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SAMMANFATTNING 
Det finns en tjänst som nästan alla företagare i Sverige behöver använda, den kallas revision. 
Revision är för närvarande lagstadgad, vilket innebär att de företag som omfattas av lagen 
måste använda tjänsten. Idag pågår det en debatt som behandlar revisionsplikten och om den 
skall finnas kvar. Om revisionsplikten förändras kommer detta påverka revisionsföretagen då 
det finns en möjlighet att en del av deras kunder inte kommer att fortsätta använda 
revisionstjänsten, vilket innebär att revisionsföretagens kundgrupp kan urholkas. 

Vi vill därför undersöka hur revisionsföretagen kan hantera effekten av revisionspliktens 
förändring och undrar om intraprenörskap kan vara ett hjälpmedel för revisionsföretagen, för 
att behålla sin kundgrupp. Detta då de intraprenöriella företagen har medarbetare som är 
kreativa, innovativa och samarbetsvilliga. Dessutom är en intraprenöriell organisation öppen 
att införa förändringar och har kommunikationsmedel som fungerar. Allt detta medför att 
organisationen är intraprenöriell som skapar ett företagsklimat som stimulerar nytänkande. 
Vår frågeställning lyder enligt följande:   

Hur kan revisionsföretagen hantera förändringen av revisionsplikten med hjälp av 
intraprenörskap och vilken betydelse har det för revisionsföretagens organisation och 
kundgrupp? 

Vi har genomfört studien utifrån ett mer hermeneutiskt synsätt än positivistiskt. Detta på 
grund av att vi vill förstå de egenskaper som intraprenörskap har och testa om dessa tillämpas 
av revisionsföretagen. Vi har haft ett deduktivt angreppssätt och en kvalitativ metod. Av de 
kvalitativa metoderna valde vi att utföra intervjuer, detta då vi ville att företagen skulle berätta 
med egna ord hur de upplever den kommande förändringen av revisionsplikten och vilka 
förändringar i organisationen som de anser krävs. Intervjuerna utfördes i Umeå kommun på 
de fyra största revisionsföretagen med hjälp av en semistrukturerad intervjumall.  

Teorierna vi har använt i denna studie behandlar intraprenörskap och dess egenskaper. Vi 
fann att kreativitet, innovativitet, kommunikation och chef/ledare var viktiga egenskaper för 
att stimulera ett intraprenöriellt klimat i verksamheten.  

När vi påbörjade denna studie ansåg vi att de större revisionsföretagen var mycket lika 
varandra och hade svårt att skilja dem åt. När studien var genomförd insåg vi att de fyra 
företagen var mycket olika varandra trots att de erbjuder liknande tjänster. Ett skäl till detta är 
att de fyra företagen har olika förutsättningar för att stimulera de anställda att tänka 
intraprenöriellt. Utifrån de personer och företag vi intervjuat fann vi att revisionsföretagen 
som anammat ett intraprenöriellt tankesätt även har ett försprång i och med förändringen av 
revisionsplikten relativt de företag som inte har de förutsättningar som stimulerar 
intraprenöriellt tänkande. De företag som var mer intraprenöriella har ett annat sätt att agera 
och hantera motgångar, hade också andra möjligheter att ta tillvara de möjligheter som 
förändringen av revisionsplikten kommer att innebära. Detta beror på att de intraprenöriella 
företagen inte upplever samma oro inför förändringar, de vågar satsa på innovationer och är 
inte rädda för att välja osäkra vägar för att nå fram till sina mål.  

Genom studien har vi fått en förståelse för vilka egenskaper intraprenörskap har och hur dessa 
kan stimulera ett intraprenöriellt tänkande hos revisionsföretagen samt att detta har betydelse 
för hur företagen hanterar förändringen av revisionsplikten. Studien visar att intraprenörskap 
kommer att hjälpa revisionsföretagen vid en förändring av revisionsplikten. 
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1 INLEDNING 

 

Tjänsten som nästintill alla företagare måste använda kallas revision och innebär att en 
oberoende part granskar företagets årsbokslut, vilket innebär att företagen har revisionsplikt. 
Revisionstjänsten har funnits sedan år 1895 men var då inte lagstadgad i samma utsträckning 
som den är idag. År 1983 infördes en mer omfattande lag och den innebar att nästintill alla 
företag skulle använda revisionstjänsten. Motivet till detta var att minska den ekonomiska 
brottsligheten som spred sig i samhället1.   

En debatt om ämnet revisionsplikt har funnits ända sedan plikten infördes då den anses vara 
krånglig men sedan några år tillbaka har denna debatt blivit mer omtalad. Detta då 
näringslivet funderat kring revisionspliktens existens och omfattning, därav behandlar 
debatten idag huruvida revisionsplikten skall avskaffas eller ej. Hur omfattande förändringen 
kommer att bli är inte fastställt ännu men Riksdagen har beslutat att utreda behovet av 
revisionsplikt för små och medelstora företag. Anledningen till detta är ett av EU:s direktiv 
där det ges det utrymme för den Svenska Regeringen att minska omfattningen av 
revisionsplikten. Betänkandet angående revisionsplikten och vilka företag som fortfarande 
skall använda tjänsten skall vara klart senast den 10 september 20082. Vissa har menat att om 
betänkandet är klart vid denna tidpunkt kan revisionsplikten förändras i början av 20093.  

I det fall revisionsplikten avskaffas för små alternativt medelstora företag skulle detta 
resultera i att hela revisionsbranschen påverkas, beroende på hur de nya reglerna gällande 
revisionsplikten. Det finns rapporter som antyder att 85 % av revisionsbranschens kunder 
kommer att få möjlighet att välja om de vill köpa revisionstjänsten eller ej4. Idag kan 
kunderna välja att byta revisionsbyrå men inte att utesluta revisionen helt. Detta kan komma 
att förändras i framtiden genom revisionspliktens förändring. Om kunderna inte är nöjda med 
revisionsföretagens tjänsteutbud, service eller utförande finns det i framtiden en risk att de 
väljer att inte använda tjänsten från samma revisionsbyrå alternativt att dessa lämnar tjänsten. 
Revisionsbranschens företag måste således anpassa sig till revisionspliktens förändring, för 
att kunna erbjuda sina kunder ett tjänsteutbud som är attraktivt oavsett omfattningen av 
förändringen.  

Även om revisionsföretagen har anpassat sig kvarstår en osäkerhet för hela branschen när det 
gäller vilka kunder som stannar kvar och vilka tjänster dessa väljer att köpa. För att förhindra 
det eventuella kundbortfallet kan en organisatorisk förändring krävas av revisionsföretagen, 
en av lösningarna på det eventuella kundbortfallet kan vara att företagen stimulerar ett 
intraprenöriellt tänkande eller utvecklar det redan befintliga intraprenörskapet inom 
verksamhetens ramar.  

                                                             
1Thorell, Per., och C, Norberg. Revisionsplikten i små aktiebolag. 2005.  
2http://www.riksdagen.se 
3http://www.konsult.lrf.se 
4Thorell, Per, och C, Norberg. Revisionsplikten i små aktiebolag. 2005 

I det inledande kapitlet ger vi läsaren en inblick i revisionspliktens kommande 
förändring. Vi kommer att presentera problemformuleringen, syftet och studiens upplägg.  
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Intraprenörskap är en process som existerar i ett företag som involverar olika medarbetare och 
avdelningar i form av team.5 Intraprenörskap bidrar till att de anställda genererar idéer 
tillsammans istället för ensam, vilket leder fram till diskussioner och lösningar som gynnar 
företagets utveckling6. Därför kan detta vara ett hjälpmedel för revisionsföretagen vid 
förändringen av revisionsplikten och framtida åtaganden7.  

1.1 TIDIGARE FORSKNING 
Intraprenörskap är en relativt ny forskningsansats, det har dock bedrivits en mängd 
forskningar om ämnet entreprenörskap som är nära besläktad med intraprenörskapet8. Dessa 
två ämnesområden har många liknande drag och därför kan information inhämtas från 
entreprenörskap när intraprenörskap studeras. Vid Umeå Universitet har flera studier bedrivits 
om ämnet intraprenörskap, bland annat har en studie behandlat intraprenörskap och 
hämmande barriärer för kreativiteten hos medarbetarna på ett tillverkande företag9. Vid övriga 
universitet har intraprenörskap studerats ur olika synvinklar både för offentliga företag och 
privata. Överlag har studenter forskat mer om ämnet entreprenörskap jämfört med 
intraprenörskap.  

Det är intressant för oss att studera hur intraprenörskap kan stimuleras i ett tjänsteföretag och 
om ett intraprenöriellt tänkande får en liknande karaktär hos dem som hos de teknologiska 
eller produktionsbaserade företagen som studier har baserats på tidigare.  

Vi har dessutom valt en speciell bransch (revision) som inte har ett naturligt behov av 
intraprenörskap, detta eftersom revisionstjänsten redan tillkom år 1895 och den revisionsplikt 
vi har idag infördes år 1983.10 Självfallet har tjänsten utvecklats med tiden men vi anser att 
lagstödet automatiskt skapat revisionsföretagens kundgrupp, vilket medför att 
revisionsföretagen inte tvingats att utveckla sig på samma sätt som de tjänsteföretag som 
skapar sin egen kundgrupp. Dessutom anser vi att revisionsföretagen är lika varandra, de har 
vuxit emot varandra istället för att våga agera banbrytande, genom att gå sin egen väg. 
Intraprenörskap handlar om att vara banbrytande genom att utveckla nya tjänster eller/och 
processer inom ett företag. Det är därför vi anser att detta är ett intressant studieområde. 

   

                                                             
5D.V.R, Seshardi. och A. Tripathy. “Innovation through intrapreneurship: The road less travelled”. Vikalpa 31 
(2006): 17. 
6Laurie K., Lewis. et.al. “Advice on communicating during organizational change”. Journal of Business 
communication 43, (2006): 122.  
7Rank, et al. “Three Avenues for Future Research on Creativity, Innovation, and Initiative”. Applied Psychology: 
An International Review 53,  (2004): 518 
8 Michael H. Morris och Donald F. Kuratko, “Corporate Entrepreneurship: Entrepreneurial Development within 
Organizations” (USA: Thomson Higher Education, 2002), 8. 
9 Yenny Fredriksson och Mathias Styrström, “Framgångsrikt intraprenörskap, vad hämmar kreativiteten?”. 
Umeå Universitet (2007).  
10 Thorell, Per, och C, Norberg. Revisionsplikten i små aktiebolag. 2005 
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1.2 PROBLEMFORMULERING 
Hur kan revisionsföretagen hantera förändringen av revisionsplikten med hjälp av 
intraprenörskap och vilken betydelse har det för revisionsföretagens organisation och 
kundgrupp? 

1.3 SYFTE 
För att skapa en förståelse för om intraprenörskap kan vara ett hjälpmedel för 
revisionsföretagen vid revisionspliktens förändring, ställs frågan om intraprenörskap 
överhuvudtaget existerar inom revisionsbranschen och hos de olika företagen.  

Därefter kommer vi att tolka vilka egenskaper som intraprenörskap har och utifrån detta få en 
förståelse för hur dessa egenskaper kan stimulera ett intraprenöriellt tänkande i ett 
revisionsföretag. Vi skall även tolka om det föreligger utvecklingspotential för 
revisionsföretagen om revisionsplikten förändras. Eftersom kundgruppen riskerar att urholkas 
om revisionsplikten försvinner vill vi undersöka om intraprenörskap kan minska denna risk. 
Därför skall vi se om organisationerna behöver omstruktureras eller anpassas utefter den nya 
utformningen av revisionsplikten. 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
Vi anser att de större revisionsföretagen är mer intressanta för vår studie på grund av antalet 
anställda påverkar hur intraprenörskap fungerar i en organisation. Det kan finnas fler 
svårigheter att få en större verksamhet att kommunicera och arbeta som ett team.  

Även om de stora revisionsföretagen har kontor spridda runt om i landet har de alla en ledning 
som väljer hur arbetet skall fungera i företaget och på respektive kontor. Oavsett om 
ledningen har beslutanderätt i alla frågor eller ej, tror vi att kontoren har vissa regler som de 
måste följa och arbetssättet måste dessutom vara liknande på varje kontor inom samma 
revisionsföretag. Detta då revisionsföretagens olika kontor inte är fristående företag utan 
kontoren hör ihop med varandra, på ett sådant sätt fungerar det för de flesta 
revisionsföretagen. Att revisionsföretagen dessutom har snarlika tjänster och utbud oavsett 
vilket revisionsföretag vi studerar har medfört att vi medvetet gjort en avgränsning till att 
kontakta de större revisionsföretagen som arbetar runt om i landet eftersom dessa har ett 
större antal kunder relativt de små revisionsföretagen.   

Vi anser inte att intressenternas inverkan på revisionsföretagen är av intresse för denna studie. 
Detta på grund av att vi undersöker om intraprenörskap existerar och hur detta kan inverka vid 
en marknadsförändring, vi önskar inte tolka intressenternas påverkan i 
intraprenörskapsprocessen.  

Vi har utöver detta även valt att utelämna vilka tjänster företagen erbjuder sina kunder då 
detta enbart skulle komplicera vår undersökning ytterligare genom att fler egenskaper skulle 
behöva studeras. Vi anser det är av större vikt att tolka huruvida företagen utvecklar sina 
tjänster eller ej, vilket har mer att göra med det intraprenöriella tankesättet relativt hur många 
tjänster de erbjuder.  
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1.5 DISPOSITION  
I kapitel två (Förutsättningar) avser vi att ge läsaren en förståelse för hur vi ser på studien och 
ämnet intraprenörskap. 

I kapitel tre (Revisionsbranschen) beskrivs revisionsbranschen ur en historisk och en nutida 
synvinkel. Syftet med detta är att belysa hur revisionsbranschen fungerar och samtidigt ge 
läsaren en förståelse för varför en reglerad bransch kan finna det svårt att vidga sina vyer.  

I kapitel fyra (Teori) utvecklas ämnet intraprenörskap, då vi avser att tränga djupare in i 
problematiken angående revisionspliktens förändring. Utöver detta önskar vi även att 
applicera teorierna på vårt problem. I detta kapitel har en modell tagits fram för att läsaren 
lättare skall förstå intraprenörskap och dess egenskaper. 

I kapitel fem (Tillvägagångssätt) kommer vi att förklara för läsaren hur studien genomförts 
och tolkats. Detta för att läsaren skall få en så klar bild som möjligt av studiens upplägg och 
bakomliggande tankegångar innan denne läser studiens resultat.  

I kapitel sex (Empiri) redogör vi för de svar som respondenterna lämnat under 
intervjutillfällena. 

I kapitel sju (Analys) tolkas respondenternas svar utifrån teorin med hjälp av den teoretiska 
modellen. Här kommer vi försöka förstå problematiken kring intraprenörskap och 
revisionspliktens förändring mer ingående och redogöra för våra resonemang på ett tydligt 
sätt för läsaren.  

I kapitel åtta (Slutsatser) avser vi att redovisa vad vi kommit fram till. Syftet är att ge läsaren 
en förståelse för om revisionsbranschen aktörer är intraprenöriella eller ej och utröna om 
intraprenörskap kan vara till hjälp vid revisionspliktens förändring. 

I kapitel nio (Framtida forskning) ger vi förslag på vidare forskning som vore intressant att 
genomföra.   
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 VARFÖR VALDE VI ÄMNET? 
Kreativitet och innovation är två begrepp som används mer och mer i dagens samhälle. Det 
finns därför en stor nyfikenhet hos oss författare att undersöka ämnena närmare. Dessa två 
ämnesområden hör samman i ett vidare begrepp; intraprenörskap, som delvis handlar om 
kreativitet och innovation11. Intraprenörskap kan beskrivas som medarbetarnas eget 
företagande inom arbetsgivarens företag, med andra ord är det inte fråga om att medarbetarna 
startar upp egna företag utanför arbetsgivarens verksamhet12.   

Då revisionsföretagen granskar företagens bokföring och bokslut anser vi att dessa fyller en 
viktig funktion i samhället. Då granskning sker kan allmänheten känna sig trygga i och med 
att de företag som blivit granskade har en ”korrekt” bokförning och att företaget följer de 
lagar och regler som finns, vilket även betyder att den eventuella ekonomiska brottsligheten 
minskar. Det finns även baksidor med revisionsplikten, exempelvis att revisionsföretagens 
kunder inte tycker att tjänsten revision är givande, vilket är ett tecken på att något har gått fel 
under åren revisionsföretagen tillhandahållit revisionstjänsten. Felet kan ligga i att företagen 
inte varit tillräckligt duktiga på att berätta för sina kunder varför revision är bra. Det är delvis 
därför revisionsplikten ifrågasätts, samhället har inte insett att revisionstjänsten är till nytta för 
företagen. Vi anser att ämnet revision är intressant och vi vill studera hur debatten kommer att 
påverka revisionsföretagen. Vi har fattat tycke för intraprenörskap och anser att detta är något 
som skall finnas i ett företag för att kunna utveckla företaget. Därför kommer vår studie att 
baseras på revisionsföretag och intraprenörskap.  

Revisionsbranschen är sedan många år styrd av diverse lagar som anger vad en revisor får 
göra men även vad de inte får göra13. Till exempel kan det vara svårt för en revisor att utföra 
flera tjänster åt samma kund som denne dessutom granskar, det vill säga en revisor som utför 
bokföring och revision åt samma kund kan vara jävigt14. Detta medför att det inte är lika 
enkelt för ett revisionsföretag att agera intraprenöriellt som för ett icke lagstyrt företag. Ett 
företag som inte är reglerade av lagar kan på ett mycket friare sätt erbjuda alla typer av 
tjänster som de vill medan ett revisionsföretag inte har den friheten. Därför är det intressant 
att förstå hur intraprenörskap kan stimulera revisionsföretagen.  

Vi tror att intraprenörskap är svårt att stimulera för revisionsföretagen. Vi vill utifrån ovan 
nämnda anledningar förstå innebörden av intraprenörskap och hur det kan påverka 
revisionsföretagen vid revisionspliktsförändringen och studera om det finns effekter av ett 
intraprenöriellt tankesätt som gynnar revisionsföretagen om revisionsplikten förändras.  

Ämnet har dessutom relevans för revisionsföretagen då denna studie kan vara av intresse för 
dem inför den möjliga förändringen för att se hur de kan förändra sin organisation och 
                                                             
11 Rank, et al. “Three Avenues for Future Research on Creativity, Innovation, and Initiative”: 518. 
12 Bostjan Antoncic och Robert D Hisrich, “Intrapreneurship Construct refinement and cross-cultural validation”. 
Journal of Business Venturing 16, (2001):495 
13 Se kapitel 3 om Revisionsbranschen. 
14 Thorell, Per, och C, Norberg. Revisionsplikten i små aktiebolag. 2005 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för vårt val av ämne, synsätt och angreppssätt som 
ligger till grund för studien. Dessutom beskriver vi hur den sekundära datainsamlingen 
genomförts och riktar kritik till källorna som studien bygger på.  



 

9 

därigenom behålla sin kundkrets. De kan också genom denna studie se om de redan är 
intraprenöriella, enligt vår mening, eller om de möjligtvis behöver förändra sitt tankesätt 
ytterligare. 

2.2 VAD VISSTE VI INNAN?   
Vi kom i kontakt med ämnet intraprenörskap under en delkurs i Företagsekonomi B vid Umeå 
Universitet, då fick vi veta vad intraprenörskap innebar och vad det kunde betyda för ett 
företag. Genom kursen fick vi kunskap om vilka olika egenskaper som intraprenörskap 
omfattas av. Kursen gav oss inblick i ämnet och det var då intresset för intraprenörskap som 
helhet uppkom.  

Förutom de kurser som vi har läst, har vi kommit i kontakt med intraprenörskap genom de 
olika sommarvikariat och extraarbeten som vi har haft. Vi har inte reflekterat över om 
arbetsplatserna hade ett intraprenöriellt arbetssätt men arbetsplatserna har påverkat oss på så 
sätt att vi blivit mer självständiga. När vi började studera i Umeå har vi utvecklat ett mer 
kritiskt tänkande vilket inneburit att vi ifrågasätter information mer nu än tidigare.   

Före studietiden vid Umeå Universitet hade vi inget större intresse för revision. Till stor del 
berodde detta på att vi inte hade kommit i kontakt med revision eller revisionsföretag. Under 
studietiden har intresset för revision vuxit, bland annat genom att vi har tagit del av flera 
studentföreläsningar som revisionsföretagen erbjudit. Utifrån föreläsningarna har vi bildat en 
uppfattning om vad revision är och hur den dagliga verksamheten hos ett revisionsföretag 
fungerar. En föreläsning som uppmärksammade oss på revisionsföretagens stundande 
förändring var den som handlade om revisionspliktens vara eller icke vara.  

Vi tror att revisionsföretagen har skapat problemet med revisionsplikten till viss del själva, 
genom att de inte har varit duktiga att berätta för sina kunder varför deras tjänster är bra och 
varför tjänsten behövs. Därför anser vi att mycket av problemet ovan hade kunnat förebyggas 
genom att revisionsföretagen själva hade uppmärksammat kundernas efterfrågan. Oavsett om 
revisionspliktens diskussion har uppkommit genom ett EU-direktiv, anser vi att direktivet är 
frivilligt för varje medlemsstat att införa, med andra ord behöver Sverige inte införa 
direktivet15. Att Sverige trots detta funderar på att införa direktivet kan innebära att 
revisionsbranschen urholkas av både kunder och aktörer. Detta är ett problem som 
revisionsföretagen själva hade kunnat förebygga genom att införa de förändringar som de nu 
tvingas införa genom den lagförändring som möjligen kommer att ske. Vi anser att 
revisionsföretagen har infört förändringar men inte att dessa är tillräckliga, vi menar att ett 
företag aldrig får stanna av i utvecklingen. En verksamhet måste ständigt förändras och det 
måste göras utefter vad kunderna vill.   

2.3 HUR SER VI PÅ VÄRLDEN?  
Vi anser att en människa inte är lik någon annan, men att det finns individer som liknar 
varandra16. Att vi har en sådan uppfattning betyder att vi tror att olika individer och 
arbetsplatser kan ställas inför liknande problem. Dessutom anser vi att det krävs olika 
lösningar för problemen beroende på vilken typ av individ och arbetsplats det rör sig om. 
Eftersom individerna är olika, finns det heller ingen absolut sanning om vad den bästa 
lösningen är. Däremot anser vi att det finns lösningar som passar ett större antal individer eller 
arbetsplatser. Resonemanget om det ovan nämnda kan hänföras till vår studie på följande sätt; 
                                                             
15 Thorell, Per, och C, Norberg. Revisionsplikten i små aktiebolag. 2005 
16 Ramirez, José Luis. Positivism eller Hermeneutik, (Stockholm: Erfarenhetskollegiet dia  -L-O-G-O-S-, 1998), 
40.  
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eftersom varje revisionsföretag är ”speciellt” anser vi inte att det går att hitta en ultimat 
lösning för att möta revisionspliktens förändring. Däremot finns det en lösning som passar 
merparten av revisionsföretagen.  

För att undersöka om intraprenöriellt tänkande existerar hos revisionsföretagen och vad det 
kan bidra med, finns det i huvuddrag två kunskapssyner att belysa problemet ur; hermeneutik 
eller positivism17. Eftersom hermeneutiken inriktas på att tolka och förstå innebörden av 
problem, betyder det att studien söker efter varför en lösning för ett företag är det bästa men 
inte för ett annat företag18. För att förstå varför en lösning passar ett företag bättre än ett annat 
företag räcker det inte med att enbart konstatera fakta och vilka egenskaper som påverkar 
sambandet, det krävs dessutom att problemet ses som en helhet19. Beroende på vilken lösning 
ett problem har och om denna är den bästa lösningen just idag kan lösningen visa sig vara fel 
morgonen efter. Sanningen är därmed mångfacetterad enligt hermeneutiken20. Vi anser att en 
sanning kan vara olika beroende på ur vilken synvinkel problemet studeras. Även om olika 
studier baseras på samma problemformulering kan detta resultera i flertalet lösningar.  

Motsatsen till detta är positivismen som förespråkar fakta och som vill åstadkomma 
orsakssamband för lösningarna som avhjälper problemet. Positivismen studerar olika problem 
genom att statistiskt testa olika egenskaper som bildar orsakssambandet relaterat till 
problemet. Någon djupare förståelse för varför egenskaperna finns erhålls inte av den 
positivistiska kunskapssynen21.  För oss räcker det inte enbart med att konstatera att ett 
samband föreligger, vi ska påvisa varför sambandet föreligger.  

