarna beskrev då mervärde är den nytta 

som tillfaller företaget utöver revisionens kärnvärde som enligt Öhman (2007) nyttan med 

att kvalitetssäkra det finansiella rapporterna. Fyra företagsledare förklarade till exempel 

att revisorer innebär ett kontaktnät till andra experter vilket kan ses som att revisorer ger 

klienterna rådgivning angående experthjälp. Formell och informell rådgivning är ett 

exempel på mervärde enligt Fontaine, Letaifa och Herda (2013). 

 Studiens kunskapsbidrag 

Denna studie har bidragit till att uppmärksamma och undersöka företagsledares syn på 

revisionens kärnuppdrag, vilket efterfrågades av Öhman (2007). Studien belyser att 

revision till stor del uppfattas som bidragande till intern nytta för företaget. Det är 

intressant både från ett ägar- och företagsperspektiv. Genom att identifiera 

företagsledares uppfattningar om revision tydliggörs revisionens nytta både från 

intressenters perspektiv och från ett företagsperspektiv. Studien har tydliggjort vilka 

nyttor och värden som företagsledare upplever av revision. De företag som idag inte 

omfattas av revisionsplikt och inte valt att ha revision kan få en indikation vilka eventuella 

nyttor revision skulle bidra med till företaget om de skulle välja att ha revision. De företag 

som inte omfattas av revisionsplikten och som inte valt revision kan eventuellt tro att 

revision bara är den övervakande och kontrollerande funktionen och att revision enbart 

generar nytta till företagets intressenter. Studien tydliggör som tidigare nämnts att 

revisionens huvudsakliga funktion till stor del upplevs som att bidra till intern nytta till 

företaget och att många ekonomichefer även upplever ett emotionellt värde av revision. 

Det kan bidra till att fler företag som idag inte har revision väljer att ha revison då nyttan 

av revision till stor del kan tillfalla företaget. Studien är även av intresse för 

revisionsprofessionen genom att den tydliggör vilken nytta revisionen har idag från 

företagsledares perspektiv. Då revision och revisionsprofessionen ständigt utvecklas är 

det viktigt att belysa hur klienterna upplever revisionen i dagsläget.  

 

Studien har även bidragit till att tydliggöra att revisionens funktion fortfarande till stor 

del är den övervakande och kontrollerande funktionen men att företagsledare upplever att 

denna funktion snarare genererar intern nytta till företaget än att de blir kontrollerade och 
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blir mindre flexibla. Studien indikerar att revisionens klassiska funktion utifrån det 

agentteoretiska perspektivet, där revision är till för att övervaka företagsledarna för att 

kontrollera att de inte utnyttjar informationsövertaget, bör ifrågasättas.  

 Förslag till fortsatt forskning 

Företagsledares uppfattningar om revision är enligt Corten, Steijvers och Lybaert (2016) 

en viktig faktor för efterfrågan av revision. Då alla företag i studien omfattades av 

revisionsplikt behandlade inte denna studie efterfrågan av revision. Det skulle därför vara 

intressant att i en jämförande studie undersöka företagsledares uppfattningar i företag som 

inte omfattas av revisionsplikt men som valt att ha revision med företagsledares 

uppfattningar i företag som inte valt att ha revision. Anledningen till att en sådan studie 

skulle vara intressant är att man då skulle belysa vilka upplevda värden som driver 

revisionsefterfrågan för de som inte är tvungna att ha revision.  

 

I denna studie har många företagsledare hänvisat till att de ser revisorn som ett bollplank 

trots att intervjuguiden inte har innehållit ordet. Det vore därför intressant att studera 

närmare vad företagsledare mer specifikt menar med bollplank och hur detta påverkar 

förhållandet mellan revisorer och klienter. Företagsledarna i den här studien har i flertalet 

fall även uttryckt att revisorns förmåga att agera som bollplank är en av de viktigaste 

faktorerna vid valet av revisor och därmed kan vidare forskning inom detta möjligtvis ge 

insikter om vad som driver efterfrågan på revision idag. 

 

Studien har genererat indikationer som skulle vara intressanta att studera vidare. En av 

dessa indikationer är att verkställande direktörer är mindre insatta i revision och upplever 

ett mindre behov av att bli försäkrade likt teorin om revision som försäkran. En annan 

indikation är att företagsstorlek påverkar företagsledares uppfattningar om revision. Det 

skulle vara intressant att undersöka om andra företagskarakteristikor såsom 

branschtillhörighet och geografisk tillhörighet påverkar företagsledares uppfattningar av 

revision och i så fall hur. Då denna studie endast omfattar företag som inte är noterade 

eller är fåmansbolag skulle det även vara intressant att undersöka hur företagsledare på 

noterade bolag upplever revision och om det finns några tydliga skillnader jämfört med 

företagsledarnas uppfattningar i denna studie.  

 



81 

 

En ytterligare indikation är att personlighet, erfarenhet och revisionsbyrå kan påverka 

inriktningen på revision. Det skulle vara spännande om, och i så fall hur, personlighet, 

erfarenhet och revisionsbyrå påverkar om revisorn fokuserar på att generera mervärde, 

det vill säga intern nytta, eller på att generera nytta till ägarna och intressenterna, det vill 

säga extern nytta.  
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Bilaga . I tervjuguide 
1. Hur gammal är du?  

2. Har du någon utbildning och i så fall vad för utbildning?  

3. Har du några tidigare befattningar i företaget (antal): 

4. Hur många år har du jobbat som VD/ekonomichef? 

5. Har du några ytterligare styrelseuppdrag (antal)? 

6. Har du någon ägarandel i företaget (i procent):  

Allmänna frågor om revisionens nytta 

7. Vilken är den viktigaste funktion revisionen har i företaget? 

8. Vilka andra funktioner tycker du att revisionen har? 

9. Skulle ni valt att ha revision även om ert företag inte omfattades av revisionsplikt?  

- Om ja, varför då? 