Vi kan inte enbart säga att vi är hermeneutiker eller positivister eftersom gränsdragningen 
mellan de olika kunskapssynerna är svåra att finna. Positivismen studerar problem och anger 
vilka faktorer som har ett orsakssamband men positivismen kan även ange varför faktorerna 
finns även om huvudsyftet med kunskapssynen är att enbart konstatera orsakssamband. Då 
hermeneutiken studerar problem utifrån varför faktorerna finns, anser vi att hermeneutiken 
har svårare att klargöra för vad faktorerna är samtidigt som hermeneutikerna är bättre på att 
framställa anledningarna till faktorerna22. Det finns tillfällen då vår studie är en blandning av 
dessa två, därför anser vi att vår studie bygger på båda kunskapssynerna. Delvis beror detta på 
att vi vill påvisa vad som påverkar intraprenörskap hos revisionsföretag och då i form av olika 
faktorer, utöver detta vill vi även tolka vad faktorerna betyder för företagen. Med detta 
påstående kan studien inte utföras med enbart en positivistisk eller hermeneutisk 
kunskapssyn. Vi anser att vi befinner oss närmare ett hermeneutiskt synsätt än den 
positivistiska men fortfarande anser vi oss använda hermeneutiken och positivismen 
tillsammans. 

2.4 HUR ANGRIPER VI PROBLEMET? 
Att arbeta på en arbetsplats som är intraprenöriell innebär att företagsledningen har valt att 
stimulera ett intraprenöriellt beteende och tänkande i de daliga arbetssysslorna som 
medarbetarna har. Eftersom intraprenörskap kan beskrivas som medarbetarnas eget 
företagande i det företag som de jobbar hos, kan det för företagsledningen verka som att 
medarbetarna ska göra det som de vill göra. Tvärtom kan intraprenörskap vara ett sätt att få 

                                                             
17 Karin Widerberg, Kvalitativ forskning i praktiken (Lund: Studentlitteratur, 2002), 26. 
18José Luis Ramirez, Positivism eller hermeneutik, 44. 
19Karin Widerberg, Kvalitativ forskning i praktiken, 26. 
20José Luis Ramirez, Positivism eller hermeneutik, 5. 
21Ibid., 5. 
22 Karin Widerberg, Kvalitativ forskning i praktiken , 31. 
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medarbetarna att göra det som företagsledningen vill att medarbetarna ska göra. Genom att 
lyckas motivera sina anställda till att våga göra det som inte står i arbetsbeskrivningen och 
även få dem att göra det som företagsledningen inte hade någon aning om att marknaden 
efterfrågade. Att det finns få studier som berört kunskapsbaserade företags intraprenöriella 
anda beror på att intraprenöriella egenskaperna är mer påtagliga hos ett producerande företag 
då det lättare kan konstateras vad i verksamheten som är innovativt. Att konstatera vad som är 
innovativa kunskapsbaserade tjänster är däremot svårare. Det blir ännu svårare att förstå om 
revisionsföretag kan vara intraprenöriella eftersom deras hämmande barriärer är fler än 
möjligheterna (hämmande barriärer är i detta fall vad ett revisionsföretag får åta sig att göra i 
enlighet med lagen).  

Tidigare har vi skrivit att vi inte hade stor kunskap om ämnet intraprenörskap i sin helhet men 
under skrivandets gång har vi inhämtat en gedigen mängd information och har genom detta 
erhållit en djupare förståelse för ämnet. Detta har gjort att vi har startat studien med att läsa 
olika teorier om vad intraprenörskap är och sedan har vi funderat över om vi kan använda 
informationen i vår studie och hur det i så fall kan användas av revisionsföretag. Det finns två 
olika angreppssätt som vår studie kan baseras på; induktivt och deduktivt. Eftersom nästintill 
alla studier om revisionspliktens förändring har genomförts med andra antaganden om 
revisionsplikten, kan läsaren tycka att vi ska bedriva studien med den induktiva ansatsen. Det 
vi vill åstadkomma med denna studie är att använda den befintliga teorin för huvudsakligen 
producerande företag på tjänsteföretag som har kunskapen som sitt utbud till kunderna och 
inte konstruera en helt ny teori för dessa företag.  

För att vara induktiv anser vi att en djupare förståelse skall finnas innan studien påbörjas, 
vilket i vårt fall inte fanns. Den deduktiva ansatsen kan beskrivas som att studien har sin 
början i teorin som sedan resulterar i en empiri.23 Dessutom måste det poängteras att en ren 
deduktiv ansats innebär att teorierna skall bekräftas eller förkastas24. Vi har avsikten att ge 
läsaren insikt om intraprenörskap och dess innebörd för tjänsteföretag. Att vi har den avsikten 
innebär att vi antar det deduktiva angreppssättet för att skapa en förståelse för vad 
intraprenörskap kan vara för ett revisionsföretag. För oss innebär det deduktiva angreppssättet 
att vi utgår från teorin innan vi utför studien och samtidigt utgår vi från det empiriska 
resultatet när vi undersöker om den befintliga teorin stämmer överens med vårt empiriska 
resultat25.     

2.5 VILKEN TYP AV STUDIE? 
För att studera om revisionsföretag är intraprenöriella och hur det i så fall fungerar, har vi 
åtminstone två metoder vi kan välja mellan för att få en förståelse för ämnet. Antingen kan vi 
välja att studera problemet med kvantitativ metod som oftast genomförs med enkäter. 
Motsatsen till den kvantitativa metoden är en kvalitativ metod som oftast genomförs med 
intervjuer. Den kvantitativa metoden innebär att data samlas in från många enheter eller av en 
mängd respondenter som utgör delar eller hela populationen, som finns tillgänglig för att 
studera det aktuella problemet.26 Det vill säga den kvantitativa studien genomförs för att få 
många svarande med många olika synpunkter och studien måste då vända sig till en större 
population, vilket inte förutsätts av en kvalitativ studie. Syftet med den kvalitativa studien är 
att få ett djup i studien genom exempelvis djupintervjuer eller öppna enkätfrågor. Eftersom 
                                                             
23Allan Bryman och Emma Bell. Företagsekonomiska Forskningsmetoder (Malmö: Liber, 2005), 23-24. 
24Majbritt Johansson Lindfors. Att utveckla kunskap: Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning (Lund: Studentlitteratur, 1993), 56. 
25 Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang. Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa metoder 
(Lund: Studentlitteratur, 1991), 51. 
26 Karin Widerberg, Kvalitativ forskning i praktiken, 31. 
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djupintervjuerna söker förklarande svar kan författaren nöja sig med att undersöka ett fåtal 
personer.  Den kvantitativa metoden ger en bredare förståelse för ämnet som ska undersökas, 
genom sitt val av en större population som studieområde.  

När ett problem ska studeras och författarna är hermeneutiker innebär det att dessa antar att 
den teorin som finns att tillgå för problemet inte kommer att stämma överens med det som 
hermeneutikerna vill påvisa med sina studier. Därför antas oftast ett induktivt angreppssätt 
och vanligtvis önskar de erhålla sin information om problemet genom den kvalitativa metoden 
eftersom de anser att studien får ett önskvärt djup. Normalt kan metoderna kopplas samman 
med det angreppssätt och kunskapssyn som studien genomförts utifrån27. 

Vi anser att intervjuer är det bästa sättet att samla information till vår studie, detta för att 
respondenten kan svara på våra frågor fritt. Dessutom kan respondenten ställa frågor till oss 
om de inte förstår vad vi menar med våra frågor. Vi kan även under intervjun göra 
förtydliganden av begrepp, ställa följdfrågor som tillför studien viktig information samt föra 
en diskussion med respondenten. Allt detta innebär att vi får en djupare förståelse för hur 
intraprenörskap fungerar i revisionsföretagens verksamhet och hur detta påverkar dem. 

Då vi vill skapa en förståelse för intraprenörskap i revisionsbranschen kommer vi att tolka 
respondenternas svar med hjälp av teorierna, för att se hur intraprenöriella de fyra olika 
revisionsföretagen egentligen är.  

2.6 UTIFRÅN VEM SKRIVER VI? 
V anser att det är ledningen som aktivt stimulerar intraprenörskap och för att det skall bestå 
måste företagsledningen verka för att det intraprenöriella arbetssättet kvarstår och ständigt 
fungerar på ett sådant sätt som ledningen avsåg att det skulle göra. Medarbetarna är en viktig 
del av ett företag, det är dessa som utför det daliga arbetet och det är även de som bidrar till 
att företaget utvecklas. Även om det är medarbetarna eller ledningen som anser att det 
behöver förändras i organisationen behöver ett företag kompetent personal som är villiga att 
utveckla företaget tillsammans med ledningen.   

Vi anser att det är medarbetarna som kommer i kontakt med de flesta kunderna, det är även de 
som märker om kunderna förändrar sina köpvanor eller tjänstevanor. Därför tror vi att det 
bästa för denna studie att belysa problemformuleringen utifrån medarbetarnas och ledningens 
perspektiv. Då intraprenörskap handlar om många mjuka variabler (kommunikation, ledning, 
mentorskap, kreativitet och innovationer) är det viktigt att studien genomförs med 
analyserande frågor för att få en förståelse för varför intraprenörskap är viktigt för 
revisionsföretag. Det är inte säkert att revisionsföretagen vi studerar är intraprenöriella men då 
är det viktigt att hitta andra anledningar till varför företaget agerar utifrån ett annat sätt att 
arbeta.  

Att anta intressenternas syn på problemet hade förvisso kunnat vara en lösning för studien, det 
finns vissa intressenter som säkerligen ställer krav på att revisionsföretagen ska vara 
intraprenöriella. Vi har mycket svårt att föreställa oss att kunderna ställer sådana krav men 
troligtvis finns kraven från vissa kunder. Om vi väljer att studera problemformuleringen 
utifrån vad kunderna tycker om revisionsföretag anser vi inte skulle ge oss information om 
hur revisionsföretagen agerar intraprenöriellt eller varför de agerar intraprenöriellt, därför 
väljer vi att studera problemet inifrån företaget och koncentrera vår studie till att förstå hur 

                                                             
27Allan Bryman och Emma Bell. Företagsekonomiska Forskningsmetoder, 23-24 
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revisionsföretag hanterar förändringar i sin vardag och då speciellt vid förändringen av 
revisionsplikten28.  

2.7 HUR SAMLADE VI SEKUNDÄRA INFORMATION? 
Till vår studie har vi samlat information av primär och sekundär karaktär. Den sekundära 
informationen som vi använder oss består av böcker, rapporter och vetenskapliga artiklar. Den 
sekundära informationen har redan använts i en annan forskares studie men vi anser att den 
informationen även kan användas i vår studie, då vi vill studera om dessa teorier kan tillämpas 
av revisionsföretagen. Kvalitén, kostnaden (i fråga om tiden insamlandet tar) och 
tillgängligheten gör att de sekundära källorna ofta innefattar en större del i studien, detta 
medför dock inte att de sekundära källorna inte är av relevans utan kan mycket väl fylla sitt 
syfte. Insamlingen av de sekundära källorna kommer beskrivas mer ingående nedan.  

För att vi skulle erhålla en generell förståelse för ämnet intraprenörskap utöver den lilla 
erfarenhet vi hade innan studien började ta form, läste vi böcker som behandlats under 
entreprenörskapskurser. Exempelvis läste vi Entreprenörskapets Rötter och Corporate 
Entrepreneurship. Dessa gav oss ytterligare insikt i ämnet och även förslag på ytterligare 
författare och informationskällor som kunde vara till nytta för vår studie. Uteslutande har vi 
försökt att återgå till ursprungskällorna då vi har uppmärksammat att författare har nämnt 
samma källor flera gånger (ursprungsförfattare som vi har återgått till är exempelvis; 
Amabile, Bostjan, Hisrich och Drucker). Detta har vi gjort för att öka relevansen i vår studie 
och för att se om vi tolkade ursprungskällan på ett annorlunda sätt för att bilda oss en 
uppfattning om vad författaren egentligen menade. En författare kan tolka olika och har ofta 
olika avsikter med studier därför genomförde vi detta val av informationssökande. 

Böcker som används i studien söktes i Album och vetenskapliga artiklar söktes via Umeå 
Universitetsbiblioteks databas Business Source Premier. I början använde vi oss av olika 
artikelkompendium som vi blivit tipsade om inför uppsatsskrivandet och som behandlade 
intraprenörskap. Sökorden som vi har använt oss av i Business Source Primere har omfattats 
av termer som ”intrapreneurship, entrapreneurship, inovation, intraprenur, creativity, problem 
solution, corporate entrepreneurship, environment, communication och project”. Sökorden har 
kombinerats med varandra på olika sätt för att få fram det bästa urvalet för ändamålet.   

Vi har även fått tips på författare som kunde gagna vår studie, exempelvis var Tuschman en 
sådan. Övriga artiklar och böcker har vi funnit med hjälp av sökorden och genom sökmotorer 
på internet.  

Studiens litteraturunderlag baseras på vetenskapliga artiklar och inte av kurslitteratur eller 
böcker. Artiklarna är granskade ”peer rewieved”, detta innebär att artiklarna är utförligt 
granskade innan de publicerats vilket gör att dessa studier är tillförlitliga. Vi har även kritiskt 
diskuterat igenom varje artikel för att kunna undgå att vi tar med författare som kan påverka 
studien negativt genom att vi inte förstår vad de menar eller att vi tar med artiklar som inte har 
relevans för studien, vilket oavkortat bidrar till att relevansen minskar.   

   

                                                             
28Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang. Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa metoder, 
100.  
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2.8 HUR KRITISERAR VI DE SEKUNDÄRA KÄLLORNA? 
De artiklar och böcker som har använts har i vissa fall varit aningen föråldrade, trots att ämnet 
intraprenörskap är ett nyare ämnesområde. Exempelvis är artikeln skriven av Herbert Baum 
av äldre karaktär, men vi anser att studien ändå har relevans därför att hans studie tar upp 
frågor som är elementära för företags intraprenöriella anda. Revisionskällorna är av nyare 
karaktär vilket har betydelse eftersom revision är ett ämne som ständigt förändras. 

Det bör även poängteras att rapporten av Thorell och Norberg kan anses vara vinklad då 
denna är skriven utifrån näringslivets synvinkel men då dessa två författare även är erkända 
forskare anser vi denna studie är tillförlitlig. Dessutom används rapporten för att förklara 
situationen idag och baserar därav inte någon vetenskaplig tyngd på rapporten. 

Det teoretiska kapitlet har uppbyggts genom att utforma olika teman som vi även följer under 
intervjutillfällena. De olika teman som kapitlet består av omfattas i viss mening av olika 
författare. För avdelningen grundförutsättningar har författare som Bostjan, Amabile och 
Kuratko varit viktiga. Dessa författare förklarade vad en intraprenör var och Seshardi gav oss 
egenskaperna för den intraprenöriella miljön. Vi anser att den intraprenöriella miljön är 
grundförutsättningen för att ett företag ska kunna stimulera intraprenörskap. Vi anser att den 
intraprenöriella miljön består av chef/ledare och kommunikation. För dessa ämnesområden 
har vi inhämtat många olika källor för att hitta det som vi anser kan användas på ett 
intraprenöriellt kunskapsföretag. Vissa författare har enbart skrivit om producerande företag, 
exempelvis Huber vilket har gjort att vi kompletterat denna källa med andra författare. Därför 
Inom ämnet ledarskap har vi bland annat använt oss av Bostjan, Drucker och Tuschman. Vi 
anser att varje författare kompletterar varandra på olika sätt och författarna har gett oss 
information om olika ledarskapstyper och hur kommunikation kan fungera på olika 
arbetsplatser. 

Det andra temat handlar om vilka möjligheter företagen har för att kunna skapa ett 
intraprenöriellt tankesätt bland medarbetarna i organisationen. Det krävs då förutom den 
intraprenöriella miljön att kreativitet och innovation stimuleras i verksamheten. För att reda ut 
begreppen kreativitet och innovation har vi läst artiklar och böcker som behandlar dessa 
ämnen. Exempelvis boken skriven av Morris och Kuratko från år 2002, vilket gör att boken är 
relativt ny. Trots att utvecklingen inom området intraprenörskap har en hög utvecklingstakt 
anser vi att boken har relevans för vår studie då författarna förklarar hur intraprenörskap 
fungerar på ett lättbegripligt sätt. Dessutom hittade vi liknande information i andra böcker och 
artiklar som vi läst vilket gjorde att vi kände oss säkra på att den information som vi fick av 
Kuratko och Morris bok var korrekt. När vi fått förståelse för vad kreativitet och innovation 
hade för innebörd fortsatte vi att söka information för att få en djupare förståelse för hur dessa 
hänger samman och vad detta kan innebära för revisionsföretagen. Vi läste bland annat en 
undersökning som Carrier gjort som behandlade hur en medarbetare kan vara kreativ utan att 
denne själv vet om det. Undersökningen är genomförd år 1996 vilket är drygt 10 år sedan, 
även här kan det tyckas som att denna studie är aning gammal. Det är dock på senare dagar 
som forskarna har riktat sin uppmärksamhet mot ämnet intraprenörskap vilket gör att det inte 
finns så många studier att hämta information ifrån. Vi anser att denna undersökning har 
relevans för vår studie då Carrier lyckats sätta fingret på vad kreativitet är och vilka som kan 
vara kreativa. 

Det sista temat handlar om den tankeförändring som revisionsföretagen kan behöva göra och 
därigenom vilka framtida mål företaget kan uppnå. Här har vi samlat information från 
exempelvis Rank:s artikel som handlar om vilka förändringar som företaget kan behöva göra 
och vilken effekt kreativitet och innovationer kan få i en organisation. Denna studie hade 
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liknande drag med vår egen och därför ansåg vi att denna studie var mycket intressant. 
Studien är dessutom från år 2004 vilket gör att den enbart är fyra år gammal och ligger i tiden. 
Risken med att studien är relativt lik vår egen är att vi kan ha inspireras för mycket av denna 
artikel, men eftersom vi var medveten om detta och inhämtat information om ämnet som 
helhet från andra källor anses detta inte som ett problem för studiens upplägg och resultat. 
Som vi nämnt ovan anser vi att kombinationen av alla artiklar och böcker vi läst och refererat 
till är det som tillför fakta i studien och inte enbart en enda författares åsikt.  
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Många, däribland Svenskt Näringsliv, har ansett att revisionsplikten måste förändras för små 
och medelstora företag, detta med anledning av att det både är kostsamt och överflödigt för 
mindre företag. Svenskt Näringsliv har även menat att revisionsplikten är förlegad och 
ålderdomlig och då alltfler länder i Sveriges närhet har avskaffat revisionsplikten för små och 
medelstora företag bör även Sverige göra detta33. Det är enbart Norge, Malta och Sverige som 
har kvar revisionsplikten, de övriga i EU/EES har redan avskaffat plikten och har därmed en 
begränsad revisionsplikt34. De länder som avskaffat revisionsplikten har ett mer utvecklat stöd 
av skatterådgivningen och deras special rådgivning och yrket skatterådgivning har blivit ett 
yrke som är skyddat av lagen35. Med detta menas att det finns krav på att skatterådgivarna 
skall ha rätt utbildning för arbetet och har vidareutbildning inom området samt att rådgivarna 
genomgår ett antal olika tester för att få utföra kontroller av företagens skatterättsliga 
åtaganden. Dessa länder har därmed ett annorlunda sätt att kontrollera räkenskaperna. Om 
Sverige kommer utvecklas åt samma håll som dessa länder är oklart, det finns både för och 
nackdelar gällande omfördelningen av resurserna. De fördelar som finns med att ha en mer 
utvecklad rådgivning inom skatt är att företagen fortfarande kan finna råd i de frågor som 
konfunderar dem. Förändringen kan också medföra att skatteverket ökar sina resurser, att de 
kommer att tillhandahålla fler kontroller av räkenskaperna än revisionsföretagen36.  

Det är ett faktum att en förändring för revisionsföretagen kommer att ske, frågan är i vilken 
omfattning och hur mycket de olika företagen kommer att påverkas. Företagen kommer att 
beröras olika beroende på vilken strategi det valt att följa, vilket sätt de möter lagförändring 
och i vilken omfattning revisionsplikten kommer förändras. Om de små- och medelstora 
företagen kommer att slippa plikten eller om enbart mikroföretagen kommer att undslippa 
plikten får tiden utvisa. Huruvida vilka företag och i vilken omfattning kommer tas beslut om 
inom snar framtid, eftersom inget beslut har fattats kan vi heller inte utsäga hur stor 
omfattningen är.  

Små, medelstora och mikroföretag kan definieras enligt följande; ”… utgörs av fristående 
företag, och företag som tillsammans med partnerföretag eller anknutna företag, som 
sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro 
eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år...”37. För att ett företag 
skall kunna räknas som ett litet företag krävs att dessa har mindre än 50 personer anställda 
och en omsättning som understiger 10 miljoner euro per år och för mikroföretag skall dessa ha 
mindre än 10 personer som anställda och en omsättning som understiger två miljoner per år38.  

3.2 REGELVERK  
Lagarna som behandlar redovisning och revision är tämligen utspridda mellan de olika 
lagarna som återfinns i lagboken. De mest grundläggande bestämmelserna återfinns i 
bokföringslagen (BFL) och årsredovisningslagen (ÅRL), dessa kompletteras av ett antal andra 
lagar som exempelvis revisionslagen (2005:551), inkomstskattelagen (IL), 
mervärdesskattelagen (ML) och aktiebolagslagen (ABL)39. I dessa lagar regleras bland annat 
hur redovisningsbegrepp skall tolkas, vilka som är bokföringsskyldiga, den löpande 
bokföringen, bokslutet och årsredovisningen.  

                                                             
33Thorell, Per, och C, Norberg. Revisionsplikten i små aktiebolag. 2005 
34FAR SRS och SCB. Den samhällsekonomiska nyttan av revision. 2007 
35Ibid. 
36Ibid. 
37http://www.nutek.se 
38Ibid. 
39Stellan Nilsson. Redovisningens normer och normbildare (Lund: Studentlitteratur, 2005), 45. 
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De internationella reglerna IAS/IFRS är ett försök att harmonisera Sveriges lagstiftning med 
den internationella lagstiftningen angående redovisning och revision. I dagsläget omfattas 
bara de stora företagen av dessa regler men harmoniseringen av reglerna påverkar även övriga 
företag.40 I EG: s fjärde bolagsrättsliga direktiv (EU 1978) uppställs krav på revision vilka 
generellt gäller för alla aktiebolag, direktivet ger medlemsländerna möjlighet att befria små 
aktiebolag från revisionsplikten enligt direktivet kan ett företag som understiger två av tre 
gränsvärden undantas från plikten41. Gränsvärdena är 7,3 miljoner euro i årlig omsättning, 
3,65 miljoner euro i balansomslutning, 50 anställda.42  

Med denna bakgrund fås det en förståelse för hur komplicerad redovisningen och revisionen 
kan vara, det finns ett antal lagar som skall följas och även granskas att de följts. Det kan då 
sägas att revisionsföretagen kan behövas trots att revisionsplikten försvinner för vissa företag. 
Revisionsföretagen kommer att fortsätta vara en stor tillgång för företagen, men detta kommer 
kanske inte fungera på samma sätt efter lagförändringen som idag. 

3.2.1 LAGSTADGAD REVISIONSPLIKT 
Lagstadgad revisionsplikt innebär att ett utomstående företag oberoende granskar en klients 
räkenskaper, utifrån lagar och normer. Revisionen syftar till att säkra att klienten har gjort allt 
som denne ska och att företagets redovisning ger en rättvisande bild ut till 
samhällsmedborgarna. Revisorn genomför ett antal kontroller och i slutändan om allt står rätt 
till godkänner revisorn årsbokslutet genom att författa och signera en revisionsberättelse43. 
Detta betyder inte att revisorn granskar allt material som finns tillgängligt för företaget, 
revisorn granskar enbart ett antal aspekter som bedöms vara relevant och viktigt för respektive 
företag. För att revisorn ska kunna avgöra vad som är viktigt för den enskilda företaget som 
skall granskas genomförs detta i enlighet med revisorns företagspolicy och 
bedömningsunderlag samt i enlighet med god revisionssed. God revisionssed innebär att 
revisorn ...”planerar och genomför revisionen för att revisorn i rimlig grad ska försäkra sig 
om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter…”44.  

3.3 DISKUSSION KRING REVISIONSPLIKTEN 
Av alla aktiva företag i Sverige, cirka 918 000 i skrivande stund, är 28 % Aktiebolag och 
resterande 72 % icke- Aktiebolag45. Det kan då konstateras att många företag i Sverige inte 
kan klassificeras som ett stort företag, då nästan 85 % av det totala antalet företag kan ses som 
mikro-, små eller medelstora företag46. Detta innebär att revisionsföretagen kan tappa att stort 
antal av sina kunder, om inga förebyggande åtgärder vidtas för att behålla kunderna. 
Dessutom kan ett antal andra negativa effekter uppkomma om revisionsplikten avskaffas för 
små och möjligen medelstora företag. Bland annat kan den ekonomiska brottligheten öka 
särskilt angående skatten och angående problemet att företag undanhåller information, idag 
begår 80 % av alla företag på marknaden någon form av brottlighet. Detta kan bland annat 
bero på att företagen inte vet hur de skall sköta sina räkenskaper eller att de förekommer 
slarv.47 För att förhindra okunnigheten hos företagen skall revisionsföretagen agera som 
konsulter och sälja in sin kompetens, sina tjänster och de hjälpmedel som företagen kan 

                                                             
40Stellan Nilsson. Redovisningens normer och normbildare, 14. 
41http://www.riksdagen.se 
42FAR SRS och SCB. Den samhällsekonomiska nyttan av revision. 2007 
43Ibid. 
44Ibid. 
45Ibid. 
46Thorell, Per, och C, Norberg. Revisionsplikten i små aktiebolag. 2005 
47FAR SRS och SCB. Den samhällsekonomiska nyttan av revision. 2007 
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använda sig av. Detta kommer att gynna revisionsföretagen då många företag får förståelse 
för vad revisionsföretagen kan göra för dem, att det finns hjälp och specialkunskap för att 
minska okunnigheten och slarvet.  

Utöver den lagstadgade revisionsplikten erbjuder även många revisionsföretag konsultation 
till klienterna antingen som fristående tjänster eller i samband med revisionen, såkallad 
specialkunskap. Rådgivningen sker tillsammans med klienterna utifrån vilka tjänster de 
efterfrågar.48 Exempel på vanligt förekommande tjänster är skatterådgivning, löpande 
redovisning, finansiella tjänster, bolagsstyrning och riskhantering49. Den löpande 
redovisningen kan kompletteras med social redovisning som exempelvis syftar till att påvisa 
könsfördelning, åldersfördelning m.m. Företag inom tillverkningsindustrin har på senare år 
även efterfrågat miljöredovisning som då syftar till att påvisa miljöaspekter med avseende på 
utsläpp m.m. Både social- och miljöredovisning är helt frivilliga och finns inte lagstadgat 
förutom vissa delar av den sociala redovisningen. Detta är något som företagen själva 
efterfrågar och i den mån revisionsföretaget kan finna expertis för denna rådgivningstyp 
erbjuder dessa företag sådana tjänster. Dessa specialtjänster kan vara till stor fördel för 
revisionsföretagen att tillhandahålla då efterfrågan för dessa tjänster ökat med åren. 

Förändringen av revisionsplikten kan förutom ökad brottslighet och okunnighet innebära att 
de små revisionsföretagen går i konkurs då effekten av förändringen av revisionsplikten för 
dem bli mer påtaglig50. Det finns studier som tyder på att hela 32 % kommer att välja bort 
revisionstjänsten, vilket innebär cirka 83 000 av alla aktiebolag i Sverige51. Det kommer 
förmodligen att innebära att de små revisionsföretagen mister sin kundkrets då de enbart kan 
erbjuda en eller några få tjänster, medan de stora revisionsföretagen kan erbjuda så kallade 
”paketerbjudanden”. Uppdragsgivarna kan då köpa ett ”paket” med tjänster av 
revisionsföretagen både grundläggande tjänster men även specialtjänster, exempelvis 
skatterådgivning, bokföring, miljöredovisning och löneadministration i ett och samma paket. 
Att arbeta med ”paketlösningar” kan vara till stor fördel för de stora revisionsföretagen då 
uppdragsgivarna behöver olika slags hjälp med sin ekonomi och har olika typer av kompetens 
inom sitt företag. Det kan vara lättare för en uppdragsgivare att köpa in ett helt ”paket” än att 
söka upp vilka tjänster som de kan behöva och leta upp revisionsföretaget som erbjuder den 
tjänsten till ett bra pris och till en bra kvalité. Detta kommer inte de små revisionsföretagen 
kunna erbjuda då de inte har all den kompetens som krävs inom företaget, genom detta 
kommer dessa sakta med säkert tappa sina kunder då revisionsplikten förändras. De stora 
revisionsföretagen kan till och med finna fördelar med att köpa in de små revisionsföretagen. 
De stora revisionsföretagen ska teoretiskt sett ha en större chans att klara av förändringen 
relativt de små revisionsföretagen.  

I Umeå finns det cirka 22 företag som tillhandahåller revisionstjänsten, av dessa kan fyra 
anses vara mer nationellt kända relativt de andra då dessa har kontor i hela landet och en del 
även i utlandet samt att dessa har större marknadsandelar gentemot andra revisionsföretag. 
Företagen är KPMG, Deloitte, Ernst & Young och Öhrlings Price WaterhouseCoopers52. Att 
det enbart i Umeå finns ett sådant stort utbud av revisionsföretag betyder att marknaden för 
revision är stor och när revisionsplikten förändras får detta effekter för alla dessa företag mer 
eller mindre. Att revisionsföretagen har införskaffat information om förändringen av 
revisionsplikten är säkert, det som är mindre troligt är om alla revisionsföretag har förstått 
                                                             
48FAR SRS och SCB. Den samhällsekonomiska nyttan av revision. 2007 
49http://www.kpmg.se, http://www.ey.com, http://www.pwc.com och http://www.deloitte.se.  
50FAR SRS och SCB. Den samhällsekonomiska nyttan av revision. 2007 
51Ibid. 
52Stellan Nilsson. Redovisningens normer och normbildare, 9. 
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allvaret av informationen. Frågan är om företagen insett att det är bättre att ha ett tjänsteutbud 
som kunderna anser är attraktivt, med eller utan lagtvång. Därför tycker vi att 
revisionsföretagen skall utveckla sina tjänster och sin organisation innan revisionsplikten 
förändras, de måste vara villiga att genomföra de förändringar som krävs för att vara ett 
attraktivt revisionsföretag på marknaden. Revisionsföretagen kan därmed inte vara passiva då 
kunderna kan gå förlorade och företaget kan riskera konkurs. Genom att studera kundernas 
behov kan nödvändiga förändringar upptäckas som exempelvis utökat tjänsteutbud, 
processförändringar i företaget och stärkta kundrelationer. 

Diskussion om revisionsplikten för små och möjligen medelstora företag kan ses som ett hårt 
slag mot revisionsbyråerna, detta för att nyttan av deras tjänster ifrågasätts. Att 
revisionsföretagen under årens lopp inte marknadsfört sin kunskap och vilken nytta de tillför 
för de enskilda företagen och detta har straffat sig, det är först nu på senare år som 
revisionsföretagen har insett att det inte går att fortsätta som de gjort förut. Diskussion kring 
revisionsplikten kan vara både positiv och negativ för revisionsföretagen, positiv i den 
bemärkelsen att företagen får en tankeställare om sin organisation, sina mål och sina 
strategier. Med detta menas att företagen i denna bransch måste se över sina tjänster, om 
revisionsföretaget har de tjänster som kunderna efterfrågar eller om de måste förändra sitt 
utbud för att möta kundbehovet. Det negativa angående lagändringen är att en del kunder går 
förlorade, revisionsföretaget mister en stor del av sin kundkrets och revisionsföretagen måste 
då överväga sina valmöjligheter och fundera ut hur de skall behålla kunderna i företaget och 
vilka åtgärder som skall vidtas. 

Att Svenskt Näringsliv har uttryckt problematiken utifrån denna synvinkel är inte helt 
oväntad, då deras uppgift är att argumentera och framföra företagarnas åsikter. Företagarna 
upplever revisionen som problematisk då den både är invecklad och kostsam, att företagare 
upplever reglerna som komplicerade beror till stor del på den utformning som lagen har idag, 
vilket revisionsföretagen troligtvis inte har påverkat. Däremot erbjuder revisionsföretagen 
tjänster som har anknytning till lagen, detta för att företagen skall möjlighet att följa lagen 
genom att de granskas utifrån lagen. Däremot har revisionsföretagen påverkat prissättningen 
på tjänsterna och detta kan innebära att företagskunderna anser att tjänsten inte längre är 
gynnsam då kostnaden överstiger värdet av tjänsten53. Det skall även poängteras att 
revisionsbranschens företag besitter gedigna kunskaper inom revisionsområdet och kan 
erbjuda tjänster som passar kundens efterfrågan, det gäller att utnyttja sin kunskap. För att få 
värdefulla tjänster krävs det att revisionsföretaget ser potentialen som finns på marknaden och 
vågar utöka sitt tjänsteutbud på ett innovativt och kreativt sätt.  

Alla branscher är beroende av sina kunder, om kundgruppen riskerar att urholkas måste något 
göras för att motverka urholkningen, därför kan avskaffandet av revisionsplikten inte ses som 
något positivt för branschen54. Däremot kan revisionsföretagen tappa de kunderna som inte 
har känt att revision passat dem. En ytterligare positiv effekt av förändringen är alla de 
möjligheter som uppkommer, exempelvis finns det stora möjligheter till att tänka i nya banor, 
finna nya tillvägagångssätt att genomföra revision eller ta hand om sin kundkrets osv. För att 
motverka effekten eller ta till vara på de möjligheter som uppkommer kan intraprenörskap 
med fördel tillämpas av revisionsföretagen, om företagen använder sig av en intraprenöriell 
miljö och intraprenöriella aktiviteter finns det en större chans att behålla företagets kunder, 
utöka tjänsteutbudet och möta konkurrensen på ett bättre sätt när kundkretsen eventuellt 
minskar55. Sammanfattningsvis är denna förändring en osäkerhetsaspekt då inget beslut har 
                                                             
53FAR SRS och SCB. Den samhällsekonomiska nyttan av revision. 2007 
54Thorell, Per, och C, Norberg. Revisionsplikten i små aktiebolag. 2005 
55D.V.R, Seshardi. och A. Tripathy. “Innovation through intrapreneurship: The road less travelled”: 18. 
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fattats, för branschen som har varit/är ”stel”. Om företagen kommer klara sig bättre eller 
sämre ur denna omställning beror på företagets inställning till förändringen, beroende på om 
den framställs som en möjlighet eller som ett hot samt om de har en organisation som 
stimulerar intraprenörskap.  



 

22 

4 TEORI 

 
4.1 GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR 
Intraprenörskap är en process som existerar inom ett företag eller tillsammans med andra 
företag i form av aktiviteter i ett nätverk56. Processen kan betyda att exempelvis nya tjänster 
uppkommer eller att de befintliga tjänsterna vidareutvecklas, genom att använda företagets 
resurser som både kan vara av monetär och kunskapsmässig art. Bilden nedan beskriver 
intraprenörskap förloppet på ett sammanfattande vis57.  

 

I de företag som har intraprenörskap finns det personer som är mer kreativa och innovativa 
relativt andra, vissa av dessa är intraprenörer. Intraprenören är en person som är riskbenägen, 
ansvarsfull, utvecklar idéer och implementerar idéerna58. Nationalencyklopedin definierar 
intraprenören enligt följande: ”… person som verkar som förnyare av affärsverksamheten 
inom ett större företag eller av en offentlig förvaltning...”59. Detta innebär att intraprenören 

                                                             
56Bostjan Antoncic, “Organizational processes in intrapreneurship: A conceptual integration”. Journal of 
enterprising culture 9, (2001): 225. 
57Donald F. Kuraktko, et. al, “Implement entrepreneurial thinking in established organizations”. Management 
Journal (1993): 30. 
58D.V.R, Seshardi. och A. Tripathy. “Innovation through intrapreneurship: The road less travelled”: 18. 
59http://proxy.ub.umu.se 

I detta kapitel kommer vi att beskriva teorier som berör frågeställningen. Kapitlet inleds 
med teorier kring intraprenörskap och intraprenörer för att läsaren skall få en bakgrund 
till ämnesområdet. Sedan kommer en mer ingående beskrivning av den intraprenöriella 
miljön och de intraprenöriella aktiviteterna och dess olika beståndsdelar. 
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4.1.2 CHEF OCH LEDARSKAP 
”Hire the right people, and get out of their way. If it's largely the latter, management must 
play a more vigorous role: Establish the right roles and processes, set clear goals and 
relevant measures, and review progress at every step69. Citatet beskriver förhållandet mellan 
chef och anställd i en intraprenöriell miljö, det är nämligen de anställda som är ”hjärnan” 
bakom verksamheten. 

En chef är den som har beslutanderätten i ett företag medan ledaren har förmågan att få 
medarbetarna med sig70. Detta betyder att medarbetarna väljer sin ledare och det är oftast den 
personen vars egenskaper som är tilltalande för de anställda och deras behov. Egenskaperna 
kan exempelvis vara ansvarstagande och rättvis. En chef, å andra sidan, tillsätts och väljs inte 
alltid av sina anställda. Det är dock viktigt att chefen agerar som en ledare, det vill säga att 
chefen anammar de egenskaper som krävs för att medarbetarna ska ge gehör för de beslut 
som ska tas eller de mål som företaget vill uppnå. Ledarskap handlar med andra ord om att 
personer påverkas och influeras av sin ledare, att följa med mot dennes mål för att skapa ett 
värde i företaget71. Eftersom chefen på företaget skall anamma ledarens egenskaper kommer 
vi härmed kalla chefen för ledare.  

Den starkaste företagsledaren kan övervinna de flesta farhågor och hot som företaget möter, 
genom att vara förberedd på förändringarna som sker på marknaden och även för det som är 
oförutsägbart72. Om revisionsplikten slopas för små och medelstora företag innan 
revisionsföretaget har insett vad detta kan innebära, har företagsledarna inte kunnat förbereda 
företaget inför marknadsförändringen. Det finns då en risk för att konkurrenterna har 
uppfattat hotet och utvecklat strategier som kan dämpa effekten av det eventuella 
kundbortfallet. Det företag som inte har tagit hotet på allvar kan tappa marknadsandelar och 
kunder utan att egentligen förstå varför. Om förändringen inom branschen redan har inträffat 
och ledningen först då försöker attackera problemet, agerar företagen som ”followers”, 
kommer dessa märka att de är i pressat läge.73 Det finns en fara för etablerade företag att 
stanna av i sin tillväxt, därför är det viktigt att företagets ledare inte lever kvar i det förgångna 
utan att de hela tiden strävar framåt och att de även ägnar en tanke åt det oförutsedda.74 Med 
detta menas att de nuvarande strategierna involveras när nya strategier skall utvecklas i 
företaget, för att kunna dämpa effekten av olika marknadsförändringar75.  

4.1.2.1 Ledarskapsstilar 
Det finns olika ledarskapstilar, dessa kan exempelvis vara symbolisk-, person-, 
uppgiftsinriktad eller situationsanpassad76. Det symboliska ledarskapet innebär att ledaren i 
företaget använder sig av olika symboler för att förklara företagets vision och mål. Ledaren 
kan använda metaforer, lekar och humor för att skapa en stimulerande företagskultur77. 
Genom dessa symboler kan medarbetarna tillsammans med ledaren skapa en gruppanda som 
främjar intraprenöriellt tänkande. 
                                                             
69Peter F. Drucker, “The Discipline of innovation”. Harvard Business Review80, (2002): 95. 
70http://proxy.ub.umu.se 
71P.J de Jong Jeroen och Deanne N. Den Hartog, “How leaders influence employees´ innovative behavior”. 
European Journal of Innovation Management 10, (2007):  44. 
72Michael Tushman och O’Reilly, C., “Ambidextrous Organization: Managing Evolutionary and Revolutionary 
Change”. California Management Review 38, (1996): 13. 
73Ibid., 13. 
74Ibid., 10. 
75Rank, et al. “Three Avenues for Future Research on Creativity, Innovation, and Initiative”: 519. 
76http://proxy.ub.umu.se 
77Lee G. Bolman och Terrance E. Deal, Nya perspektiv på organisation och ledarskap (Lund: Studentlitteratur, 
1997), 269. 
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Ett personrelaterat ledarskap kan även kallas för Human Resource (HR), det innebär att 
ledaren inriktar sig på människorna i organisationen. Ledaren anser att det är människorna 
som är företaget genom att de bidrar med idéer, kunskap, erfarenhet och arbetsvilja. HR 
ledaren ger sina anställda det stöd som de är i behov av och den belöning som de är förtjänta 
av78. Detta kan passa revisionsföretagen då det är personerna i företaget som är ”ansiktet utåt”, 
det är därmed de anställda som figurerar som företagets representant vid kundmöten. Detta 
innebär att revisionsföretagen förmodligen har ett ledarskap som är HR relaterat.  

Om ledaren är uppgiftsinriktad fokuserar denne enbart på de tjänster som skall utföras och 
ignorerar de anställdas åsikter och rättigheter. För denna typ av ledare är enbart personerna i 
företaget där för att utföra sitt arbete, detta för att företaget skall uppnå största möjliga vinst. 
Det innebär att den uppgiftsorienterade ledaren ser sina anställda som produkter och 
förbrukningsvaror79. Vilket hämmar intraprenörskapsprocesserna inom företaget då de 
anställda inte ges möjligheter att utöva sina kreativa och skapande sida, att det sedermera 
leder till att företaget möjligtvis tappar kunder torde vara tämligen självklart då 
intraprenörerna övergår till att realisera sina idéer som entreprenörer.  

Den situationsanpassade ledaren har en förmåga att använda de egenskaper som krävs för 
situationen, denne ledare kan därmed anpassa sig efter den ledartyp som krävs för den 
aktuella uppgiften80. Denna ledarstil passar den intraprenöriella organisationen då ledaren kan 
anpassa sig efter personerna och den intraprenöriella process som finns i företaget. Dessutom 
har denna ledare en öppenhet, denne kan lyssna på sina medarbetare och förstå vilka idéer 
som kan gynna företaget81. Med detta menas att företagsledaren bör vara flexibel i sin roll, 
denna skall kunna hantera olika situationer efter bästa förmåga och därmed också kunna 
använda sig av olika ledarskapstilar. En viss typ av ledarskap kan skapa kreativitet, 
innovativitet och stimulerar de anställda till att nå sin fulla potential82. Den 
situationsanpassade ledaren får alla medarbetare att känna sig viktiga oavsett vilka 
arbetsuppgifter de har i företaget.  

Herbert Baum studerade Campbells Soup, för att försöka identifiera vilka egenskaper som 
påverkade deras framgång. Slutsatserna bestod av att ett företag är beroende av dess ledare. 
Ledaren skall ha förmågan att inspirera sin personal och tillåta personalen att få utlopp för sin 
kreativitet, genom att låta de anställda få fria händer att experimentera83. Vilket även kan 
underlätta om företaget ger en belöning för medarbetarnas kreativitet och innovation. Det 
viktigaste är att företagsledaren vågar ta chansen, antalet innovationer är inte det viktigaste 
utan att det är antalet försök som ger företaget utveckling.84  

4.1.2.2 Att stimulera de anställda 
Genom att ledaren använder sina ledaregenskaper kan denne stimulera sina medarbetare 
intellektuellt till att använda sin kreativitet och om ledaren ger sitt stöd för medarbetarnas 
kreativa idéer, kan ett intraprenöriellt klimat fostras inom företaget85. Ledaren ska med andra 
ord agera som mentor för sina anställda och delegera ansvaret på så sätt att medarbetarna 
                                                             
78Lee G. Bolman och Terrance E. Deal, Nya perspektiv på organisation och ledarskap, 325. 
79Maria Berggren, Organisation och Ledarskap (Stockholm: Studentlitteratur, 2003), 133.  
80Donald F. Kuraktko, et. al, “Implement entrepreneurial thinking in established organizations”: 29. 
81Lick, “A new perspective on organizational learning: Creating learning teams”. Evaluation and program 
planning 29, (2006): 88-96.  
82P.J de Jong Jeroen och Deanne N. Den Hartog, “How leaders influence employees´ innovative behavior”:  44. 
83Dess G. Lumpkin och McGee, “Linking corporate entrepreneurship to strategy structure and process: suggested 
research directions”. Entrepreneurship: Theory and Practice 23, (1999): 91. 
84Herbert Baum, ”Fostering a creative climate”. Journal of Consumer Marketing 3, (1986): 89. 
85Amabile., T., et al. “Affect and creativity at work”: 385. 
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innehar lusten att utföra något extraordinärt i företagets regim. Detta fungerar inte utan att 
ledaren ständigt ger feedback och kommunicerar med berörda personer i 
intraprenörskapsprocessen eller de team som utvecklar olika idéer. Genom att utmåla en 
vision om vad som skulle kunna genomföras och vad som faktiskt bör göras, kan 
idéutvecklandet få bättre utfall.86 

Att ledaren kan stimulera sina anställda utifrån de situationer som dagligen uppkommer är en 
mycket viktig del i ledarens uppgift som mentor. Ledaren skall dessutom värdesätta sina 
anställda och ha en förståelse för att det är medarbetarna som innehar kunskapen och därmed 
skapar företaget, ledare skall därför inte anse sig ha all den kunskap som krävs för att utföra 
uppgifterna utan ledaren ska ständigt fråga medarbetarna om tips och idéer. Att ledaren 
rådfrågar sina anställda kan vara ett av de första stegen till att de stimuleras87.  Stimuleringen 
behöver inte vara tidskrävande, det räcker med att ledaren ägnar någon minut varje dag till 
detta. Ledaren måste därmed finna en balans i rådfrågningen, exempelvis kan företagsledaren 
ha ett möte varje dag där möjligheter, problem och olika lösningar diskuteras. Precis på detta 
sätt skall revisionsbranschens ledare göra, genom att få sina medarbetare vara vaksamma på 
vad kunderna sänder för signaler eller vad de efterfrågar. Kundernas signaler kan medverka 
till att revisionsföretaget kan utveckla nya tjänster, dessa kan även erbjudas till fler kunder.  

För att kunna tillhandahålla en ny tjänst kan det krävas både utbildning och risktagande, 
utbildningsaspekten är inte något som revisionsföretag har problem med eftersom flertalet av 
dessa företag ägnar många timmar till internutbildning. Om revisionsföretagen vågar riskera 
ett misslyckande vid utvecklandet och implementeringen av nya tjänster är osäkert. 
Risktagandet är ett måste då revisionsbranschen står inför en stor förändring, de måste se över 
sina tjänsteprocesser, utbud och strategier. Vissa strategier kan nämligen hämma 
intraprenörskap och därmed även den intraprenöriella miljön, om företaget har en 
lågkostnadsstrategi kan det inte förväntas att medarbetarna har den tid det krävs för att vara 
kreativa och innovativa det vill säga en del av de intraprenöriella aktiviteterna88. En 
lågkostnadsstrategi innebär att företaget sparar in på vissa resurser, på så sätt att medarbetarna 
får en viss tid till varje kund eller att antalet tjänster skall minimeras. Denna strategi kan 
anammas då de vill tillmötesgå intressenternas krav på lönsamhet, detta kan resultera i ett 
felaktigt resultat eftersom företaget kan förlora en del av sina kunder och därmed också en del 
av sin vinst, därför kanske denna strategi inte är att föredra.  

4.1.2.3 Lärande Organisationer 
Revisionsbranschens tjänsteutbud har förändrats under åren och detta har förmodligen varit 
försök till att bli mer kundanpassade. En signal som branschen måste ta tillvara på är 
kundernas behov, om allt fler kunder inte anser sig vara i behov av revision kommer 
kundkretsen att urholkas mycket snabbt. För att inte kundkretsen skall urholkas krävs det att 
ledaren lyckas frambringa glädje, lust och trivsel på arbetsplatsen för att överhuvudtaget få 
sina medarbetare villiga att utveckla tjänsteutbudet89. Olika metoder kan användas för att 
medarbetarna skall finna en lust till att arbeta och vara kreativa, den symboliske ledaren 
använder sig av metaforer eller samarbetsövningar och den situationsanpassade skulle 
använda sig av liknande aktiviteter för att framkalla en arbetskultur som har glädje och lust. 

                                                             
86Laurie K., Lewis. et.al. “Advice on communicating during organizational change”: 118. 
87D.V.R, Seshardi. och A. Tripathy. “Innovation through intrapreneurship: The road less travelled”: 28. 
88P.J de Jong Jeroen och Deanne N. Den Hartog, “How leaders influence employees´ innovative behavior”: 56. 
89Samuel Bacharach, Bamberger och Sonnenstuhl, ”The organizaional transformation process”. Administrative 
Science Quarterly 41, (1996): 481. 
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För att ledarna skall kunna skapa en miljö som tillåter kreativitet krävs det att 
organisationsstrukturen också tillåter detta90.  