- Om nej, vad skulle få dig att ändra uppfattning? 

Revisionens nytta i förhållandet till intressenter (extern nytta) 

10. Hur upplever du att revisorn påverkar förhållandet mellan ert företag och era 

intressenter? 

11. Hur upplever du att revisionen påverkar allmänhetens och intressenternas syn på 

företaget och företagets redovisade information? 

Revisionens nytta för företaget internt (intern nytta) 

12. Vad upplever du att revisionen bidrar med till företaget? 

13. Anser du att revisionen bidrar till företagets utveckling?  

- Om ja, hur då? 

14. Upplever du att revisorn är en hjälp vid förvaltningen av företaget?  

- Om ja, hur då? 

Upplevd nytta 

15. Upplever du att revisorn har en nytta för dig personligen som VD/ekonomichef? 

- Om ja, på vilket sätt? 

 



 

 

Kontrollfrågor 

Kontrollfrågorna besvaras med en uppskattning av hur väl påståendet stämmer. Om 

respondenten inte instämmer alls anges en etta och om hen instämmer helt anges en sjua. 

Kontrollfrågor   Svar (1-7) 
1 Revisorn är mån om kvaliteten på redovisningsinformationen.   
2 Revision innebär minskad risk för företagsledare.    
3 Revision bidrar till mindre ifrågasättande intressenter då det inger 

 trygghet och försäkrar kvaliteten på företagets redovisade information.   
4 Revision bidrar till ökad legitimitet för företaget.    
5 Revisorn och revisionsteamet fokuserar på att uppnå egen komfort vid granskning.   
6 Revision resulterar i att intressenter blir mer komfortabla (t.ex. kreditgivare).   
7 Revisorn agerar som kontrollant och övervakare över förvaltningen av företaget.   

 

8 
Revisorn bidrar till mer än att bara kvalitetssäkra redovisningen (t.ex. förbättrad 
 regelefterlevnad och förbättrade interna processer).   

9 Revisorn hjälper till att uppfylla div lagkrav och agerar rådgivare för att förbättra  
redovisningen. 
 

  
 

 

 

16. Avslutningsvis, har du något du vill tillägga om revisionens roll allmänt eller för 

ert företag specifikt?  

  



 

 

Bilaga . Refere ser till ko trollfrågor 
 

 

 

  

Kontrollfrågor   Källhänvisning 
1 Revisorn är mån om kvaliteten på 

redovisningsinformationen. 
(Carrington, 2010) 

2 Revision innebär minskad risk för företagsledare. (Carrington, 2010; Menon & 
Williams, 1994; O´Reilly, Leitch & 
Tuttle, 2006) 

3 Revision bidrar till mindre ifrågasättande intressenter då 
det inger trygghet och försäkrar kvaliteten på företagets 
redovisade information. 

O´Reilly, Leitch & Tuttle, 2006 

4 Revision bidrar till ökad legitimitet för företaget. (Bazerman, Morgan & 
Loewenstein, 1997) 

5 Revisorn och revisionsteamet fokuserar på att uppnå egen 
komfort vid granskning. 

(Broberg, 2007) 

6 Revision resulterar i att intressenter blir mer komfortabla 
(t.ex. kreditgivare). 

(Carrington & Catasús, 2007; 
Pentland, 1993) 

7 Revisorn agerar som kontrollant och övervakare över 
förvaltningen av företaget. 

(Jensen & Meckling, 1976; Ijiri, 
1983; Öhman, 2007) 

 
8 

Revisorn bidrar till mer än att bara kvalitetssäkra 
redovisningen (t.ex. förbättrad regelefterlevnad och 
förbättrade interna processer). 

(Collis, Jarvis & Skeratt, 2004) 

9 Revisorn hjälper till att uppfylla div lagkrav och agerar 
rådgivare för att förbättra redovisningen. 

(Fontaine, Letaifa & Herda, 2013; 
Grönroos, 1997) 
 



 

 

Bilaga . Svar ko trollfrågor 
 

 

 

 

Intervjusvar kontrollfrågor Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4 Företag 5 Företag 6 Företag 7 Företag 8 Företag 9

Fråga 1 6 5 7 6 7 7 7 7 7

Fråga 2 5 6 7 7 4 7 7 6 7

Fråga 3 7 7 5 5 6 7 6 7 6

Fråga 4 6 7 5 5 4 3 7 7 5

Fråga 5 6 7 6 2 3 5 2 3 5

Fråga 6 6 7 5 6 4 4 7 6 6

Fråga 7 6 5 7 5 5 1 4 6 4

Fråga 8 4 5 5 6 7 6 5 6 4

Fråga 9 5 7 7 6 7 6 6 7 6

Intervjusvar kontrollfrågor Företag 10 Företag 11 Företag 12 Företag 13 Företag 14 Företag 15 Företag 16 Företag 17 Företag 18

Fråga 1 7 7 7 7 7 7 6 7 7

Fråga 2 6 7 6 4 7 6 5 6 7

Fråga 3 6 7 7 5 7 6 5 7 7

Fråga 4 5 5 7 4 7 6 4 6 6

Fråga 5 5 EJ SVAR 3 5 5 5 3 6 4

Fråga 6 7 7 6 7 7 7 6 7 7

Fråga 7 4 7 7 6 6 6 5 5 4

Fråga 8 4 6 7 4 6 6 6 5 7

Fråga 9 6 6 7 6 7 7 5 6 7