Det finns ett flertal olika organisationsstrukturer varvid lärande organisationer är en av dessa 
som passar in på intraprenörskap. Lärande organisationer kan definieras enligt följande; 
”företagets ageranden revideras med hjälp av aktuell information som finns tillgänglig för 
verksamhetens ändamålsenliga tjänster eller produkter”91. Med detta menas att företagen 
skall utvärdera sin egen verksamhet och se om det finns behov att göra förändringar. 
Dessutom skall företaget hålla ett ”vakande öga” på branschen som helhet, se om det finns 
tendenser till förändringar92. Huruvida själva organisationen drar lärdom eller om personerna 
inom organisationen drar lärdom är omtvistat93. Eftersom att organisationen består av 
individer kan det anses som tämligen självklart att organisationen drar lärdom med hjälp av 
sina anställda som indirekt styr verksamheten. Indirekt betyder detta att ledarna frågar sina 
anställda om råd och tips som de tillsammans kan använda för att utveckla verksamheten och 
när de anställda får ta ansvar och känna att de har en viss beslutanderätt utvecklas deras 
arbetslust och vilja att vara kreativa för företagets räkning94. 

4.1.2.4 Samarbete 
Att varje person kan vara kreativ finns det ingen tvekan om, däremot kan kreativiteten 
hämmas av ledningens behov av kontroll. Därför att kreativitet kräver både tid och resurser 
om företaget inte tillåter detta gränsöverskridande arbete och att medarbetarna tillåts arbeta 
med egna projekt i projekt relaterade team, kan företaget även mista sina chanser att agera 
som ”leader”. Vilket innebär att revisionsföretaget exempelvis är först med att utveckla en ny 
tjänst. Kreativiteten kan även hämmas av att ledningen för företaget inte idkar ett klimat som 
frambringar kreativitet av de anställda. Om företag anammat en lågkostnadsstrategi kan 
kreativiteten definitivt hämmas då de anställda varken erhåller pengamässiga resurser eller 
tiden till det mer arbete som kreativitet i viss mån kräver.   

Kreativitet kan innebära att fokus ligger på att lösa det aktuella problemet eller genom 
idékläckning95. Revisionsföretagen skall således fokusera på kommande problem, exempelvis 
lagändringen, och försöka hitta olika lösningar för att möta förändringen på bästa sätt och 
dessutom skall de fokusera på att utveckla nya tjänster eller processer i företaget. 
Förändringarna kan ske med hjälp av att medarbetarna och ledningen tillsammans är kreativa i 
form av team. Alternativt kan företagen även samarbeta med andra företag inom samma 
bransch för att åstadkomma en lösning tillsammans och därigenom utvidga företagens 
kunskaper96.  

Om revisionsföretagen väljer att starta ett samarbete med varandra kan detta ge två utfall, 
antingen kompletterar företagen varandra och kan tillsammans ta sig an problemet som 
uppstår med lagändringen eller så fallerar samarbetet mellan dessa företag och det finns en 
stor risk att företagen går förlorande ur situationen97. Om företagen väljer att skapa ett 
nätverkande intraprenörskap räcker det med att företagen har en tillit till varandra, detta 

                                                             
90Donald F. Kuraktko, et. al, “Implement entrepreneurial thinking in established organizations”:28. 
91George Huber, “Synergies between organizational learning and creativity & innovation”. Creativity & 
Organizational Management 7, (1998): 3. 
92Bostjan Antoncic, “Organizational processes in intrapreneurship: A conceptual integration”: 228-230. 
93George Huber, “Synergies between organizational learning and creativity & innovation”. Creativity: 3. 
94D.V.R, Seshardi. och A. Tripathy. “Innovation through intrapreneurship: The road less travelled”: 28. 
95Amabile., T., et al. “Affect and creativity at work”: 380. 
96D.V.R, Seshardi. och A. Tripathy. “Innovation through intrapreneurship: The road less travelled”: 18. 
97http://www.riksdagen.se 
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räcker dock inte om företaget istället väljer att utveckla det intraprenöriella tankesättet inom 
företaget, då krävs det en viss kontroll av företagsledaren98.   

4.1.3 KOMMUNIKATION 
Att ha en väl fungerande kommunikation i företaget, både vertikalt och horisontellt, är en 
viktig faktor för att det intraprenöriella tankesättet skall kunna spridas99. Det innebär att 
företaget inte skall ha en envägskommunikation utan kommunikationen måste ske mellan 
chefer och medarbetare samt medarbetarna emellan, det vill säga vertikalt och horisontellt. 
Kommunikationen kan medverka till en öppenhet i företaget som innebär att alla anställda kan 
föra en konversation med varandra som kan vara ett hjälpmedel för att undvika skvaller 
mellan medarbetare, detta kan skada företagets rykte och gemenskap. Därtill skall 
kommunikationen ske kontinuerligt och naturligt, det skall finnas en rutin i företaget som 
medverkar till att kommunikationen verkar självmant efter ett tag. Exempelvis kan 
samarbetsövningar bidra till att en kommunikation mellan medarbetarna uppstår, om dessa 
övningar upprepas ett antal gånger kommer kommunikationen bland medarbetarna att ske 
naturligt100.  

Då kommunikationen avstannar kan detta medföra att medarbetarnas idéer inte kommer till 
sin rätt och kundernas signaler inte uppmärksammas. För revisionsbranschen kan detta 
innebära att tjänster tillhandahålls utan att kunderna egentligen efterfrågar dem. Dessutom kan 
medarbetarna missförstå eller inte får del av den information som krävs för att företaget skall 
kunna hantera den dagliga verksamheten101. Eftersom kommunikationen klargör 
arbetsuppgifterna samt företagets mål är detta en viktig faktor för verksamheten och då inte 
bara för den dagliga utan även för den intraprenöriella miljön102. Kommunikationen kan 
dessutom bidra till att medarbetarna känner sig delaktiga i företaget och därmed ökar 
engagemanget för sina arbetsuppgifter103.  

En god kommunikation förutsätts i en intraprenöriell miljö både emellan ledning och 
anställda, med andra ord efterfrågas en platt organisation104. Genom kommunikationen ges 
tillfällen till ökad informationstillgänglighet genom att ledningen tillåter de anställda gå på 
möten och inspirationsresor för att öka kreativiteten105. 

4.2 INTRAPRENÖRIELLA AKTIVITETER 
De intraprenöriella aktiviteterna är en företeelse som skapas av företagets medarbetare med 
hjälp av företagets ledning. Medarbetarna och ledningen kan med andra ord påverka hur väl 
de intraprenöriella aktiviteterna i företaget kan stimuleras. De intraprenöriella aktiviteterna 
kan bidra till att utveckla företagets tjänster, och består av innovation, kreativitet och 
tankeförändring. Detta beskrivs i figuren till höger. Dessutom skall medarbetarna i företaget 
och dess ledare lära sig av tidigare misstag och framgångar genom att kritiskt utvärdera sina 
åtaganden106. 

                                                             
98Bostjan Antoncic, “Organizational processes in intrapreneurship: A conceptual integration”: 227. 
99Laurie K., Lewis. et.al. “Advice on communicating during organizational change”. :119. 
100Ibid., 122.  
101Bostjan Antoncic och Robert D Hisrich, “Intrapreneurship Construct refinement and cross-cultural 
validation”: 502. 
102Laurie K., Lewis. et.al. “Advice on communicating during organizational change”: 122.  
103D.V.R, Seshardi. och A. Tripathy. “Innovation through intrapreneurship: The road less travelled”: 27. 
104Donald F. Kuraktko, et. al, “Implement entrepreneurial thinking in established organizations”: 32. 
105George Huber, “Synergies between organizational learning and creativity & innovation”: 5. 
106Ibid., 5. 
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4.2.1.1 Kreativitet 
Kreativitet är en av de intraprenöriella 
aktiviteterna och kan beskrivas som 
idégenereringen och är en av 
grundkällorna till intraprenörskap111. 
Med detta menas att olika idéer kan 
uppkomma när de anställda är kreativa 
och leda till att företaget kan utvecklas 
mot sina målsättningar, exempelvis kan 
en idé till en ny kundrelaterad process 
eller hanteringen av revisionsunderlag 
uppstå.   

Om de anställda erhåller de resurser 
som krävs för att finna ro i sitt arbete 
kan personerna i företaget hitta tid till 

att utveckla sin kreativitet. Dessutom skall företaget dessutom ge sina anställda utmanande 
arbetsuppgifter som kräver tankeverksamhet, för att kreativiteten hos de anställda skall träda 
fram tydligare.112 När arbetsuppgifterna är utmanande, det vill säga intressanta och 
problemrelaterade, finner de flesta anställda en fördel med att se problemet ur olika 
synvinklar. De tänker då ”utanför boxen” och kan därmed genom sina kreativa förmågor 
gemensamt komma fram till en rad olika lösningar, det är sedan upp till företagsledaren att 
besluta vilken idé de skall satsa vidare på113. Genom detta kan företaget ta sig an 
konkurrensutmaningen lättare, de har en företagsmiljö som tillåter de anställda att finna nya 
tillvägagångssätt som kan nå oanade resultat, det kan hända att de anställda kommer på idéer, 
lösningar eller processförändringar som kan hjälpa företaget i sin konkurrenssituation eller 
inför revisionsföretagets kommande lagändring.  

Det räcker att de anställda använder sin dagliga fantasi och genom detta får utlopp för sin 
kreativa sida, det måste poängteras att personerna i företaget är olika varandra och detta 
betyder att kreativitetsnivån hos de anställda skiljer sig från person till person. En del 
medarbetare är därmed mer kreativa relativt andra, oavsett detta kan alla personer i företaget 
bidra med sin del till intraprenörskapsprocessen. Det är av stor vikt att företaget har en 
konstant ström av innovationer för att företaget skall behålla sin flexibilitet jämfört med 
marknaden114. Detta innebär att revisionsföretag skall satsa på idéprocessen som kommer att 
resultera i ett antal innovationer, dessa kan sedan hjälpa revisionsföretaget att följsamt 
anpassa sig till marknadens fluktuering. De mest kreativa personerna kan behöva hjälp med 
att utveckla sin idé, då kan andra medarbetare bidra till att fungera som ett ”bollplank” och 
tillsammans kan de diskutera idén och utveckla den115.  

   

                                                             
111Michael H. Morris och Donald F. Kuratko, “Corporate Entrepreneurship: Entrepreneurial Development 
within Organizations”, 116. 
112 D.V.R, Seshardi. och A. Tripathy. “Innovation through intrapreneurship: The road less travelled”: 18 
113James Chen. “Weaving the threads of innovation, creativity and entrepreneurship into a technicolor 
dreamcoat”: 22. 
114Camille Carrier, ”Intrapreneurship in Small businesses: An Exploratory Study”. Entrepreneurship Theory and 
Practice 21, (1996): 5. 
115Gifford Pinchot III, Intraprenörerna: Entreprenörer som stannar i företaget (Stockholm: Svenska Dagbladet 
Förlag AB 1986), 12. 
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4.2.1.2 Innovationer 
En innovation kan definieras enligt följande; den process i ett företag där nya produkter, 
tjänster eller ny teknologi skapas samt att gamla procedurer förändras eller förbättras116. Med 
detta menas att de nya idéerna implementeras i företaget, förslagsvis nya processer, tillika kan 
implementeringen ske med gamla processer, men en ny tjänst kräver ofta ett nytt innovativt 
tillvägagångssätt och därmed en ny process. Om detta appliceras på revisionsföretagen kan en 
del tjänster som utformats i linje med andra tjänster behålla samma typ av process kring 
tjänsten, medan en helt ny tjänstelinje kräver nya processer. Kreativiteten består av 
nyuppkomna idéer och implementeringen av dessa är innovationen, med andra ord har 
innovativitet sin tyngd i själva utvecklandet av idén och därigenom företaget.117  

Det finns åtminstone två typer av innovationer, en kundrelaterad innovation och en 
kunskapsbaserad innovation. I kundrelaterade innovationer ingår tjänste- och 
produktinnovationer som kan uppnå kundernas efterfrågan på ett bättre sätt än vad företaget 
gjorde innan innovationen implementerades.118 Denna typ av innovation är den enklaste och 
vanligaste inom företagande med anledning av att innovationer av kundrelaterade tjänster 
eller produkter enkelt går att särskilja, då det i praktiken erbjuds en ny tjänst eller produkt119. 
Den andra genren består av kunskapsrelaterade innovationer som innebär att företagets 
medarbetare medverkar till att befintliga processer inom företaget förändras till att bli mer 
effektiva eller mer kundanpassade, tillika att företaget genomgår en omstrukturering på så sätt 
att företaget förändrar arbetsuppgifterna. Den kunskapsbaserade innovationstypen syns med 
andra ord enbart inom och inte utanför revisionsföretaget, denna är inte lika påtaglig som en 
tjänsteinnovation då endast företagets strukturer förändras. Det som kan poängteras är att 
oavsett vilken typ av innovation som genomförs finns det förhoppning om tillväxt för 
verksamheten, i övrigt fall skulle inte företaget lägga ned både resurser och energi på de 
intraprenöriella aktiviteterna.  

4.2.1.3 Skillnad kreativitet och innovationer  
Kreativitet är nära besläktat med innovationer och dessa två förknippas ofta synonymt men 
det finns skillnader dem emellan, kreativitet kan hänföras till själva idégenereringen medan 
innovationer handlar om att implementera idén120. En ytterligare skillnad begreppen emellan 
är den aktuella nyhetsgraden och det sociala samspelet, kreativitet är i denna andemening en 
aktuell nyhet medan en innovation kan komma från andra tidshorisonter121. Idéer uppkommer 
i stunden medan innovationer är en process som kräver tid och implementeringen sker i ett 
senare skede då idén skall utvecklas. Vidare poängteras även att varje del måste tas in med 
lika stor andel, i övrigt faller hela idén med de intraprenöriella aktiviteterna122. För att detta 
skall fungera i praktiken måste ledaren i företaget inspirera sina anställda till att våga 
framträda med sina idéer och dessutom att de tar ansvar för sina kreativa och innovativa 
egenskaper vilket i sin tur kan leda till att företaget når sina målsättningar123.  

                                                             
116James Chen. “Weaving the threads of innovation, creativity and entrepreneurship into a technicolor 
dreamcoat”: 22. 
117Bostjan Antoncic och Robert D Hisrich, “Intrapreneurship Construct refinement and cross-cultural validation” 
,499. 
118Peter F. Drucker, “The Discipline of Innovation”: 155. 
119Camille Carrier, ”Intrapreneurship in Small businesses: An Exploratory Study”: 9. 
120Rank, et al. “Three Avenues for Future Research on Creativity, Innovation, and Initiative”: 519.     
121Ibid., 520. 
122James Chen. “Weaving the threads of innovation, creativity and entrepreneurship into a technicolor 
dreamcoat”: 22. 
123Donald F. Kuraktko, et. al, “Implement entrepreneurial thinking in established organizations”: 29. 
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På idéstadiet, dvs. kreativitet, kan det tyckas vara relativt enkelt att införa en förändring eller 
implementera nya produkter eller tjänster i form av innovationer124. Eftersom 
implementeringsprocessen är beroende av ledningens och de anställdas samtycke kan nya 
processer eller tjänster vara relativt svåra att genomföra. Dessutom måste de innovationer som 
fått samtycke ha rätt ändamål till rätt kundgrupp men ibland misstämmer det och innovationen 
tilltalar en helt annan kundgrupp, men lyckas ändå125. Det finns även en betydande risk med 
innovationer vilket är att innovationen i slutändan inte kan realiseras i slutändan. Fördelarna 
med att faktiskt ha gett processen en chans överväger ofta den negativa sidan, genom att 
företaget praktiskt taget vågade utveckla idén och därmed försökte utöka tjänsteutbudet126. 
Om företag vågar chansa har de allt att vinna, med detta menas att framgång inte kommer 
självmant utan företagen måste våga misslyckas och våga satsa för att lyckas. Det krävs också 
att företag utvärderar sig själva, ser över sin situation och sin organisation detta för att kunna 
se vad som är i behov av förändring, exempelvis tjänsteutbudet och processerna i företaget.127  

Att ett revisionsföretag skulle försöka implementera nya tjänster tyder på att branschen även 
ser ett ökat kundbehov och därigenom en ökad tillväxt. Revisionsföretagen kan vara i behov 
av att ändra både processerna och tjänsterna för att bemöta lagändringens negativa effekter, 
om revisionsbranschen anser sig inneha för små kunskaper inom vissa områden kommer det 
vara svårt att hitta nya tjänsterområden som kan erbjudas till kunderna. Det finns en fördel 
med att de anställda har god kompetens inom sitt arbetsområde, detta med anledning av att en 
innovatör ofta utvecklar idéer inom sitt eget kunskapsområde. Detta eftersom personen är 
insatt i sitt arbetsmoment och arbetsområde och då kan uppfatta de brister och möjligheter 
som behöver utvecklas vidare. Det är därmed personerna i företaget som har kunskaperna som 
påverkar utfallet av idéimplementeringen.128 Om ett revisionsföretag har en skattespecialist 
kommer specialisten med största sannolikhet välja att vidareutveckla sin specialitet och 
möjligtvis utbilda andra till att nå en större kunskap inom skatteområdet, på så sätt att 
processhanteringen når fler kunder och att hanteringen av arbetsuppgifter går fortare. Det är 
däremot inte troligt att skattespecialisten inblandar sina kunskaper i övriga teknikaliteter som 
inte berör dennes område såsom revisionsplanering och granskning. Då detta sker drar även 
organisationen lärdom genom att intraprenörskapsprocessen och idéutvecklingsteamen 
utvärderas utifrån utfallet. Vilket betyder att innovationerna, såsom exemplet ovan beskriver, 
leder till lärande organisationer och utvecklar företaget positivt129.  

4.2.2 TANKEFÖRÄNDRING  
En tankeförändring innebär att företagets grundsyn på tillvaron förändras, det vill säga att 
medarbetarna eller ledningen i företaget erhåller ny kunskap eller en insikt om vad som 
behöver göras för att förnya företaget och dess produkter, processer eller tjänster.130 För att en 
tankeförändring skall vara möjlig är det en del egenskaper som skall existera i företaget, för 
det första ska en god företagsmiljö finnas som inte hämmar intraprenörskapet och för det 
andra krävs utvecklade kommunikationsvägar i företaget både horisontellt och vertikalt samt 
att cheferna i företaget figurerar som ledare.131 När dessa egenskaper har en hög 

                                                             
124James Chen. “Weaving the threads of innovation, creativity and entrepreneurship into a Technicolor 
dreamcoat: 22. 
125Peter F. Drucker, “The Discipline of Innovation”: 150.  
126Ibid., 150. 
127Herbert Baum, ”Fostering a creative climate”: 89. 
128Camille Carrier, ”Intrapreneurship in Small businesses: An Exploratory Study”: 10. 
129George Huber, “Synergies between organizational learning and creativity & innovation”: 7. 
130Bostjan Antoncic och Robert D Hisrich, “Intrapreneurship Construct refinement and cross-cultural 
validation”: 499. 
131Rank, et al. “Three Avenues for Future Research on Creativity, Innovation, and Initiative”: 522. 
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verkningsgrad kan tankeförändringar lätt implementeras i företaget och vara till stor hjälp vid 
externa påtryckningar, exempelvis en lagändring.  

Dessutom kan en tankeförändring hjälpa företaget att överkomma interna kriser eller problem 
och detta kan innebära att företag ibland behöver förändra de normer och värderingar som 
ligger till grund för företaget. Medarbetarna kan då använda sin kreativitet, sin 
innovationsförmåga och de utvecklade kommunikationsvägarna i företaget för att förändra 
företagets tillvägagångssätt och tankesätt. Genom detta följer företaget med i utvecklingen 
och blir ett företag i tiden. 

Förändringar kan ske både internt och externt, internt genom att de anställda exempelvis 
uppmärksammar ett sätt att effektivisera processerna i företaget och externt genom att 
företaget utsätts för en förändring som inte går att undvika, en lagändring eller svängningar på 
marknaden. Interna förändringar innebär således inte att hela marknaden påverkas, det gör 
däremot den externa. Viktigt att poängtera är att interna förändringar är frivilliga och 
genomförs endast när företaget anser att det skapar ett mervärde för dem, snarare än att 
företaget genomför förändringar trots att det inte ger dem ett mervärde, såsom en 
externförändring kan innebära. Om revisionsplikten förändras måste företagen anpassa sig 
omedelbart, det bästa scenariot skulle vara om företaget redan har anpassats till detta redan 
innan lagändringen, genom att ha goda intraprenöriella aktiviteter med tillhörande miljö som 
kan vara ett sätt att hantera den externa påtryckningen. 

Tankeförändringar, tjänste- eller produktutveckling sker oftast i team, i teamen finns den 
samlade spetskompetensen för att utnyttja företagets resurser på bästa sätt. Ett företag består 
av flera olika personer som jobbar med varandra varvid dessa personer har olika kompetenser 
och färdigheter, om medarbetarna utbyter kunskap kan en spetskompetens uppnås132. För att 
spetskompetensen skall kunna uppstå måste alla personer få en möjlighet att agera 
gränsöverskridande, medarbetarna kan då arbeta i team som är en sammansättning av 
personer från olika avdelningar i företaget. På så sätt utnyttjas företagets kompetens och 
erfarenheter för att lösa problem eller utveckla den nuvarande verksamheten133. Teamen 
använder sig av sina erfarenheter och kunskaper samt samlar ny information för att 
idéutvecklingen eller intraprenörskapsprocessen skall utvecklas positivt. Det finns en mängd 
information tillgänglig på marknaden, när nya idéer eller nya processer ska införas behövs en 
relevant mängd information134. Eftersom mängden kan vara svår att hantera måste sorteringen 
av informationen ske innan företaget implementerar nya förändringar, den relevanta mängden 
information påverkar kreativiteten och innovationerna i företaget135. För att innovationerna 
skall öka och kreativiteten frodas skall det finnas en företagsmiljö som stödjer 
informationsmängden och som dessutom kan och har viljan att behandla mängden. Med detta 
menas att de anställdas indikationer om att en förändring behöver genomföras i företaget eller 
signalerna från kunderna skall sorteras och enbart det relevantaste skall utvärderas. Dessutom 
är det av stor vikt att företagen erhåller kunskap under processens gång136. Verksamheten 
skall med andra ord dra lärdom genom att uppmärksamma relevanta händelser internt eller 
externt, exempelvis när något händer ute på marknaden eller när företaget internt 
uppmärksammar ett effektivare tillvägagångssätt i hanterandet av tjänster eller produkter137.  

                                                             
132Lick, “A new perspective on organizational learning: Creating learning teams”: 88-96.  
133Bostjan Antoncic och Robert D Hisrich, “Intrapreneurship Construct refinement and cross-cultural 
validation”: 503. 
134Donald F. Kuraktko, et. al, “Implement entrepreneurial thinking in established organizations”: 32. 
135George Huber, “Synergies between organizational learning and creativity & innovation”: 3-4. 
136Ibid., 4. 
137Ibid., 4. 
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För att skapa en intraprenöriell stämning inom företaget och ligga steget före den utveckling 
som sker i omgivningen bör företaget kritiskt leta efter möjliga förändringar på marknaden138. 
På detta sätt kan företagets konkurrenskraft samt inneboende viljor att utveckla företaget 
finnas kvar.139 Med detta menas att revisionsbranschen skall utvärdera marknaden, ha en god 
översikt för det som händer exempelvis kundefterfrågan, världsmarknaden och lagändringens 
diskussion.  

4.3 FRAMTIDA MÅL 
Som vi nämnt tidigare består de intraprenöriella aktiviteterna av kreativitet/innovationer och 
tankeförändringar. Om företaget har en intraprenöriell miljö är förutsättningarna stora för att 
intraprenöriella aktiviteter ska frodas i företaget. Bilden påvisar att företaget kan nå deras 
framtida mål genom att anamma intraprenörskapets olika delar. Genom intraprenörskapets 
intraprenöriella aktiviteter och miljö kan företaget på ett lättare sätt uppnå den 
utvecklingspotential som företaget kan anse vilja ha.  

För revisionsbranschen kan detta betyda att både en tankeförändring behöver anammas och de 
behöver bli ytterligare kundmedvetna. För att revisionsbranschen ska kunna uppnå sina mål 
kan företagen behöva utvärdera sina befintliga tjänster och få kunderna att vilja använda 
tjänsten utan ett lagkrav, om tjänsterna förändras och kunderna vill använda dessa är 
sannolikheten stor att företagens kundgrupp inte urholkas. Revisionsföretag består inte enbart 
av revisionstjänster, men revision är en mycket stor del av deras verksamhet. Om 
revisionsplikten förändras kan företaget tappa kunder utan att ha uppmärksammat vad som 
sker på marknaden, därför är det av stor vikt att revisionsbranschens företag uppmärksammar 
vad de kan göra för att motverka negativa effekter i form av exempelvis kundbortfall. Tillika 
kan de negativa effekterna bestå av konkurs för revisionsföretag med enbart revision som 
tjänst, eller att rekryteringen av nya medarbetare avstannar tvärt. Vilket medför ytterligare 
negativa effekter för revisionsföretaget då dessa inte får samma möjligheter att utöka sina 
kunskaper genom sina nyrekryterade medarbetare. Detta betyder vidare att en spetskompetens 
blir svårare att finna för respektive företag som inte tagit till vara på den aktuella 
informationen som finns inför den eventuella förändringen av revisionsplikten för små eller 
medelstora företag.   

4.4 TEORISAMMANFATTNING 
För att läsaren skall få en lättöverskådlig bild av teorin har vi skapat en modell som finns 
nedan. Delarna i modellen, teman, har läsaren redan bekantat sig med i de olika avsnitten i 
teorikapitlet. Dessa har nu sammanfogats till en modell som visar sambandet mellan 
förutsättningarna, möjligheterna och de framtida målen. De olika delarna/teman i modellen 
kommer beskrivas närmare nedan. 

                                                             
138Dess G. Lumpkin och McGee, “Linking corporate entrepreneurship to strategy structure and process: 
suggested research directions”: 92. 
139Bostjan Antoncic och Robert D Hisrich, “Intrapreneurship Construct refinement and cross-cultural 
validation”: 502. 
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intraprenöriella möjligheterna för företagen. Vilket innebär att de anställda finner utrymme i 
verksamheten för och kan därmed få utlopp för sin kreativa och innovativa sida. Genom 
kreativiteten som är själva idéstadiet av en ny lösning och innovationen som är 
implementeringen av idén kan företagen utveckla nya tjänster eller förändra de befintliga, och 
därmed möta kundernas efterfrågan.  

Om förutsättningarna och möjligheterna stimuleras i organisationen kan de anställda arbeta i 
team som är sammansatt av personer från olika avdelningar och åldersgrupper. Därigenom 
uppnås en spetskompetens i företaget som hjälper företaget att utveckla sina tjänster och 
processer. Företaget kan lättare förändra sitt tankesätt och sin syn på tillvaron då de anställda 
är mer öppensinnade, kreativa och innovativa. När alla dessa delar har fallit på sin plats i 
organisationen finns det en stor chans att företaget kan uppnå sina framtida mål vilket är den 
sista delen i modellen ovan. Om de har en god grundförutsättning och alla möjligheter för att 
finna nya sätt att tillvarata kundernas behov och utveckla sin verksamhet har de även goda 
chanser att utveckla sin verksamhet och sina medarbetare och därigenom uppnå sina mål. Det 
sista temat i modellen kommer vi diskutera mer ingående i slutsatserna. 

För att få en förståelse för hur revisionsföretagen har hanterat diskussionen kring förändringen 
av revisionsplikten hitintills och hur de kommer att hantera detta i framtiden samt att se om 
intraprenörskap finns hos företagen, skapade vi en intervjuguide utifrån modellen ovan och 
dess olika teman. Den använde vi sedan när vi samlade in det empiriska materialet141. 

                                                             
141 Se Bilaga 1 



 

38 

5 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 

5.1 VILKA FÖRETAG STUDERAR VI? 
När vi skulle välja ut de företag som skulle passa vår studie började vi först med att se över 
vilka revisionsföretag som fanns. Eftersom vi anser att intraprenörskap är svårare att stimulera 
i ett stort företag då de har fler anställda och fler chefsnivåer tyckte vi att dessa skulle vara 
intressanta att studera. Dessutom anser vi att ett stort företag har en bredare kontakt med 
medborgarna och vid en förändring av revisionsplikten kommer dessa företag att påverka 
kunderna i större utsträckning än de små företagen. Vi vill därmed studera om de 
revisionsföretag som medborgare känner till, de företag som i folkmun är de mest kända, 
använder intraprenörskap. Därför beslutade vi oss för att genomföra studien på 
revisionsföretagen Ernst & Young, Deloitte, KPMG och Öhrlings Price WaterhouseCoopers. 
Geografiskt valde vi att studera kontoren i Umeå på grund av deras närhet till oss författare. 
Detta anser vi inte har någon betydelse då revisionsföretagens kontor i landet skall avspegla 
företagets strategier, synsätt och tillvägagångssätt.  

För att vi skulle få intervjuer hos de fyra ovannämnda revisionsföretagen kontaktade vi 
studentrepresentanten på respektive revisionsföretag. Detta gjorde vi genom att skicka ett mail 
där vi beskrev avsikten med vår studie och vilka typer av frågor som vi önskade få besvarade. 
Representanten på varje revisionsföretag guidade oss vidare genom att rekommendera en 
person som de ansåg var mest lämpad för att besvara våra frågor. Därefter kontaktade vi 
respektive intervjuperson och bokade in ett intervjutillfälle. Innan mötet med intervjupersonen 
valde vi att maila intervjumallen, för att respondenterna skulle kunna förbereda sig inför 
intervjun.   

5.2 HUR UTFORMADES INTERVJUMALLEN? 
Intervjuer baseras oftast på en intervjumall vilket antingen kan vara strukturerade, icke 
strukturerade eller semistandardiserade142. Vi har valt att använda oss av en 
semistandardiserad intervjumall, som innebär att vi under intervjun har tillgång till en löst 
utformad frågemall där det fanns utrymme för att både förklara ord och ställa följdfrågor143. 
Den semistandardiserade intervjumallen innehåller ett antal breda frågor som ger 
respondenten utrymme att ”sväva” ut i sina svar, vilket vi finner vara en fördel då svaren kan 
hjälpa oss få en helhetsbild av företaget och dess intraprenöriella anda. Dessutom ger en 
intervju oss chansen att studera intervjupersonen och dess kroppsspråk vilket kan avslöja vad 
respondenten egentligen anser om ämnet.  

Vi valde att utforma vår intervjumall enligt de teman som teorikapitlet är uppbyggt på i 
samma ordningsföljd144. De första frågorna behandlar intervjupersonens bakgrund och 
arbetsuppgifter. Dessa frågor ställde vi för att få en insikt om vad personen hade för tidigare 
                                                             
142Ulf Lundahl och Per-Hugo Skärvad. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (Lund: 
Studentlitteratur, 1999), 115-116. 
143 Allan Bryman och Emma Bell. Företagsekonomiska Forskningsmetoder, 360-363 
144 Se teorisammanfattning.  

I detta kapitel ska vi redogöra för läsaren hur vi har genomfört intervjuerna och hur vi 
har bearbetat dem 
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erfarenheter som kan hjälpa oss att förstå varför intervjupersonen besvarar frågorna som de 
gjort. Efter dessa inledande frågor har vi behandlat tre olika teman, vi började med temat 
förutsättningar som innefattar frågor om den intraprenöriella miljön vilket och även innehöll 
frågor om chef/ledare och hur kommunikationen i företaget fungerar. Därefter följde temat 
möjligheter med frågor rörande revisionsföretagets intraprenöriella aktiviteter såsom 
kreativitet och innovativitet. Slutligen behandlade vi frågor som är relaterade till företagens 
framtida mål och deras utvecklingspotential. I det sista temat har vi även frågat företaget hur 
de tror att förändringen av revisionsplikten kommer att påverka dem. 

I intervjumallen och under intervjun har vi förenklat de svårbegripliga termerna som kan 
finnas i vår studie detta för att respondenten skulle förstå vad vi menade. Vissa termer valde 
vi att ha med i intervjun även om dessa kunde vara svåra att tolka för intervjupersonen, men 
då vi ställde en sådan fråga startade vi alltid med att låta respondenten besvara hur denne 
uppfattade begreppet. Detta för att vi skulle ha chans att förstå deras tankesätt samt hjälpa 
dem om de inte förstod begreppet. Ett exempel på detta är innovation, vi frågade 
respondenten om vad innovation betydde för dem. Genom deras svar kunde vi förstå om de 
insett vad begreppet betydde och hur de använder sig av begreppet i sin verksamhet.  

5.3 HUR BEARBETADES OCH GENOMFÖRDES INTERVJUERNA?  
Ingen av oss hade erfarenhet av att genomföra intervjuer, därför valde vi att studera böcker 
som behandlade detta innan vi intervjuade personerna. Därigenom fick vi information om hur 
en intervju kunde gå till, vilket beteende som var fördelaktigt och hur frågorna skulle ställas 
under intervjun145.  

För att vi inte skulle missa någon aspekt av vad någon av respondenterna hade sagt, använde 
vi oss av en bandspelare under intervjutillfällena. Detta medförde att vi kunde koncentrera oss 
på intervjupersonen och dennes svar på våra frågor istället för att rikta koncentration till att 
föra anteckningar. Genom att vi använde en bandspelare undvek vi att under intervjun välja ut 
de svar som skulle passa studien. Efter transkriberingen har vi valt ut de mest relevanta svaren 
för studien som vi ser det. Detta gjorde vi genom att först transkribera intervjuerna och sedan 
diskutera igenom hur vi upplevt intervjuerna och vad intervjupersonerna egentligen hade sagt 
till oss. Vi utvärderade varje intervju flera gånger för att motverka att vi missat viktig 
information. Bandspelaren möjliggjorde att vi kunde analysera intervjuerna mer ingående till 
skillnad från om vi enbart hade antecknat, då hade vi förmodligen missat många viktiga 
synpunkter som sagts under intervjuerna. Självfallet blev respondenten tillfrågad om det var 
”okej” att bli inspelad på band och även om det fanns ett intresse för denne att läsa studien 
eller intervjun efter vi skrivit ner den. Alla fyra företag svarade att det fanns ett intresse av att 
få studien mailad till respektive intervjuperson, vilket vi också har gjort. 

Inte någon av oss upplevde att respondenterna tyckte att bandspelaren var ett störande 
moment. Därför anser vi att intervjupersonen inte hämmades av detta utan svarade på alla 
våra frågor. Det finns nämligen en risk med att använda en bandspelare, risken att 
intervjupersonen inte känner sig trygg genom att dennes svar bli inspelat146.  Men då vi hade 
redogjort för respondenten vilken typ av studie vi hade tänkt genomföra och att de även fick 
ta del av intervjumallen före intervjutillfället samt att vi förklarade för dem varför vi ville 
spela in samtalet anser vi att de kunde känna sig mer trygga.  

Intervjuerna genomfördes på respektive företag, detta för att respondenten skulle känna sig 
tryggare på en plats som var välkänd för denne. Intervjuerna varade i ungefär 60 minuter på 
                                                             
145Jan Trost, Kvalitativa Intervjuer, andra upplagan, (Lund: Studentlitteratur, 1997). 
146Allan Bryman och Emma Bell. Företagsekonomiska Forskningsmetoder, 375. 
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varje företag. Den första intervjun genomfördes på Företag B. Person B var säker i sin person 
och under hela intervjun var person B avslappnad. Den andra intervjun genomförde vi på 
Företag A. Under intervjun kändes person A osäker och lite nervös, denne gjorde två avbrott 
för att leta information angående våra frågor. Den tredje intervjun genomfördes på Företag C, 
person C var mycket pratglad och använde liknelser och armrörelser för att besvara våra 
frågar. Den sista intervjun genomfördes på Företag D, person D gav ett självsäkert intryck, 
denne hade koll på företaget och hur deras strategi inför framtiden skulle vara. Personen 
svarade kort men precist på våra frågor och gav klara besked.  

5.4 HUR HANTERADE VI ANONYMITET OCH ACCESS? 
Vi tydliggjorde innan intervjun påbörjades att vi inte hade för avsikt att skriva vem 
intervjupersonen var och på vilket företag respondenten arbetade. En anledning till detta var 
att respondenten inte skulle känna sig utpekad och för att konkurrenter inte skulle kunna få 
information som respondenten inte önskade delge dem. Att vi tydliggjort att deras svar 
kommer att anonymiseras anser vi tillförde trygghet för deras egen skull och gentemot 
företaget som medförde att personerna kunde besvara frågorna på ett öppnare sätt och därmed 
erhöll vi också mer information om företagen.  

Vi fick tillgång till personens svar på två olika sätt, genom att studera personens kroppsspråk 
och genom personens tankegångar147. Tankegångarna kan vi få veta genom att ställa frågor 
till intervjupersonen och varför de anser det vara på ett visst sätt. Medan kroppsspråket 
uttrycker hur personen upplever intervjufrågorna. Vi upplevde att vi fick svar på våra frågor 
och att respondenten därigenom gav oss den access vi önskade. Ibland fick vi styra in 
respondenterna på rätt spår för att de inte skulle kringgå den faktiska frågan. 
Intervjupersonerna hade olika kunskaper om vårt ämne och vissa respondenter besvarade 
frågorna mer utförligt än andra, beroende på vilken fråga vi ställde växlade detta mellan 
respondenterna. Även om företagen själva har angett vem som skulle bli intervjuad och som 
de ansåg vara mest lämpad för våra frågor kan en annan bild av revisionsföretaget erhållits 
om vi tillfrågat en annan person inom samma verksamhet. Detta gör att studien blir en aning 
färgad av respondenten men då företagen utsett intervjupersonerna litar vi på att dessa kan 
besvara våra frågor på bästa sätt. 

5.5 HUR KRITISERADE VI PRIMÄRKÄLLORNA? 
Vi är inte en naturlig del av deras miljö, detta kunde innebära att respondenterna kände sig 
osäker när de besvarade frågan och de kan därför ha påverkas av vår närvaro. Detta försökte 
vi eliminera genom att inte använda oss av akademiska och svårbegripliga termer. Det finns 
även en risk att respondenterna målar upp en positiv bild av företaget, genom att ange att de 
hade en intraprenöriell miljö trots att det egentligen inte var på detta sätt. Att respondenterna 
försöker försköna deras organisation och arbetsätt motverkade vi genom att ställa följdfrågor 
på respondentens svar som då bidrog till att respondenten var uppriktig. 

Uteslutande har vi förlitat oss på att företaget guidar oss till rätt personer inom företaget, då vi 
inte själva kan avgöra vilken som är mest lämpad för att besvara våra frågor. Eftersom vi har 
förlitat oss på att företaget har guidat oss till rätt intervjuperson har vi inte själva påverkat 
vem som besvarat våra frågor och därmed inte heller den bild av företagen som förmedlats till 
oss.  

                                                             
147 Majbritt Johansson Lindfors. Att utveckla kunskap: Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning,  
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Alla fyra respondenter har olika erfarenheter och synsätt vilket gör att ingen besvarade 
frågorna på liknande sätt. Därför spelar det heller ingen roll vilken position respondenten har, 
då detta inte får någon effekt i studien eftersom vi vill få en förståelse för om intraprenörskap 
existerar i de fyra olika företagen samt vilken innebörd intraprenörskap kan få vid 
förändringen av revisionsplikten.  

5.6 HUR RELEVANT ÄR STUDIEN?  
För att avgöra om studien är relevant finns det ett antal kriterium som skall vara uppfyllda. 
Dessa kriterier skiljer sig mellan en kvalitativ och en kvantitativ studie samt beroende på 
vilket angreppsätt studien antagit148.    

Forskarna är idag oeniga om den kvalitativa studien kräver sanningskriterium i den uträckning 
som den kvantitativa, oenigheten handlar mest om hur relevanta dessa kriterier egentligen är. 
Eftersom sanningskriteriet säkerställer vilken kvalitet studien har genom dess trovärdighet 
och äkthet149. Vi kommer att diskutera trovärdigheten i studien utifrån fyra olika delar, 
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmerbarhet. Därefter kommer vi diskutera 
studiens äkthet utifrån tolkningsaspekter, rättvis bild och kunskapstillförande. 

5.6.1 TROVÄRDIGHET 
För att studien skall vara tillförlitlig skall respondenterna få en chans att acceptera eller ändra 
den tolkning som vi gjort utifrån intervjusvaren150. Eftersom vi har mailat vårt material till 
respondenterna och de har godkänt vår skrift anser vi att den tolkning som vi gjort i studien är 
korrekt. Om inte respondenterna hade tillfrågats skulle det ha funnits en risk att tolkningen av 
materialet skulle varit felaktigt genom att vi förändrat svaren utifrån våra egna värderingar. 
En annan risk som finns som har att göra med att respondenterna får kommentera 
sammanställningen av intervjusvaren, är att de kommer att ogilla de negativa tolkningarna och 
försöka försköna dessa. Detta då de kan känna sig trängda av de tolkningar som vi gjort som 
de inte vill ha med i studien. Om respondenten anmärker på våra tolkningar måste vi fundera 
om detta beror på att de inte vill lämna ett negativt intryck eller om det är en anmärkning som 
är sanningsenlig. Dessutom måste vi fundera över om svaren är feltolkade eller smickrande 
för företagen om de inte lämnar någon kommentar angående materialet151. Då vi skickat ut en 
förfrågan till företagen om de har några invändningar på vårt material och ingen påpekat att 
de har detta, anser vi att studien är tillförlitlig och att vår tolkning av respondenternas svar är 
korrekt. 

För att en studie skall kunna överföras på andra studieområden eller geografiska platser skall 
den vara överförbar152. Det innebär att samma resultat skall kunna uppnås oavsett vem som 
genomför studien. Vår studie kan vara svår att återskapa då revisionspliktens förändring är en 
engångsföreteelse, men genom att studera intraprenörskap i ett tjänsteföretag under andra 
typer av förändringar kan vår studie återskapas i det stora hela. Dock måste det poängteras att 
intervjupersonerna i studien är unik vilket gör att de svar som respondenterna ger kan 

                                                             
148Majbritt Johansson Lindfors. Att utveckla kunskap: Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning, 160. 
149Allan Bryman och Emma Bell. Företagsekonomiska Forskningsmetoder, 304-306. 
150 Ibid., 307. 
151 Majbritt Johansson Lindfors. Att utveckla kunskap: Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning , 165-168. 
152 Allan Bryman och Emma Bell. Företagsekonomiska Forskningsmetoder, 306-307 
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förändras i och med vilken person som intervjuas. Detta medför att studiens återskapande 
försvåras.   

För att en kvalitativ studie skall vara lättare att överföra, återskapa eller generalisera skall 
informationen vara utförligt redovisad153. En utförlig redogörelse av informationen och 
respondenternas svar samt vilken slutsats vi kommit fram till kan leda till att det är lättare att 
se tendenser i studien som också kan ses i andra studier154. Då vi har bearbetat och kritiskt 
granskat den information som ligger till grund för studien anser vi att den informationen som 
vi erhållit är pålitlig och korrekt.  

5.6.2 ÄKTHET 
Det som kan vara intressant att veta är om de företag som vi intervjuat kommer att ta del av 
den studie som vi gjort och genom denna få ytterligare kunskaper om intraprenörskap i ett 
revisionsföretag155. Vi anser att respondenterna var mycket intresserade av vår studie och fann 
den relevant då diskussionen angående revisionsplikten är mycket aktuell och att företagen 
kommer ta del av vår studie när vi skickar det slutgiltiga exemplaret till dem. Vi tror även att 
frågorna vi ställde till dem under intervjun fick företagen att fundera över hur de hanterar 
revisionspliktens förändring och hur framtiden kommer att bli.  

Det är även relevant att diskutera om de tolkningar som vi gjort har givit företagen en rättvis 
bild. Vi anser att vi varit försiktiga med att värdera deras svar utifrån våra egna värderingar 
utan enbart tolkat svaren utifrån teorin och vad detta kan betyda för företagen. Det kan finnas 
en risk med att vi enbart intervjuat en enda person på varje företag då detta kan ge en vinklad 
bild av företaget som helhet, detta är vi mycket medvetna om och har värderat in detta i våra 
tolkningar.   

                                                             
153 Allan Bryman och Emma Bell. Företagsekonomiska Forskningsmetoder, 306-307. 
154 Ibid., 307 
155 Ibid., 308-309 
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företaget158. Respondenten har tidigare tjänstgjort inom företaget men då på internationell 
basis och har därför inte insikt i frågan om Företag C har familjeföretag, aktiebolag eller 
större företag som sin huvudsakliga kundkrets.  

Verksamhetsmässigt är kontoren uppdelade på olika områden och har olika arbetsuppgifter. 
Respondenterna på de fyra företagen beskrev att deras tjänster inte kan erbjudas på varje 
enskilt kontor men att kompetensen kan erhållas från andra kontor om kunden efterfrågar en 
sådan tjänst. Företag A anger att om en kund efterfrågar en viss specialtjänst som normalt inte 
erbjuds på det lokala kontoret, kan en medarbetare från ett annat kontor kontaktas och anlitas 
för den aktuella tjänsten159. Enligt respondent A sker detta ofta och anser därmed att Företag 
A har en bred kompetens och kan erbjuda många olika tjänster till sina kunder160. 
Respondenten angav att det aldrig var problem att få kompetenstillskott till kontoren, det var 
”bara” att åka dit hjälpen efterfrågades. Vilket inte är något specifikt för Företag A, det 
fungerar på precis samma sätt inom övriga tre företag (B, C och D).  

Företag C har inriktat sig på ett internationellt plan vilket klart skiljer dem från övriga 
intervjuföretag161. Men i övrigt anger respondenten att Företag C:s verksamhet liknar de 
övriga revisionsföretagen. Respondenten kunde inte urskilja några större skillnader mellan 
revisionsföretagen av större karaktär. Respondent D ansåg att alla de stora revisionsföretagen 
är relativt lika varandra i organisationsstrukturen, att företagen inte skiljer sig nämnvärt åt på 
den punkten162.  

Arbetsfördelningen mellan kontoren på Företag D, fungerar på så sätt att kontorschefen driver 
det vardagliga arbetet och dessutom får denne uppdrag från styrelse och ledning att utföra 
vissa speciella uppgifter. Att planera arbetsfördelningen har Företag D angett vara fritt därför 
är det en naturlig del av verksamheten att medarbetarna gärna utbyter kunskaper med 
varandra och tillsammans med olika kontor. Företag B angav att uppdelningen mellan 
avdelningarna och de olika kontoren inte är strängt indelat. Företag B tillåter 
gränsöverskridande arbete genom att de ger sina anställda en möjlighet att utbyta kunskap och 
erfarenheter med varandra både på olika nivåer och på olika geografiska platser inom 
organisationen. Respondent C beskriver företaget som ett kunskaps- och serviceföretag då 
Företag C erbjuder professionella tjänster till sina kunder. Respondenten anger att 
medarbetarna hela tiden skall arbeta aktivt med kundservice och relationstänkande, på så sätt 
att tjänsten levereras på ett kvalificerat sätt; ”… Det är viktigare att det är korrekt än att det 
är snabbt…”163.  

Respondenten på Företag C menar att det är en trygghet för kunden då de inte behöver 
ifrågasätta tjänsten utan vet att den är välutförd på ett korrekt sätt. Respondenten ansåg även 
att revisionsföretag säljer och erbjuder likadana tjänster och därför är det av vikt att kunden 
vet vad som levereras och vad tjänsten innebär. Att företagets medarbetare har gedigna 
kunskaper är av största vikt, av den anledningen att Företag C ska kunna erbjuda alla möjliga 
tjänster och framförallt hjälpa sina kunder. Vissa kunder kräver mer kunskap och service 
relativt andra. Angående priser uppgav respondenten att respondenten ansåg att det lägsta 
priset även angav den lägsta kvaliteten.  

                                                             
158Respondent C 
159Respondent A 
160Ibid. 
161Respondent C 
162Respondent D 
163Respondent C 
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Företag D angav att Umeåkontoret är inriktat på ägarledda företag och att de har en modern 
organisation som strävar efter att hitta konsulter snarare än den traditionella revisorn. De 
söker därför efter nya utåtriktade ledartyper och inte den traditionella ledartypen som 
revisionsbranschens ledare är idag. De sociala egenskaperna ansåg respondenten vara ytterst 
viktigt hos medarbetarna och om dessa var konsulter skulle de även kunna sälja sig själva till 
kunden, vilket betyder att personligheten är en viktig aspekt hos Företag D. Utöver detta var 
även detta ett sätt att hantera den konkurrens som Företag D möter av Företag A, B och C. 

6.1.1.1 Företagskultur  
Överlag skiljer sig intervjupersonernas uppfattning om vad en företagskultur är och vad den 
innebär. Det kan vara svårt att klargöra vad en företagskultur exakt är, begreppet är relativt 
”flytande” och handlar om olika saker beroende på vilket företag som tillfrågas. Vilket även 
statuerades i denna studie.  

Vissa av intervjupersonerna (A och D) hade svårare relativt andra (C och B) att beskriva 
företagskulturen på företaget. Respondenten vid Företag A kunde inte klargöra för vad deras 
företagskultur var men ansåg att företagskulturen kunde bestå av Företag A:s vision och 
affärsidé. Dock speglade detta enbart företaget till en viss del och personen poängterade att 
företagets mål är att ha högt till tak och genom detta även ha en hög självbestämmande rätt164. 
Trots att Företag A, inte hade någon uttalad företagskultur ansåg respondenten att hela 
verksamhetens medarbetare arbetade mot samma mål på ett professionellt och engagerat sätt 
utan att kvaliteten på tjänsterna till deras kunder gick förlorad. Att alla medarbetare inom 
Företag A aktivt arbetar mot samma mål är en klar styrka för hela företaget.  

Till skillnad från Företag A ansåg Företag B att en företagskultur innebar att alla fick vara 
med i beslutsprocessen och att en verksamhet inte skulle vara hierarkiskt uppbyggd, förutom i 
de fall där det krävdes. Respondent B beskrev även klimatet som öppet och att det inte är 
tydligt vem som är chef. Företag D hade också svårt att definiera deras företagskultur men 
respondenten angav att företagskulturen är professionellt gjord och att företaget genom denna 
utmärker sig gentemot andra revisionsföretag165. Att företagets kundstruktur är av en annan 
karaktär, offentlig och börsnoterade företag, ansåg respondenten bero på Företag D:s 
företagskultur.   

Alla företag har beskrivit kunskap som oerhört viktigt och i samband med frågan 
företagskultur beskrivs detta som en viktig punkt. Exempelvis beskrev Företag C att 
företagskulturen bygger på att alla har samma värderingar. Vilket gav uttryck i deras arbete då 
alla agerade och hade ett liknande tankesätt. Respondent C angav även att det var ledarna som 
måste lyckas förmedla en tilltro till att alla medarbetare kunde bli och vara bäst.  

6.2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

6.2.1 CHEF OCH LEDARE  
I tidigare kapitel har vi poängterat att en ledare är en person som arbetar med personalen 
medan en chef är den person i företaget som har huvudansvaret för alla medarbetare. Vi 
frågade intervjupersonen vem som kunde vara en ledargestalt, vad ledaren gjorde och hur den 
gjorde det. Exakt vilken person som var ledare efterfrågades inte, vi lade istället stor vikt vid 
att respondenten fick beskriva en allmän ledare och berätta om de ansåg att deras 
företagsledare agerade utifrån beskrivningen som respektive respondent hade angivit.  

                                                             
164Respondent A 
165Respondent D 
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Respondent A angav att en ledare var en vägvisare och beslutstagare och Företag D:s 
respondent beskrev en ledare på ett liknande sätt. En ledare var i respondent D:s ögon en 
person som tog ut färdriktningen och som visade vägen, dessutom skulle ledaren vara en 
förebild för de anställda och för företag i allmänhet. Ledaren skulle även vara den person som 
motiverar sina anställda och förklarar företagets situation samt berättar för medarbetarna 
varför och vad de skall göra.  

Företag B:s respondent ansåg att en ledare skulle vara en person som hade förmågan att 
utveckla medarbetarnas personligheter, kunskaper och erfarenheter. Ledaren skulle inte ha 
ensamrätt i beslutstagandet utan använda motfrågor (bollplanksfrågor tillsammans med 
medarbetaren i problemlösande syfte) för att personalen skulle använda sin tankeförmåga och 
analytiska förmåga, för att se situationen ur olika synvinklar. På ett liknande sätt beskrev 
Företag C:s respondent en ledare. Däremot poängterades det av personen vid Företag C att 
denne var en ledare och genom detta ansåg person C att de viktigaste ledaregenskaperna och 
uppgifterna som en ledare hade var att se till att alla medarbetare får samma förutsättningar 
för den personliga utvecklingen. Dessutom ansåg respondenten att en ledare måste vara trygg 
i sin roll och inte ha ett behov av att hävda sig själv. Det krävdes även att ledaren insåg att 
medarbetarna var den viktigaste tillgången i företaget, utan dem skulle allt stanna av (då 
medarbetarna utför det dagliga arbetet inom verksamheten)166. Respondent C ansåg dessutom 
att ledarrollen fungerade på ett sådant sätt att ledaren motiverade medarbetarna omedvetet. 
Om de känner sig motiverade kommer medarbetarna tillbaka till arbetet morgonen efter och 
detta skapades på Företag C genom att ledaren hade en ständig kontakt med sina medarbetare 
och genomförde utvecklingssamtal med alla anställda inom Företag C. Respondent C ansåg 
att ledarrollen förtjänades medan chefsrollen utnämndes. 

Företag A och D hade ett liknande synsätt på vad en ledare var, medan övriga två 
intervjuföretag hade en annan uppfattning. Oavsett vilken respondent som angivit den bästa 
definitionen på deras optimala ledare, var det mer intressant att ifrågasätta om 
ledaregenskaperna existerar inom det företag som respondenterna är verksam i.  

Företag A:s respondent ansåg att det fungerade som beskrivits ovan men att det kunde 
förbättras. Respondent vid Företag B ansåg att det fungerade enligt dennes beskrivning och 
detta på grund av att ett flertal forum för ledare och medarbetare finns att tillgå. Exempelvis 
har Företag B såkallade samrådsgrupper på internet, där de anställda uppmanas till att 
använda sin tankeverksamhet och kreativitet. I forumet samlas de anställdas åsikter in 
angående vilka åtgärder som företaget kan behöva genomföra. Inläggen tas sedan upp med 
regioncheferna där det sedan beslutas huruvida åtgärden eller idén skall genomföras eller ej. 
Respondenten berättade att påverkansfaktorn är hög eftersom det finns en förståelse för 
personalen, vilket gör att många förslag genomförs.   

Något som alla fyra intervjuföretagsrespondenter har poängterat är att de arbetar i 
projektrelaterade team. Detta är inte något unikt för något av företagen, däremot kan 
skillnader finnas för hur det gränsöverskridande arbetet sker. Respondent D beskrev detta 
enligt följande ”… vi jobbar ju och hjälps åt inom Företag D för att få in den bästa 
kompetensen och sälja in den, för att det blir ju en styrka i ryggen som man ska 
använda...”167. Företag D poängterade även att det finns ett naturligt stöd inom deras företag 
att söka hjälp av varandra när något kontor stöter på problem. På Företag A ansåg 
respondenten att deras verksamhet ständigt förändras till det bättre, inte minst i och med 
revisionsdiskussionen, vilket har medfört att företagets anställda samarbetar aktivt mellan 
                                                             
166Respondent C 
167Respondent D 
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kontor och avdelningar. Företagen A, B, C och D beskriver det gränsöverskridande 
samarbetet som positivt och samtliga anger att samarbetet uppkommit på grund av att 
”kunskapen” kan lokaliseras på olika kontor inom verksamheten. Ingen av respondenterna 
kunde finna något negativt med arbetsformen förutom att Företag A:s respondent ansåg att 
vissa personer med kunskaper inom området kunde uteslutas då en projektgrupp inte kunde 
innehålla för många personer för att bibehålla effektiviteten. Dessutom angav respondenterna 
att samarbetet har ökat med tiden och detta beror på att projektrelaterade arbetsformer är en 
effektiv arbetsform168.  

6.2.2 KOMMUNIKATION  
Revisionsföretagen har en gemensam faktor då det gäller kommunikation, vilken är att alla 
fyra företag har ett intranät (databaserad internkommunikation i form av medarbetarforum) 
som företagen använder för att sprida information om det dagliga arbetet och övrig 
information som behövs för deras verksamhet. Den huvudsakliga kommunikationen sker 
genom intranätet för Företag A medan övrig kommunikation verkar saknas, då respondenten 
inte uppgav övriga kommunikationsmedel. Företag C poängterade att kommunikationen som 
sker via intranätet är svårt att förmedla till medarbetarna då det fanns mängder av information 
som alla inom företaget skulle ta till sig, vilket även Företag D uppger. Dock menar 
respondent D att mängdproblematiken beror på att det förekommer brev, e-post och 
telefonsamtal utöver intranätet som komplicerar kommunikationen, som trots allt är oerhört 
viktig. Företag B har inte enbart dessa kommunikationsvägar utan företaget anordnar 
dessutom evenemang som alla medarbetare har möjlighet att delta i. Vilket syftar till att 
diskutera högaktuella ämnesområden som kan vara problematiska och som berör alla kontor 
runt om i Sverige. Evenemanget kallas ”BBB”- evenemanget och anordnas en gång per år, 
utöver detta anordnar de olika kontoren sammankomster tillsammans och diskuterar övriga 
saker.  

Respondent A påpekar även i detta sammanhang att kunskapsnivån är hög och att varje 
medarbetare lär sig något nytt vilket respondent A ansåg berodde på att medarbetarna som 
började arbeta på företaget lär känna varandra och att det då sker kunskapsspridning genom 
det kontaktnät som skapas mellan personerna inom samma inskolningsår (tillika 
anställningsår). Dessutom påpekar alla respondenter att inskolningstillfället är viktigt för den 
kommande kommunikationen inom företaget och att kunskapen hos medarbetarna är en 
viktigt. Kunskapen sprids med kommunikation och respondent B anger att detta sker genom 
coachning.  

Övrigt som framkom under intervjuerna var att företag A och C ansågs sig vara hyggligt 
duktiga på att kommunicera med de hjälpmedel som de har till sitt förfogande medan företag 
D menade att den befintliga kommunikationen var tillräcklig och var inte i behov av 
utveckling.  

6.3 MÖJLIGHETER 

6.3.1 KREATIVITET  
Intervjupersonerna hade olika uppfattningar om vad kreativitet betydde och hur/om det 
fungerade inom deras företag. Exempelvis ansåg respondent C att en kreativ medarbetare var 
en person som uppmärksammade nya alternativa problemlösande vägar och personer som gör 
det som inte förväntas av dem. Företag C:s respondent ansåg att det fanns kreativa personer 
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inom företaget men att kreativiteten skulle kunna utvecklas mer. Anledningen till att 
kreativiteten var relativt låg berodde på att revisionsbranschen befinner sig inom ett speciellt 
område som idag är lagskyddat. På så sätt menade denne att revisionsföretagen inte kunde 
göra allt som företaget ville ändra på eller genomföra. Om lagskyddet däremot förändras 
ansåg respondenten att kreativiteten skulle utökas. På ett liknande sätt tyckte Företag A då 
respondenten ansåg att lagen hämmade medarbetarnas kreativitet idag. Respondent A ansåg 
att kreativitet betydde driftighet, lösningsförslag, möjligheter och att genomföra det på en viss 
tid. Företag B:s respondent ansåg att kreativitet var skaparglädje, idérikedom etc. Medan 
respondent D beskrev kreativitet som en aktiv händelse när en person exempelvis klev utanför 
ramen och gjorde något nytt som var oväntat. 

Att företagsrespondenterna har beskrivit kreativitet på liknande sätt är tydligt men med olika 
ord och benämningar. Dessutom beskriver respondenterna det som att kreativitet existerar 
inom deras företag och personerna finner inget negativt med kreativitet. Företag A ansåg att 
en kreativ idé måste kvalitetssäkras innan den genomförs. Vilket inte företag B upplever, utan 
beskriver kreativitetsprocessen (uppkomst av idé till utveckling av idé) som att 
företagsledningen uppskattar att de anställda agerar kreativt och nytänkande genom att 
erbjuda resurser för ändamålen. Företag D:s respondent beskriver fenomenet som att hela 
företaget har en hög nivå av kreativitet och att de anställda skall framföra nya idéer till 
företagsledningen som sedan beslutar om det skall genomföras eller inte. Att det fungerar på 
ett sådant sätt beror på att Företag D söker efter nya fräscha medarbetare som har ett 
alternativt arbetssätt till det lite ålderdomliga revisionsyrket169.  

6.3.2 INNOVATIONER  
Innovationer och kreativitet är begrepp som anses vara synonymer till varandra och även 
under våra intervjuer har det visat sig att begreppen varit svåra att särskilja. Exempelvis 
menade respondent A att en innovation bestod av att en person agerade kreativt genom att 
finna nya lösningar på problem. Medan respondent B ansåg att en innovation var en 
uppfinning. Respondent D menade att innovationer handlar om nya tankesätt, vilket är en 
likande beskrivning som respondenten gav för kreativitet.  

Den intressanta frågan i sammanhanget är om revisionsföretag kan tillgodogöra sig 
innovationer trots den hämmande faktorn (lagen). Företag B menar att det går att genomföra 
innovationer trots lagen och påvisar deras IT-lösningar som ett ypperligt exempel på en 
innovation inom revisionsbranschen. Företag D menar att revisionsföretag är styrda av 
lagarna men att revisionsföretag ändå kan vara innovativa genom att arbeta med kunderna och 
inte med produkterna som fristående objekt. Vidare uppger respondent D att deras innovation 
är helhetslösningar, till skillnad från tidigare då revision enbart var en tjänst. Respondenten 
menade att företagets mål var att sälja alla tjänster som kunden kan tänkas behöva och 
egentligen utradera företagets ekonomifunktion och att Företag D tar över den biten från deras 
kunder.  

Företag B angav att det fanns en baksida av produktinnovationer vilket är att det ibland kan 
finnas fel i produkten som levererats till kunden, exempelvis ett fel i mjukvaran. I det fall 
detta skulle inträffa ansåg respondenten att företaget kunde skadas av ett allvarligt fel och då 
kunde innovationen ses som misslyckad.  
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6.3.3 TANKEFÖRÄNDRING  
Revisionsföretagen skiljer sig åt då det gäller hur de har förberett sig inför revisionspliktens 
förändring. Företagen skiljer sig även åt vad gäller oron de känner inför pliktens förändring. 
Märkbart är att alla fyra företag är överens om att plikten kommer att förändras men inget av 
företagen vågade spekulera om vad gränserna för förändringen skulle kunna innebära (små, 
medelstora eller bådadera). Företag A och B har tittat på Danmarks avskaffande av 
revisionsplikten för mindre företag och vad som hände för revisionsföretagen i Danmark. 
Företag A anser sig vara oroliga inför den eventuella förändringen men menade att de 
försöker förebygga det genom att ligga steget före. Hur Företag A låg steget före framkom 
inte av intervjun då respondenten inte kunde förklara det.  Företag B ansåg sig som väl 
förberedda då dessa har diskuterat pliktens eventuella förändring sedan 2003/2004 och har 
genom ”BBB”-evenemanget aktivt diskuterat förändringsåtgärder. Förändringsåtgärderna som 
företaget hittills har infört är paketlösningar för sina kunder. Dessutom planerar Företag B att 
införa nya tjänster som är mer kundinriktade, vilket tidigare har saknats inom företaget.  

Företag C anser att revisionstjänsten kommer att förändras och att det är revisionsföretagen 
som själva skapat problemet (att näringslivet ifrågasätter revisionspliktens nytta). Genom att 
kunderna inte har känt att tjänsterna är givande. Respondent C menar att revisionsplikten är 
förlegad och behöver förnyas med nya alternativa tjänster. Även om respondent C menar att 
tjänsten är förlegad anser denne inte att tjänsten är onödig, snarare ser respondenten en 
farhåga med att plikten förändras genom att den ekonomiska brottsligheten kanske ökar då 
den oberoende granskningen uteblir. Företag C har anammat strategin att värva kunder som 
lämnar revisionsföretag eftersom kunderna idag behöver tjänsten, inte minst på grund av att 
bankerna och skatteverket kommer att kräva det utan även för att företaget skall kunna 
kvalitetssäkra sig själva. Även företag A delar den uppfattningen.  

Eftersom företag D medvetet har valt att inrikta sin huvudsakliga verksamhet mot 
börsnoterade företag anser inte respondent D att deras företag kommer att drabbas lika mycket 
som övriga företag vid en eventuell förändring av revisionsplikten. Respondent D ansåg även 
att konkurrensen kommer att öka om plikten förändras. Den största förändringen som kommer 
att ske, enligt respondent B, är rollen för revisorn. Företag D är övertygade om att revisorn 
inte är lika självklar i framtiden och att det är avgörande för varje företag att omstrukturera 
och göra om revisorsrollen. Revisorsrollen kommer att innebära en konsulterande rådgivande 
funktion för revisionsföretagen, utan att kundkretsen kommer att förändras170. Respondenten 
tror dessutom att de stora uppdragen och kunderna kommer att ligga hos de tre största 
revisionsföretagen, denne kan tänka sig en koncentrering av företagen i framtiden. 
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7 ANALYS OCH TOLKNING 

 

7.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

7.1.1 ORGANISATION 
Om revisionsplikten skulle förändras till att små alternativt även medelstora företag inte 
skulle behöva använda tjänsten revision, betyder detta att revisionsföretagens kundkrets 
snabbt kan förändras till ett mindre antal kunder171. Eftersom revisionsplikten idag är 
lagstadgad för väldigt många företag kan läsaren förstå att förändringen kommer att påverka 
alla företag inom revisionsbranschen (alla aktörer som benämns revisionsföretag).  

Enligt direktivet som Riksdagen har gett ut kan ett stort antal företag slippa revisionsplikten 
(se kapitel om Revisionsbranschen)172. Detta kan få stora följder för Företag A och B då deras 
huvudsakliga kundgrupp består av små till medelstora företag, eftersom cirka 85 % av alla 
Sveriges företag klassificeras som små- till medelstora företag173. Företag A och B kommer då 
med största sannolikhet att påverkas av lagförändringen mer än Företag C och D 
(anmärkning; Företag C:s respondent kunde inte redogöra för deras huvudsakliga kundgrupp), 
därför måste Företag A och B vidta åtgärder för att behålla sina kunder som kan tänkas hamna 
utanför de gränser som revisionsplikten i framtiden kommer att omfatta. Företag C och D 
måste även vidta förändringar för att inte tappa kontroll över sina marknadsandelar genom att 
låta Företag A och B passera dem med nya attraktivare tjänster och arbetssätt. Intraprenörskap 
kan vara ett verktyg för att ta sig an omställningen som revisionspliktsförändringen kan 
innebära för respektive företag.   

Till en början var företagen mycket lika varandra, i princip erbjöd revisionsföretagen samma 
tjänster men med olika utformningar174. Tjänsterna som revisionsföretagen erbjuder har 
använts flitigt under åren och detta har skett med anledning av det lagstöd som finns (utöver 
revision finns tilläggstjänster som kunderna dessutom kan köpa, dessa omfattas inte av 
revisionsplikten, vilket medför att dessa tjänster fortfarande kan köpas av revisionsföretaget). 
Däremot är det inte sagt att kunderna kommer att sluta använda tjänsten revision om 
möjligheten för det ges. Organisationsmässigt visade det sig att Företag A var passiva relativt 
övriga intervjuföretag genom att dessa inte har samma trygghet i förändringsåtaganden som 
övriga företag i studien genom att de kände en oro över att revisionsplikten skulle förändras. 
Det betyder för Företag A att dessa skall anpassa sig till sina kunder och diskutera igenom vad 
förändringen kan innebära, både med varandra och med deras kunder för att säkerställa att 
kunderna kommer att köpa deras tjänster. Om kunderna hos Företag A blir färre kommer 
deras kundgrupp att urholkas och företaget kommer att befinna sig i ett pressat läge relativt 
                                                             
171 Vijay Sathe, Corporate Entrepreneurship: Top managers and new business creation (UK: Cambridge 
University Press 2003), 53. 
172http://www.riksdagen.se 
173Thorell, Per, och C, Norberg. Revisionsplikten i små aktiebolag. 2005 
174 Se kapitel om empiriska resultat. 

I detta kapitel syftar vi till att ge läsaren vår uppfattning om respondenternas svar som 
kopplas till teorin. Dessutom vill vi ge våra synpunkter på om det existerar 
intraprenörskap eller om det saknas hos något av revisionsföretagen som vi har 
intervjuat.  
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vad företaget befinner sig för närvarande (då revisionsplikten fortfarande existerar)175. 
Lagändringen kan vara en fördel för företaget då deras oro är att de inte kan utveckla alla 
tjänster som de vill på grund av att lagen hämmar tjänsteutbudet176.  

Att övriga företag B, C och D inte känner samma oro beror till stor del på att deras 
organisationer är uppbyggda på andra grunder än Företag A. Även om Företag A:s 
medarbetare tillåts att arbeta i team och utveckla egna idéer sker det på helt andra premisser 
än övriga företag. Vilket kan betyda att Företag A:s medarbetare är under viss tidspress 
genom att det krävs bra och stabila resultat oavsett vad medarbetarna åtar sig att göra177. 
Företag B har en organisation utan tydliga arbetsuppgiftsgränser som betyder att 
organisationen tillåter samarbete mellan avdelningar och med andra kontor utan tidspress. 
Inom Företag B uppmanas medarbetarna till att träda fram med idéer som sedermera tas upp 
hos ledning genom olika forum (samrådsforum).  Hos Företag C uppmanas medarbetarna att 
göra liknande, det behöver inte vara snabbt genomfört men företaget kräver att det ska vara 
korrekt. Att företaget hellre ser ett korrekt utfört arbete snarare än ett snabbt utfört jobb är bra 
för Företag C. Företag C ansåg dessutom att det inte var viktigt att kunden skulle få det lägsta 
priset, vilket tyder på att företaget värdesätter medarbetarnas arbete178. Det kan med andra ord 
beskrivas som att Företag C har en grund för att intraprenörskap skall kunna fungerar. Detta 
genom att medarbetarna får tid att utföra sina uppdrag och reflektera över dem. I sin tur 
betyder detta att kunden får valuta för sina tjänster, därför att kunden aldrig behöver fundera 
över om tjänsten är tillräckligt välutförd av sitt revisionsföretag. Om däremot Företag C är 
duktiga på att förmedla detta till sina kunder är osäkert. 

Företag D har tänkt om, från att vara en traditionell revisionsbyrå till att blicka framåt och 
söka framåtdrivande och kompetent personal (tidigare efterfrågades kompetenta revisorer). 
Respondenten ansåg att omställningen skett på senare år och att det har skett en klar 
profilering mot den nya strategin. Förändringarna på marknaderna, i omvärlden och 
revisionspliktens förändring gör att det krävs ett helt nytt sätt att angripa företagets problem 
och möjligheter. Det krävs en ny strategi och det gäller för företaget att skapa tjänster och 
tillvägagångssätt som attraherar kunder179. Detta är ett tydligt sätt för Företag D att utmärka 
sig gentemot sina konkurrenter, genom att ha sin nisch emot större företag och att ha goda 
kunskaper inom detta område. Genom detta har Företag D skapat en specialitet som gör att de 
kliver ett steg längre ifrån sina konkurrenter. Detta innebär även att uppdragstagarna har 
lättare att identifiera Företag D bland de andra revisionsföretagen i branschen180. 

7.1.2 FÖRETAGSKULTUR 
En företagskultur skapas av företaget självt och det är sedan upp till ledarna och cheferna att 
förmedla kulturen till alla medarbetare181. Det har under studiens gång visat sig att 
företagskulturerna skiljer sig åt, vilket i sig inte är konstigt då företagen är olika. Eftersom 
Företag A inte kunde definiera sin företagskultur anser vi att det beror på att ledarna inom 
Företag A inte har förmått att förmedla den till alla medarbetare. Trots att företagets 
respondent inte kunde redogöra för företagskulturen finns det uppenbarligen något som ändå 
                                                             
175  Michael Tushman och O’Reilly, C., “Ambidextrous Organization: Managing Evolutionary and 
Revolutionary Change”: 13.  
176Stellan Nilsson. Redovisningens normer och normbildare, 45. 
177Respondent A 
178P.J de Jong Jeroen och Deanne N. Den Hartog (2007) “How leaders influence employees´ innovative 
behavior”: 56. 
179Michael H. Morris och Donald F. Kuratko, “Corporate Entrepreneurship: Entrepreneurial Development 
within Organizations”, 21. 
180Vijay Sathe, Corporate Entrepreneurship: Top managers and new business creation, 53.  
181Amabile., T., et al. “Affect and creativity at work”: 385.  
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sporrar medarbetarna till att genomföra ett bra arbete182. Det kan dock vara en god idé för 
företaget att komma fram till vad företagskulturen är, hur de anställda skulle vilja att klimatet 
på företaget skall vara, hur jargongen skall vara och sedan sträva efter detta tillsammans. 
Företagskulturen skall spegla företagets inställning och vara företagets personlighet 
tillsammans med medarbetarnas åsikter, detta saknas på Företag A utifrån vad respondenten 
har uppgett. 

För företag i allmänhet är det viktigt att ständigt vara sammansvetsade och jobba mot ett mål 
som alla vill nå183. Om företag inte har detta kan det betyda att många som är verksamma 
inom företaget inte vet vad som ska göras och varför det ska göras. Detta kan vara en 
avgörande punkt för företag i allmänhet när förändringar sker inom deras bransch, på så sätt 
att företaget tydliggör vad som måste göras och vad som är viktigast att förändra för stunden.  

I motsats till A har Företag C en tydlig företagskultur, respondenten angav att medarbetare 
och ledare bör ha samma värderingar och viljor för att företaget ska växa och förändras med 
tiden. Annars kan både konflikter, osämja och osäkerhet uppstå. För en ledare är det av 
yttersta vikt att både förmedla och framställa mål som alla medarbetare förstår184. Det är 
viktigt att ledarskapet i denna fråga fungerar oavsett vilket kontor som tillfrågas och att alla 
medarbetare känner samma trygghet i vad som ska göras. När en förändring skall införas i en 
verksamhet bidrar en öppen företagskultur och ett klart definierat mål, som alla medarbetare 
tagit del av, till att omstruktureringen kan införas med färre komplikationer185. 

Företagen har anammat projektrelaterade team och alla ansåg att det var ett bra sätt att arbeta. 
Vilket är vanligt i verksamheter som har ett intraprenöriellt klimat186. Att problematik uppstår 
när team ska samarbeta är naturligt och kommer alltid att finnas inom alla företag. Trots detta 
påpekades detta inte som ett problem av något företag. Däremot ansåg företag A att en 
projektgrupp inte fick innehålla för många personer på grund av kvalitetssäkringen som 
företaget anser är viktigt. Att en projektgrupp inte kan innehålla en större mängd medarbetare 
är vettigt då effektiviteten troligtvis får ge vika. För att en projektgrupp ska fungera perfekt 
krävs det att företagets chefer och ledare är öppensinnade som tillåter arbetsformen 
gränsöverskridande team187. Detta finns inom alla företag, vilket är positivt då förändringar 
lättare kan behandlas och anpassas till vad som är önskvärt för företaget oavsett vad 
förändringen innebär. 

7.1.3 LEDARE/CHEF 
Enligt teorin är ledaren den som får med sig medarbetarna och chefen är den personen som 
har beslutanderätt i företaget188. Eftersom respondenterna har svarat olika på vad en ledare är 
och hur denne skall leda företaget är det intressant att studera om den teoretiska innebörden 
överensstämmer med hur det verkligen fungerar hos dessa fyra företag. Företag B:s 
respondent anser att en ledare skall vara den person som medverkar till beslut men skulle inte 
vara i fronten, då har ledaren lyckats och dessutom kan de anställda känna sig 

                                                             
182Samuel Bacharach, Bamberger och Sonnenstuhl, ”The organizaional transformation process”: 481. 
183P.J de Jong Jeroen och Deanne N. Den Hartog (2007) “How leaders influence employees´ innovative 
behavior” :  44. 
184Ibid.,  44. 
185 Bostjan Antoncic och Robert D Hisrich, “Intrapreneurship Construct refinement and cross-cultural 
validation”: 502.  
186Michael H. Morris och Donald F. Kuratko, “Corporate Entrepreneurship: Entrepreneurial Development 
within Organizations”, 85.  
187Bostjan Antoncic och Robert D Hisrich, “Intrapreneurship Construct refinement and cross-cultural 
validation”. : 503. 
188http://proxy.ub.umu.se 
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handlingskraftiga. Detta stämmer in på ett intraprenöriellt tankesätt hos ledaren på Företag B 
då en viktig aspekt i ledarrollen är förmågan att befinna sig i skuggan av sina anställda och att 
lägga sig i enbart när det verkligen behövs och känna stolthet när de anställda når framgång189. 

Att respondent C uppger att ledarrollen är förtjänad och chefsrollen är utsedd är något som 
stämmer överens med teorin190. Personen definierar en ledare och inte en chef, i detta fall är 
ledarskapet på Företag C Human Resource191. Dessutom krävs det att ledaren vågar ge sina 
medarbetare förtroende för det vardagliga arbetet och att de även får tid för kreativt tänkande 
för att intraprenöriellt tänkande ska finnas192. Företag C har utpräglade ledare som ska leda 
och agera som mentorer. Eftersom att respondenten beskriver detta kan det tolkas som att 
förutsättningarna finns, om däremot förutsättningarna används är inte säkert.  

Den mest lämpade ledartypen för den intraprenöriella miljön är den situationsanpassade, 
denne är flexibel i sin roll och skapar en omgivning i företaget som uppmanar till att 
personalen är kreativ. Den här typen av ledare kan stimulera sina anställda på sådant sätt att 
de får ytterligare kunskap, erfarenheter och får en vilja till att finna nya och bättre 
arbetssätt193. Den situationsanpassade ledaren får alla medarbetare att känna sig viktiga 
oavsett vilka arbetsuppgifter de har i företaget.  

Utifrån de svar respondenten anger anses Företag B ha en situationsanpassad ledare som kan 
stimulera sina anställda och ge dem det utrymme som krävs för att de anställda skall få utlopp 
för sin kreativitet. Genom detta kan ett intraprenöriellt klimat fostras inom Företag B194. 
Kreativitet tillhör de intraprenöriella aktiviteterna i ett företag och kan underlätta när Företag 
B ska införa förändringar, omstruktureringar eller förbättra företagets synsätt195. Men det finns 
ett litet frågetecken angående de anställda då respondent B beskriver att de anställda har 
arbetat länge på kontoret, vilket kan vara ett tecken på att det ”gamla tankesättet” har stor 
utbredning på Umeå kontoret. Med det ”gamla tankesättet” menas att revisorn kvarhåller 
ålderdomliga rutiner vid kundbesök och hanterandet av kontakter. Detta hämmar 
intraprenörskap då det inte finns utrymme för nytänkande, om det ”gamla” existerar kan det 
vara svårt att införa förändringar som gynnar företaget. 

Även de äldre medarbetarna på kontoret måste ha ett ”nytänk”, det innebär att ledarna på 
Företag B måste ha att intraprenöriellt tankesätt som dessutom ska spridas till de anställda196. 
Det intraprenöriella tankesättet märks när respondenten säger ...”ska vi inte marknadsföra det 
här eller jag kom på den här idén, då säger alla ja men gör det...” 197.  Ledarna ger därmed de 
anställda ett utrymme i verksamheten för de anställda att utnyttja sin kreativitet, och dessutom 
finns det resurser enligt respondenten och denne säger ...”det är aldrig stopp om man vill ha 
pengar till projekt...”198. Ledarna på Företag B är därmed villig att satsa på de anställdas idéer 
och bistå med de resurser som anses nödvändiga, detta gör att företaget har de ledare som 
behövs för att intraprenörskap skall utvecklas199. 

                                                             
189Peter F. Drucker, “The Discipline of innovation”: 95. 
190http://proxy.ub.umu.se 
191Lee G. Bolman och Terrance E. Deal, Nya perspektiv på organisation och ledarskap, 325.  
192Herbert Baum, ”Fostering a creative climate”: 89. 
193P.J de Jong Jeroen och Deanne N. Den Hartog, “How leaders influence employees´ innovative behavior”:  44. 
194Amabile., T., et al. “Affect and creativity at work”: 385. 
195Rank, et al. “Three Avenues for Future Research on Creativity, Innovation, and Initiative”: 518. 
196 Laurie K., Lewis. et.al. “Advice on communicating during organizational change”: 122.  
197Respondent B 
198Ibid. 
199Donald F. Kuraktko, et. al, “Implement entrepreneurial thinking in established organizations”: 29. 
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Då respondent C upplever att medarbetaren är den viktigaste tillgången för verksamheten 
anser vi att ett Human Resource ledarskap anammats av Företag C200. För intraprenörskap är 
det positivt men ledarskapet måste även anpassas mot att vara ett situationsbaserat ledarskap. 
Vilket innebär att ledarskapet anpassas efter den situation som företaget befinner sig i201. För 
att en ledare ska kunna motivera sina anställda krävs det uppföljning och en ständig kontakt 
med medarbetarna och inte minst för utvecklingssamtalen. Ledaren skall även inspirera och 
motivera sina medarbetare som har olika förutsättningar. För att förändringar ska kunna 
genomföras och införas på en arbetsplats krävs det att ledaren lyckas motivera de anställda på 
ett sådant sätt att personerna gör det som är extraordinärt och det som inte tillhör det 
vardagliga arbetet202. Inte minst krävs det att ledaren lyckas frambringa vilja till att göra det 
oväntade annars kommer inte tjänsteutbudet att utvecklas203.  

Eftersom respondent A inte uppger att ledaren är den person som uppmärksammar 
människorna i verksamheten, tolkas detta som att Företag A inte har ett HR relaterat 
ledarskap. Däremot kan Företag A ha ett uppgiftsorienterat ledarskap med tanke på att 
kvaliteten och uppdragen poängteras vara viktiga under intervjutillfället. Dessutom kan 
företaget även ha ett situationsanpassat ledarskap eftersom personen beskriver att förändringar 
sker när det behövs och att ledaren både visar vägen och är den som tar besluten, vilket både 
är positivt och negativt. Att ha en ledare som enbart ser sina anställda som produkter är inte 
det ultimata, medarbetarna ska vara det viktigaste för en ledare. Utan medarbetarna kan inte 
Företag A fungera på ett bra sätt och om företaget inte skulle ha dessa personer skulle hela 
verksamheten avstanna, eftersom det är medarbetarna som utför det dagliga arbetet. Dessutom 
måste ledaren vara den person som stimulerar de anställda att åta sig uppgifter i annat fall 
kommer inget intraprenöriellt klimat att utvecklas204. Att ledaren är av den 
situationsanpassade stilen tyder på att företagets ledare kan stimulera medarbetare till 
kreativitet och innovationsåtaganden205. Det kan tolkas som att förutsättningarna delvis finns 
för Företag A med avseende på ledarskapet antytts som situationsanpassat. Dessutom tolkar 
respondenten företagets framgångar i enlighet med att ledarskapet har fungerat på ett bra sätt. 
Vilket stämmer eftersom ledaren snabbt uppmärksammar förändringar och anpassar företaget 
efter de nya förändringarna206.  

Kontorschefen på Företag D har de egenskaper som en uppgiftsorienterad ledare har, denne 
anpassar sin ledartyp till den situation som uppstår eller som företaget befinner sig i207.  Denna 
typ av ledare är en kombination av Human Resource-, symboliskt- och uppgiftsorienterat 
ledarskap. Denna ledare har en förmåga att kunna lyssna på sina anställda, det finns en 
öppenhet mellan ledaren och de anställda och ledaren kan stå i bakgrunden när de anställda 
når framgång208.  

Kontorschef på Företag D har tendenser till att tillämpa det uppgiftsorienterade ledarskapet. 
Denne antyder att samarbete, spetskompetens och stödfunktioner är mycket viktig i företagets 
dagliga verksamhet. Detta stöd gör att företagets utbud kan möta kundernas efterfrågan. 
Dessutom är det ett tecken på att ett intraprenöriellt tankesätt existerar i organisationen som 
                                                             
200Lee G. Bolman och Terrance E. Deal, Nya perspektiv på organisation och ledarskap, 325. 
201Lick, “A new perspective on organizational learning: Creating learning teams”: 88-96.  
202Amabile., T., et al. “Affect and creativity at work”: 385. 
203Samuel Bacharach, Bamberger och Sonnenstuhl, ”The organizaional transformation process”: 481. 
204Ibid.,  481. 
205P.J de Jong Jeroen och Deanne N. Den Hartog, “How leaders influence employees´ innovative behavior”:  44. 
206Michael Tushman och O’Reilly, C., “Ambidextrous Organization: Managing Evolutionary and Revolutionary 
Change”: 13. 
207Donald F. Kuraktko, et. al, “Implement entrepreneurial thinking in established organizations”: 29. 
208Lick, “A new perspective on organizational learning: Creating learning teams”: 88-96.  
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kan medföra att medarbetarna kan diskutera problem mellan varandra och därigenom komma 
fram till olika lösningar. Vilket medför att medarbetarna i Företag D kan ”tänka utanför 
boxen” och därigenom komma fram till förändringar som gynnar företaget, eller utforma nya 
metoder för att förbättra de tillvägagångssätt som Företag D har idag209. Det finns en tydlig 
trend på Företag D med avseende på att välja företagsledare, det är alltid en ledare och inte en 
chef som väljs enligt respondenten. Det är en fördel att ha en chef som också är en ledare, en 
förebild för de anställda och en person som de litar på. Företag D är medvetna om vikten av 
att en chef även skall vara ledare och därför har de dessutom börjat söka mer ledaregenskaper 
hos företagsledarna; ...”det är på väg åt rätt håll…”210. Då kunderna bli mer medvetna och 
mer internationellt engagerade medför detta att kunderna ställer fler komplicerade frågor och 
revisorn behöver ha en bredare kunskapsgrund än förr. En lösning på detta är att revisorerna 
samarbetar med varandra och utbyter kunskap, ett samarbete som ger en spetskompetens i 
företaget211. 

7.1.4 KOMMUNIKATION 
Att företag har kommunikation som fungerar genom hela verksamheten är grundläggande för 
att det intraprenöriella tankesättet skall finnas på daglig basis212. Kommunikation är viktigt 
och då inte enbart mellan ledare/chef och medarbetare utan även medarbetare emellan, för att 
intraprenörskap ska fungera på ett bra sätt213. Idéer bör premieras och framförallt bör 
organisationen ha en öppenhet för medarbetarnas förslag214. Om organisationsstrukturen inte 
tillåter öppenhet, kommer inga idéer att framföras till företagsledningen. För att en 
medarbetare ska våga framföra sina tankar och idéer krävs det att företaget har utvecklade 
kommunikationsvägar. Om de anställda känner sig motiverade kan detta leda till en ökad 
kreativitet hos de anställda eftersom de känner en tillhörighet med företaget215.  

Kommunikationen skall fungera både vertikalt och horisontellt i företaget för att alla 
medarbetare skall få en ytterligare känsla av medverkande. Att kommunikationen sker både 
mellan de anställda och mellan cheferna är en nyckelfaktor för att det intraprenöriella 
tankesättet skall spridas i hela organisationen216. Respondent C anser att kommunikation är 
svårt vilket är något som troligen alla företag känner, detta kan vara därför att de finner det 
svårt att få fram rätt budskap på rätt sätt. Om medarbetare kommunicerar med ledaren 
kommer ett naturligt utbyte av tankar att ske och om kommunikationen dessutom sker 
emellan medarbetarna kommer kunskap att sprida sig genom hela företaget. Vi anser att 
Företag C kommunicerar med varandra med tanke på att mentorskapet och coachningen är 
utformad på ett sätt som utvärderar de arbete som är utfört men även den personliga 
utvecklingen. Detta är positivt för företaget då alla har samma förutsättningar för att 
utvecklas, genom att kommunicera och vara öppna kan alla tillgodoses trots att respondenten 
upplever att det är upp till var och en att tillvarata de chanser som finns eller uppkommer.  

                                                             
209James Chen. “Weaving the threads of innovation, creativity and entrepreneurship into a technicolor 
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214James Chen. “Weaving the threads of innovation, creativity and entrepreneurship into a technicolor 
dreamcoat: 22. 
215Michael H. Morris och Donald F. Kuratko, “Corporate Entrepreneurship: Entrepreneurial Development 
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Inför den förväntade förändringen av revisionsplikten är det en fördel för företagen att ha ett 
intranät217. På så sätt att all tillgänglig information når ut till alla som vill ta del av 
informationen. Huruvida alla läser och tar del av informationen är osäkert, vilket betyder att 
möjligheterna för kommunikation finns men om kommunikationen når fram till alla kan vi 
inte veta. Att företag A, B, C och D har ett intranät är givande i och med att alla medarbetare 
har samma förutsättningar för att få tillgång till samma information. Genom intranätet har 
företagen försökt utveckla kommunikationsvägarna218. Huruvida övrig kommunikation sker 
och på vilket sätt uppgav inte respondent A och C. Den dagliga kommunikationen är viktig då 
medarbetare kan finna stöd hos varandra och av sin ledare i de arbetsuppgifter som ska 
utföras. Den dagliga kommunikationen på Företag C förbättras men respondent C kunde inte 
utveckla svaret därför att denne inte ansåg sig vara rätt person för att ge den informationen.  

Kommunikationen i Företag B existerar både mellan avdelningar och olika kontor i landet. 
Det finns en självklarhet att fråga någon när de inte vet svaret. Det finns ett ständigt samarbete 
mellan de anställda inom Företag B vilket medför att kunden kan få svar på alla sina frågor. 
Respondenten känner trygghet genom att det alltid finns någon som kan svara på frågan, 
eftersom kompetensen finns i företaget. Om medarbetarna i företaget utbyter kunskap och 
erfarenheter med varandra kan spetskompetensen uppnås219. Detta är en tillgång för kunden 
och en konkurrensfördel gentemot andra kontor som inte har samma spetskompetens som 
Företag B. Företagets ledare uppmanar de anställda att knyta kontakter både internt och 
externt. Vilket är ett tecken på att företaget har en bra grund till att se tendenser för att 
marknaden förändras220. Medvetenheten och öppenheten i organisationen gör att medarbetarna 
känner tilltro från ledarna och kan tryggt finna olika kreativa lösningar. De anställda är inte 
rädd för att misslyckas, som vi ser det. 

Då kommunikationen klargör arbetsuppgifterna och företagets mål är kommunikationen en 
viktig faktor i verksamheten och då inte enbart för den dagliga verksamheten utan 
kommunikationen är en grundläggande faktor för att den intraprenöriella miljön som måste 
existera för att de intraprenöriella aktiviteterna ska fungera221. Respondent B har beskrivit att 
de har en god kommunikation i företaget och förmedlar sina åsikter på ett antal olika sätt och 
att kommunikationen är tillräcklig.  

Företag A beskriver att kommunikationsvägarna är delade mellan medarbetarnas 
anställningsår och inte mellan alla anställda vid Företag A. Det är en nackdel för företaget då 
ett intraprenöriellt klimat lättare skapas och behålls genom att en platt organisation genom att 
kommunikationen sker mellan alla medarbetare på Företag A. Det vill säga kommunikation 
ska ske både horisontellt och vertikalt, inte enbart mellan olika personer222. Att det inte 
fungerar på ett sådant sätt hos Företag A betyder att både arbetsglädje och intraprenöriella 
aktiviteter hämmas223. Vidare betyder detta att medarbetarna inte vill vidta de åtgärder eller 
försöka framföra det som de uppmärksammar och upplever vara viktigt när en förändring 
behöver ske, om det fungerar som respondenten har uppgett till oss224. 

Företag D ansåg att deras kommunikation var väl utvecklad och upplevde att 
kommunikationsvägarna tillräckliga. Vi anser att företaget ska se över sin kommunikation i 
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218Laurie Ibid., 122.  
219Lick, “A new perspective on organizational learning: Creating learning teams”: 88-96.  
220Antoncic Bostjan, “Organizational processes in intrapreneurship: A conceptual integration”: 228-230. 
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framtiden, för att vara uppdaterade angående informationsspridningen och 
kunskapsspridningen. En ledare får aldrig stanna av och anse att det inte går att utvecklas mer, 
oavsett om det handlar om kommunikation eller övriga arbetssätt225. Eftersom samhället 
utvecklas och marknaden förändras krävs det ständig utveckling för att fortsätta ha den 
position företaget har på marknaden. Frågan är om Företag D har en tillräckligt utvecklad 
kommunikation trots att medarbetarna tycker det. Dessutom anser vi att kommunikationen ska 
klargöra företagets mål, visioner och arbetsuppgifterna, om kommunikationsvägarna inte är 
tillräckligt bra kan delar av viktig information förloras226.  

7.2 MÖJLIGHETER  

7.2.1 KREATIVITET 
Enligt teorin har kreativitet inget att göra med att medarbetare genomför idéer227. Att realisera 
idéer är synonymt med begreppet innovation228. Begreppen går ihop och kan inte särskiljas av 
respondenterna, vilket vi även misstänkte inför intervjuerna. Det är viktigt att kreativiteten 
inte hämmas av tidsbegränsningar eftersom kreativitet enbart betyder idégenerering. Om tiden 
påverkar kreativiteten kommer medarbetarna inte att finna tid till att utveckla deras egna 
idéer, eftersom de känner press från företaget att utföra arbetet snabbt. Kreativitet hör samman 
med innovationer och tillsammans bildar dessa två begrepp de grundläggande egenskaperna 
för de intraprenöriella aktiviteterna229.  

Med ovan skrivna teoretiska definition har det visat sig att företagen uttrycker kreativitet på 
olika sätt med hjälp av olika ord. Företag A:s respondent ansåg att kreativitet handlar om att 
utföra en uppgift på en viss tid. Vilket i sig kan vara vettigt eftersom idéer kan ta lång tid att 
utveckla och bearbeta för medarbetarna. Vi anser att Företag A måste tänka om och börja låta 
sina medarbetare använda sin kreativa sida, för att företaget inte ska förlora medarbetarna och 
deras välvilja till att utöka företagets nuvarande tjänster på ett intraprenöriellt plan. Eftersom 
respondenten ansåg att lagen var en hämmande faktor för kreativiteten anser vi att om lagen 
förändras skulle andelen kreativitet kunna utökas. Det krävs då att företagsklimatet även 
tillåter det. Respondenten uppgav inte att feedback gavs av ledningen till medarbetarnas 
kreativitet, dessutom angav inte personen att ledningen agerade som ett bollplank. Detta 
betyder att medarbetarnas idéer inte kan finna stöd för sina kreativa sidor230. Vilket kan betyda 
att företaget inte belönar problemlösande kreativitet, dessutom betyder det att företaget inte 
tycker att kreativitet är viktigt och positivt. 

Till viss del tillåts medarbetarna till att vara kreativa även om det finns vissa hinder i 
organisationen på Företag A. Det betyder att kreativiteten ger vika för vad medarbetarna 
vågar framföra231. Att medarbetarna ständigt måste tänka på kvalitet och hållbarhet tyder på 
att ledningen ställer krav på idéerna som framförs. Vilket betyder att det finns kontrollbehov 
som kan hämma antalet kreativa lösningar som framförs232. Att ledningen på Företag A ställer 
krav kan både vara positivt och negativt, att idéerna ska vara hållbara kan hämma 
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kreativiteten men att idéerna skall genomföras på utsatt tid kan vara positivt på det sättet att 
idén inte skall gå till intet och glömmas bort233.  

För att de intraprenöriella aktiviteterna ska öka bör Företaget A fundera över hur ledarna kan 
anpassas till att ge utrymme för kreativitet och hur dessa kan få medarbetarna att framföra 
åsikter på ett öppet sätt, utan att medarbetarna ska behöva tänka på vilka konsekvenser 
idéerna kan medföra. Att medarbetarna framför åsikter och idéer behöver inte betyda att alla 
är genomförbara men medarbetaren känner tilltro och vilja till att vara kreativa genom detta. I 
det fall som de bästa och enbart genomförbara idéerna framförs finns en risk för att idéer går 
till spillo för att medarbetarna upplever att det inte går att genomföra vissa förändringar.  
Företagsklimat av denna typ hämmar intraprenörskap och i längden kan det även innebära att 
förändringsåtaganden för revisionsplikten hämmas, vilket inte skulle gynna företaget. 

I motsats till Företag A har Företag B:s respondent angett att kreativitet är en viktig faktor i ett 
företag och vid revisionspliktens förändring för att hitta nya produkter och tjänster. Denne 
anser att företaget kommer att genomgå en prövning när revisionsplikten förändras; ”… det 
kommer verkligen ställas till sin spets...”234. Respondenten ansåg att de inte kunde fortsätta 
som förr utan att företaget måste förändras. Eftersom respondenten ansåg att det krävdes nya 
idéer genom kreativitet ansåg denne att den skyddade verkstaden inte finns längre efter att 
revisionsplikten har förändras235. Företag B har gjort förändringar men respondenten ansåg 
ändå att det kommer bli en stor omställning. Detta tyder på att företaget har en bra grund till 
ett flöde av idéer som företagsledningen mottog med glädje. Det är av stor vikt att företaget 
uppmanar sina anställda till att vara kreativa för att kunderna ska finna ett mervärde i Företag 
B:s tjänsteutbud. Att företaget gillar att medarbetarna är kreativa är positivt eftersom 
förändringen lättare kan passera företaget genom att de är välförberedda innan förändringen 
sker. Vi anser att Företag B har denna del av den intraprenöriella miljön.  

Företag C ansåg att det var svårt att vara kreativa genom att lagen stoppade den kreativa 
andan, däremot uppmanade företagsledningen medarbetarna till att vara kreativa. Oavsett om 
lagen förändras eller inte bör Företag C fortsätta vara öppna och inte fokusera på lagskyddet. I 
det fall då idéerna slutar tillströmma från medarbetarna på grund av att lagen finns, ska 
företaget fortfarande efterfråga idéer. Det finns alltid något att förbättra, både i interna och 
externa processer. Med andra ord är det viktigt att medarbetarna ständigt vågar ”tänka” 
utanför boxen och utmanar sin vardag. För att medarbetarna skall kunna göra detta måste 
företagets organisationsstruktur tillåta gränsöverskridande arbete och företagsledningen måste 
tillåta personerna att arbeta med sina idéer genom att erbjuda tid och övriga resurser. Om det 
inte fungerar på ett sådant sätt betyder det att de kreativa idéerna inte genomförs eftersom 
innovation betyder idéimplementering236.  

Respondenten vid Företag D ansåg att företagsledningen ser möjligheterna i en idé istället för 
kostnaden eller de risker som medföljer, de är trots detta villiga att diskutera fram en bra plan 
för att utveckla ett projekt kring idén, vilket är i enlighet med teorin237. Det medför att de 
anställda får möjlighet att utveckla sina idéer och framföra dem till företagsledningen vid 
Företag D. Det är sedan upp till företagsledaren att besluta om projektet är genomförbart och 
värt att satsa på238. Respondenten tror att kreativitet är något som absolut kan underlätta vid 
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förändringen av revisionsplikten. Vilket är ett sunt synsätt, det skall vara kunden som är i 
centrum. Själva innovationen kan vara ett hjälpmedel för företaget att möta kundernas 
efterfrågan, ett sätt implementera de idéer som tillfredställer kundbehovet239. Företag D har 
infört ”paketlösningar” med kreativ anda, vilket är ett sätt att differentiera sig gentemot sina 
konkurrenter.  

7.2.2 INNOVATIONER 
Innovationer betyder enligt teorin idéimplementering, med andra ord att medarbetare 
tillsammans med ledning genomför idéerna. Företag A och B skiljer sig åt då det gäller 
innovationer och dess betydelse. Företag B ansåg att en innovation var en uppfinning och att 
deras IT-lösning var ett exempel på en innovation som deras företag hade utvecklat. Det är 
mycket viktigt att Företag B ständigt är innovativa, detta för att företaget skall kunna anpassa 
sig till marknadens efterfrågan240. Företaget skall bry sig om sina anställda och deras idéer 
eftersom det är dessa idéer som leder till innovationerna. Företag B har en avdelning som är 
duktiga på området, men de andra avdelningarna inte ska inte enbart förlita sig på att de 
utvecklar innovationer utan övriga avdelningarna måste även arbeta med innovationer för att 
möta marknadens efterfrågan. Det är en god idé för Företag B att fundera ut vilka möjligheter 
som kommer om förändringen av revisionsplikten införs.  

Företag A ansåg att kreativitet var en innovation vilket inte var i enlighet med den teoretiska 
innebörden. En innovation kräver att medarbetarna är kunniga inom sitt kunskapsområde och 
att det är dessa personer som påverkar utfallet av innovationerna241. Att respondenten uppgett 
att kreativitet är synonymt med innovationer betyder att både idégenerering och 
idéimplementering finns inom företaget. Den intraprenöriella miljön är inte fullständig, även 
om det finns tendenser till ett intraprenöriellt klimat använder inte Företag A alla dess delar på 
ett ultimat sätt. Det kan därför krävas att Företag A granskar sin organisation, även om 
Företag A verkar ha en ganska god översikt av sitt företag, detta för att lättare kunna se vilka 
delar som är i behov av förändring242. Det måste dock poängteras att Företag A har vågat satsa 
på en del idéer och har därmed vågat ta klivet ut i det okända och detta är en stor fördel för 
företaget. Om företaget ger idén en chans är de villiga att tro på sina anställda och satsa på 
företaget i och med detta finns det en stor chans att en del projekt blir väldigt lyckade243. 

7.2.3 TANKEFÖRÄNDRING 
För att en tankeförändring skall vara möjlig för Företag A, krävs det att vissa egenskaper är 
uppfyllda och som ständigt utvecklas och används. Den första faktorn är att den 
intraprenöriella miljön med avseende på kommunikation, ledarskap och organisatoriska delar 
är välutvecklade244. För Företag A kan det konstateras att kommunikationen och ledarskapet 
är ifrågasatt och inte riktigt fulländat utifrån vad respondenten har svarat. Det är inte med 
detta menat att poängtera att företaget inte har ett tydligt ledarskap eller att de inte har en 
kommunikation som fungerar. Viktigt att poängtera är att det är en person vid Företag A som 
har gett sin bild av situationen. Utifrån vad denna person har uppgett, betyder det att 
kommunikationen inte är tillräckligt tydlig och att ledarskapet mer kan klassificeras som ett 
chefskap. Detta innebär att den intraprenöriella miljön inte kan tillgodose aktiviteterna som 
sker inom företagets avdelningar och emellan avdelningarna. Medarbetarna känner en viss 

                                                             
239Peter F. Drucker, “The Discipline of Innovation”: 155. 
240Camille Carrier, ”Intrapreneurship in Small businesses: An Exploratory Study”: 5. 
241Ibid., 10. 
242Herbert Baum, ”Fostering a creative climate”: 89. 
243Peter F. Drucker, “The Discipline of Innovation”: 150. 
244Rank, et al. “Three Avenues for Future Research on Creativity, Innovation, and Initiative”: 522. 
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press och framför troligtvis inte alla idéer på grund av osäkerhet och misstro till sin 
kreativitet. Detta är ett problem för företaget som kan hindra företaget om revisionsplikten 
förändras.  

Viktigt för företaget är att redan nu arbeta med problematiken och angripa problemområdena 
såsom ledarskapet och sättet att få med medarbetarna på rätt spår. Om förändringen hinner ske 
utan att företaget tänkt igenom alla tänkbara scenarion och inte genomfört vissa förändringar 
kommer hela Företag A känna osäkerhet245. 

Att enbart förlita sig på vad andra länders intressenter efterfrågade och resultatet av andra 
länders avskaffande, kan vara relevant men frågan som företaget skall ställa inför 
revisionspliktens förändring är vad som kunde ha förhindrat att revisionsplikten avskaffas. 
Det är ett ytterst viktigt steg att bemästra, nämligen att ifrågasätta sig själv. Detta är en fråga 
för både ledning och chefer. Förändringen är ett faktum som kanske inte införs men 
fortfarande är det deras tjänster som ifrågasätts och som diskuteras. Det finns en risk med att 
förlita sig på bankernas krav på revidering då detta inte med säkerhet kan fastställas att 
bankerna kommer att kräva revision för utlåning av pengar till företagare. Företag A skall 
istället förlita sig på sig själv och deras kunskaper.   

Det finns osäkerhet i frågan om vilka företag som kommer att hamna utanför 
revisionspliktsområdet. Beroende på de gränser som dras kommer företaget påverkas olika 
mycket. I Umeå arbetar Företag B med ett antal mindre företag vilket betyder att de kommer 
drabbas oavsett var gränsen dras för revisionspliktade företag. Undersökningar har visat att i 
England försvann 30 % av revisionsbyråerna, men det positiva i detta är att arvodet steg för de 
kvarvarande revisionskonsultföretagen, ...”mindre revisionskontor kommer ju att få det 
väldigt kämpigt...”246.  

Eftersom företag B redan i ett tidigt stadium konstaterade att revisionsplikten troligtvis 
kommer att förändras eller helt avskaffas har företaget skaffat sig ett försprång gentemot 
andra revisionsföretag som inte har konstaterat innebörden av förändringen. Detta är ett 
tecken på att Företag B har insett vad förändringen kan innebära för dem, de har anammat den 
information som funnits på marknaden och förändrat sitt tankesätt och synsätt. Detta är en 
fördel för Företag B. Det finns antydningar på att Företag B har ett intraprenöriellt tankesätt, 
genom att de ser möjligheterna i motgångarna. De tar tillvara på de marknadsmässiga 
möjligheterna och agerar som ”leaders”.  

Företag C har förberett sig på revisionspliktsförändringen, trots att respondenten är övertygad 
om att banken och skatteverket kommer att efterfråga en revidering. Trots detta kvarstår 
fortfarande frågetecken, det är inte självklart att intressenterna per automatik kommer att 
ställa ytterligare krav på deras kunder. Förändringar sker kontinuerligt och respondenten 
uppger att tjänsterna kommer att tillkomma medan vissa helt tas bort. Att Företag C gör detta 
är en fördel därför att företaget har insett att förändringen kommer att ske och att företaget 
inte vill vara helt oförberedda när en eventuell förändring införs. Trots att det kvarstår 
frågetecken om vilka gränser som dras och vilka företag som inte behöver använda 
revisionstjänsten, därför har företaget analyserat olika nivåer och gränsdragningar. Företag C 
förlitar sig även på andra intressenters förfrågningar såsom långivare. 

                                                             
245Michael Tushman och O’Reilly, C., “Ambidextrous Organization: Managing Evolutionary and Revolutionary 
Change”: 13. 
246Respondent B 
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”Som när man går ur svenska kyrkan för att spara ett öre i skatt men, de som ändå gör det, 
kommer ju sen att inse att de kommer att dö och vill bli begravd då kommer de att gå tillbaka 
till svenska kyrkan och då ska den tjänsten finnas kvar”247.   

Företag D menar att revisionspliktsförändringsdiskussionen har lett till att företag D har 
påbörjat en omställning av hela företaget. Men har de förändrat sig tillräckligt och är de 
beredda på vad som kommer hända och i så fall på vilket sätt de skall hantera situationen som 
uppstår, det är frågan. Det är en stor konkurrensfördel gentemot övriga företag att de har en 
helt annan kundgrupp. Vi anser att det är ett smart val att inrikta sig mot de stora företagen 
och denna strategi kan ha kommit på förslag när nyheten spred sig om den möjliga 
förändringen av revisionsplikten. I vilket fall är det nu nästa uppgift för Företag D att utveckla 
sina övriga dela så att de inte enbart kommer ha en inriktning mot de stora företagen. Den 
andra infallsvinkeln är att de nischar sig ytterligare och blir ett företag som enbart satsar på 
stora företagen. Det kan finnas både för- och nackdelar med båda tillvägagångssätten, det 
verkar som att Företag D kommer att vilja vara stora på båda områdena. Därför kommer deras 
satsning i framtiden vara de små företagen som inte kommer omfattas av revisionsplikten, 
detta kan kräva en höge nivå av intraprenöriellt tänkande då nya tjänster och tillvägagångssätt 
kan locka uppdragsgivarna till att välja Företag D som sin uppdragstagare. Vi anser dessutom 
att det intraprenöriella tankesättet ger företaget en positiv inställning som kommer synas 
bland kunderna. Det finns en öppenhet i organisationen med avseende på att ta kontakt och ta 
hjälp av varandra. Träffarna och samarbetet bidrar till en utvecklad kommunikation och 
därmed en bättre service för kunden samt en ständig gemensam problemlösning248.  

Eftersom Företag D har stora företag som sina främsta uppdragsgivare kan de känna sig en 
aning trygga i sin situation, det kan finnas en farlighet i detta om företaget vill utvecklas och 
öka sin kundkrets eller växa som respondenten beskriver det. Om företaget lutar sig tillbaka 
en aning och har för stor tilltro till att kundkretsen kommer att finnas kvar oavsett, kanske 
ansträngningarna mot att utvecklas och viljan att möta kundernas efterfrågan stannar av249. 
Insikten att mer åtgärder behöver vidtas i just detta avseende kan komma för sent och 
konkurrenterna kan ligga steget före, vilket innebär att kundkretsen kan minska. Om detta 
sker hamnar företaget i en situation som pressar företaget250. Därför skall företaget även i detta 
sammanhang tänka intraprenöriellt. Därför kan intraprenörskap vara ett hjälpmedel för 
företagen att möta konkurrensen251. 

Respondenten tror att förändringen på Företag D har skett då kravet på revision förändras och 
genom att marknaden har utvecklats. Idag är inte revisionstjänsten densamma som för 20 år 
sedan, förr valde kunden en revisor som de sedan behöll i all evighet. På detta sätt är det inte 
idag då kunderna efterfrågar andra typer av konsulttjänster, som en revisor inte utför men 
förväntas ha kunskap om. Kunderna efterfrågar fler specialtjänster som innebär att revisorerna 
kommer agera mer som konsulter. Dessutom har kunderna inte enbart en och samma revisor 
livet ut, kunderna kommer och går, det krävs att företaget har den kompetens som kunderna 
efterfrågar.  

                                                             
247Respondent C 
248Laurie K., Lewis. et.al. “Advice on communicating during organizational change”: 122.  
249Michael Tushman och O’Reilly, C., “Ambidextrous Organization: Managing Evolutionary And Revolutionary 
Change”: 10. 
250Ibid., 13. 
251Bostjan Antoncic, “Organizational processes in intrapreneurship: A conceptual integration”: 221. 
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som krävs, vilket vill säga den intraprenöriella miljön, innebär det också att det finns en grund 
för de intraprenöriella aktiviteterna. Företag B har medarbetare som är intraprenöriella, 
kreativa och innovativa. När revisionsplikten förändras kommer inte omfattningen av 
revisionspliktens förändring ha betydelse för Företag B, på grund av att de redan har ett 
intraprenöriellt tankesätt och därigenom kan hantera situationen efter hur den kommer att bli. 
Detta företag kan ta tillvara på marknadsförändringen genom sin innovativitet och kreativitet. 
Företag B är dessutom inte oroad inför framtiden och även detta tyder på att företaget har en 
miljö som känns trygg och säker samt intraprenöriell. Enligt vår studie kommer detta företag 
att hantera förändringen bättre än de övriga företagen och därmed också ha möjligheten att 
vinna marknadsandelar gentemot de andra samt vinna en större kundkrets då de kommer att 
erbjuda tjänster som efterfrågas. Organisationen har alltså en miljö och aktiviteter som 
stimulerar till ett nytänkande vilket innebär att de har en god utvecklingspotential som även 
betyder att företag B kommer att uppnå sina mål snabbare än exempelvis Företag A. 

Företag C har precis som Företag B de egenskaper som stimulerar ett intraprenöriellt 
tänkande, de har en god kommunikation som når ut till de anställda och en bra ledare som 
framför informationen genom visioner och uppmuntrande ord. Genom att de har en 
intraprenöriell miljö finns också möjligheten att skapa ett företagsklimat som stimulerar 
kreativitet, innovativitet och tankeförändringar. Företag C har även de intraprenöriella 
aktiviteterna, dock är dessa inte lika utmålade som företag B. Företag C är mer tveksamma till 
att införa förändringar i organisationen. De vill att de anställda skall vara intraprenöriella men 
fullgör inte riktigt sina åtaganden, de uppmanar sina anställda att vara kreativa men tillåter 
inte det intraprenöriella tankesättet att florera fullt ut. Det är också därför som vi är 
tveksamma till hur redo Företag C är om förändringen av revisionsplikten blir ett faktum. Kan 
de hantera situationen och då lyckas behålla sina kunder eller erbjuda tjänster som kunderna 
efterfrågar. Vi anser att detta företag skall fundera om de vill vara med framme i spjutspetsen 
när förändringen är ett faktum eller om de först vill se vad som händer på marknaden innan de 
vågar stimulera sina anställda fullt ut till att tänka intraprenöriellt. Det är inte mycket som 
krävs av företag C: s ledare för att de skall kunna stimulera till ett intraprenöriellt tänkande.   

Företag D är speciellt, då de inte har alla förutsättningar som krävs för att de intraprenöriella 
aktiviteterna skall kunna stimuleras fullt ut i organisationen men ändå kommer detta företag 
klara av att hantera det eventuella kundbortfallet som revisionspliktens förändring eventuellt 
medför. Detta därför att deras kultur är öppen och kommunikationen är god samt att 
organisationen är platt. Dessutom har detta företag en något annorlunda kundkrets då deras 
nisch är större noterade företag. Dessa kommer inte att beröras av förändringen på samma sätt 
som övriga revisionsföretag och därav kommer Företag D inte påverkas lika mycket som de 
andra. Företag D har även gjort ett medvetet val att inrikta sig mot dessa företag för ett tag 
sedan, de har redan tagit steg mot att vara nytänkande. Företag D skall dessutom överväga 
möjligheten att revisionsplikten även kan komma att försvinna för en del av de stora kunder 
och då kommer Företag D drabbas mer än vad de i dagsläget tror att de kommer att göra. 
Företag D tror att de sitter säkert inför förändringen kan vara farligt, då de kan bli överraskade 
om plikten avskaffas för fler företag än de förutspått. För att undvika att företaget hamnar i ett 
sådant underläge skall de fundera över hur de kan stimulera till ett mer intraprenöriellt 
tänkande. Det kan krävas av företag D att påbörja denna förändring redan nu för att inte bli 
överraskade sedan, det kan dock vara för sent eftersom beslutet om pliktens omfattning 
kommer snart. Om plikten avskaffas för de större företagen kommer Företag D att få problem 
med hur de hanterar pliktens förändring då de inte har de förutsättningar och möjligheter som 
en intraprenöriell organisation skall ha.  



 

64 

Med ovanstående diskussion anser vi att den intraprenöriella miljön är en avgörande faktor till 
att de intraprenöriella aktiviteterna skall finnas i ett företag. Oavsett om företag i allmänhet är 
intraprenöriella eller inte visar vår studie att intraprenöriella företag har ett övertag gentemot 
andra företag. Vid en sådan situation som denna studie grundar sig på har vi påvisat att ett 
intraprenöriellt tankesätt underlättar problemhantering och personalfrågor. En förutsättning 
för att företagen skall kunna överleva och motverka det eventuella kundbortfallet som 
revisionspliktens förändring kan medföra, är att de ser möjligheterna i den motgång som 
företagen nu ställs inför. Att revisionsplikten förändras, förutsatt att den förändras, tyder på att 
samhället och deras kunder tvivlat på deras tjänster. De företag som har insett varför och 
analyserat hur revisionsplikten förändras, ligger även steget före de andra företagen som inte 
har hanterat denna problematik på liknande sätt. Att företag B, C och D har fördelar gentemot 
Företag A beror mycket på deras väl utvecklade kommunikation, ledarskap och synsätt på hur 
förändring bör hanteras och genomföras. Dessutom har dessa Företag (C, D och B) angivit att 
det är medarbetarna som löser problem och är den viktigaste faktorn i deras dagliga 
verksamhet.  

Intraprenörskap återfinns med andra ord hos Företagen B och C medan det bara fanns till viss 
del hos Företagen D och A. Vi är dessutom övertygade om att intraprenörskap utvecklar 
företagen och för Företag B, C och D kommer den intraprenöriella andan att utveckla deras 
verksamhet med avseende på konkurrenskraft, kundkrets och nya tjänster. Hos Företag A 
kommer detta inte att ske med hjälp av intraprenörskap. Detta har vi funnit i vår studie och vi 
finner även stöd för detta i vår teoretiska referensram. Vilket betyder att oavsett om företag är 
kunskapsbaserade eller högteknologiska existerar samma positiva egenskaper som 
intraprenörskap kan bidra med. För att de positiva effekterna skall infinna sig hos ett företag 
skall vissa egenskaper vara uppfyllda, för att företaget skall få den maximala effekten av 
intraprenöriella aktiviteter. Vi har med studien påvisat att kommunikation, ledarskap och 
organisationsstruktur påverkar förutsättningarna för den intraprenöriella miljön. Vilket är 
förutsättningarna för att aktiviteterna skall fungera, aktiviteterna består således av 
innovationer, kreativitet och tankeförändring. Dessa egenskaper påverkar varandra och skall 
utvärderas och förändras med tiden, i annat fall kan andra företag överta den ledande 
marknadspositionen som företaget möjligtvis önskar uppnå. Dessutom anses det att de 
intraprenöriella aktiviteterna utvecklar revisionsföretagen i positiv benmärkelse vad gäller 
kundkrets, tjänster och konkurrens. 

Intraprenörskap bidrar med utveckling och är nyckeln till ett framgångsrikt företag med 
motiverade anställda som ser möjligheterna inför framtida åtaganden. Intraprenörskap öppnar 
upp för ett kreativt och innovativt klimat som resulterar i en trevlig arbetsmiljö och 
entusiastiska medarbetare samt ett företag som är i spjutspetsen. Vi anser att ett 
intraprenöriellt tänkande hos revisionsföretagen kommer att hjälpa dem vid revisionspliktens 
förändring och detta minskar risken för att kundgruppen urholkas. 
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9 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
Eftersom studien bedrivs i ett slutskede av diskussionen om revisionspliktens vara eller icke 
vara, kan detta även innebära att det är sluttampen för detta område. I framtiden bör det dock 
fortsätta utredas huruvida revisionsföretag kan utveckla sin ståndpunkt via intraprenörskap 
och om detta verkligen påverkar dem när plikten har avskaffats. Vidden av avskaffningen 
beror helt på det beslut som tas och detta medför även ytterligare aspekter för fortsatta studier. 
Då en bransch plötsligt förändras får även detta effekter på övriga branscher, exempelvis bör 
studier bedrivas rörande lagbrott och revisionsföretagens tillväxt som trots allt fyller en 
oerhört viktig funktion i dagens företagarsamhälle.  

Att de teorier som är framställda i denna studie inte har applicerats på en större mängd 
kunskapsbaserade företag är något som även bör undersökas i framtiden. Exempelvis är det av 
vikt att undersöka om mindre kunskapsbaserade företag (oavsett bransch) kan dra nytta av 
intraprenörskap och dess beståndsdelar på liknande sätt som vi påvisat i denna studie.   
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BILAGA 1: INTERVJUMALL 
1. Intervjuperson 

i. Berätta om dig själv och dina tidigare erfarenheter? 

ii. Vilket är ditt ansvarsområde och vilka är dina arbetsuppgifter, vad 
innebär dessa? 

2. Organisation 

i. Berätta hur er verksamhet är uppbyggd? 

1. Hur skulle du beskriva er företagskultur? 

ii. Hur använder ni er av mentorer i er verksamhet?  

1. Vilka för och nackdelar har detta? 

3. Intraprenöriell miljö 
3A) Ledarskap 

i. Hur skulle du beskriva en ledare? 

1. Varför tycker du att dessa ledaregenskaper är viktiga? 

ii. Hur upplever du att ledarskapet fungerar i ditt företag? 

1. Vad är bra respektive mindre bra och varför? 

iii. Hur bör ledaren anpassa sin ledarstil beroende på vilken 
situation företaget befinner sig i? 

1. Varför anser du detta är viktigt respektive mindre 
viktigt?  

iv. När och hur samarbetar avdelningarna i företaget med 
varandra? Exemplifiera. 

1. Vilka för och nackdelar finns med att samarbeta mellan 
avdelningarna och varför? 

v. Hur fick ledaren er att förstå vad som skulle hända vid 
avskaffandet av revisionsplikten?   

1. Exemplifiera ledarens agerande? 

2. Exemplifiera ledarens sätt att förklara situationen? 

vi. Vad betyder Human Resource för dig? 

1. Hur ser ledarna i företaget på medarbetarna och hur 
framträder detta?  

2. Vad är mer viktigt och mindre viktigt hos medarbetarna, 
varför?  
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3B) Kommunikation 

vii. Vad innebär kommunikation för dig? 

viii. Vilken roll har kommunikationen i företaget? På vilket sätt är 
den viktig?  

ix. Hur kommunicerar ledarna i företaget med medarbetarna och 
hur kommunicerar medarbetarna med varandra? 

x. Hur kan kommunikationen förbättras i företaget? 

4. Intraprenöriella aktiviteter 
4A) Kreativitet 

i. Vad innebär kreativitet för dig? 

ii. På vilket sätt märks kreativitet hos medarbetarna i ditt företag? 
Exemplifiera. 

iii. Vilka eventuella skillnader mellan medarbetarnas kreativitet finns i 
företaget och varför?  

iv. Hur skapas utrymme i organisationen för att utföra kreativt och 
skapande arbete för företaget?  

v. På vilket sätt anser du att kreativitet skulle kunna underlätta för 
företaget om revisionsplikten förändras? Förklara. 

4B) Innovationer 

vi. Hur skulle du beskriva en innovation? 

vii. Beskriv en innovation som revisionsbranschen har genomfört? (det 
behöver inte vara just ditt företag, utan revisionsbranschen i allmänhet) 

viii. Vad medför en innovation för ert företag, positivt och negativt? 

ix. Varför kan innovationer vara viktiga för företag? 
4C) Tankeförändring  

x. Vilka effekter kommer förändringen av revisionsplikten att innebära för 
ert företag och varför? 

1. Om du skulle spekulera om hur er kundkrets och tjänster 
kommer att se ut om tre år? Varför?  

xi. Hur hanterar ni de möjliga positiva och negativa effekterna som kan 
uppkomma utifrån förändringen av revisionsplikten? 

xii. På vilket sätt har företaget anpassat sig inför den eventuella 
förändringen av revisionsplikten?  

1. Har er organisation och strategier förändrats, hur och varför? 

2. På vilket sätt använder ni er av projektgrupper och team nu när 
revisionsplikten diskuteras? 
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3. Hur har ert tjänsteutbud förändrats?  
 

 


