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Förord 
 
Under en tioveckorsperiod har vi slitit och svettats med detta arbete. Med denna nu 
fullständiga uppsats har vi erhållit en helhetsbild över hur små aktiebolag ställer sig till den 
upphörande revisionsplikten. Vi har också fått ökad kunskap om och kring revision och 
rådgivning som vi kommer att kunna nyttja i framtiden. 
 
Vi vill börja med att ge ett stort tack till de företagsledare som välvilligt ställt upp på att bli 
intervjuade, utan dessa intervjuer hade vår kartläggning inte varit möjlig att genomföra. Vi är 
också tacksamma för de mycket användbara och trovärdiga svar vi erhållit i intervjuerna. 
 
Revisorn Joakim Åström har hjälpt oss mycket med bland annat vår förförståelse och 
jämförelseunderlag, detta tackar vi för. Den hjälp han gett oss har underlättat mycket under 
vårt arbetes gång. 
 
Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare Owe R Hedström för användbara tips och 
konstruktiv kritik. Vårt arbete har nått en mycket högre nivå tack vare hans engagemang och 
hjälp.  
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Sammanfattning 
 
Ämnet vi kommer att studera är hur den nära förestående upphävningen av revisionsplikten 
för små aktiebolag kommer att påverka användandet av revision. Hur kommer de berörda 
företagen att reagera när revision blir frivilligt, vad kommer att vara avgörande i beslutet 
mellan att behålla eller sluta med revision? I första hand kommer vi att studera varför 
aktiebolagen antingen väljer att sluta eller fortsätta med revision, finns det något utom 
intressenters krav som påverkar detta? Kan tryggheten revisionen ger, rådgivningen eller 
relationen ha någon betydelse i sammanhanget? Baserat på det vi kommer fram till hoppas vi 
kunna utläsa vilken typ av tjänster aktiebolagen kommer att efterfråga av revisionsbyråerna i 
framtiden, detta visar hur revisionsbyråerna kommer att måsta anpassa sitt utbud efter 
upphörandet av revisionsplikten. 
 
Lagförslaget om slopad revisionsplikt för små aktiebolag antas försiktigt räknat innebära en 
besparing på 5,8 miljarder kronor för aktiebolagen, besparingen finns framför allt i att 
företagen nu skall kunna välja vilka revisionstjänster de behöver. Dessa 5,8 miljarder är en 
direkt förlust för revisionsbyråerna. För att revisionsbyråerna ska kunna behålla sina kunder 
och minska eventuella förluster är det viktigt att i tid anpassa sitt utbud efter vad aktiebolagen 
kommer att efterfråga. Revisionsbyråerna har tidigare haft en lagtvingad kundgrupp, nu måste 
de istället på ett nytt sätt konkurrera på marknaden och locka kunderna att stanna. 
 
De som i och med förslaget får slopad revisionsplikt är små aktiebolag med 1-50 anställda, 
dessa aktiebolag utgår 96 % av alla aktiebolag i Sverige. Av dessa är den största delen 
aktiebolag med 1-10 anställda vilket gör det intressant att välja den gruppen att studera. Det är 
inte lika självklart att dessa små aktiebolag med 1-10 anställda förhåller sig lika till 
revisionsplikten som de större bolagen. Vår studie är kvalitativ och vi har valt att intervjua 
åtta företagsledare. De teorier vi använt oss av är agentteorin, beslutsprocessen, 
adoptionsprocessen, tjänsteutveckling, relationsteori, etik, kommunikationsteori och 
intressentteorin. 
 
De anledningar aktiebolagen i vår studie uppger som påverkar valet av revision är många. 
Den upplevda nyttan påverkar valet om revision. Upplever aktiebolagen ingen nytta med 
revisionen fortsätter de inte med den. Det gäller för revisionsbyråerna att tydligt kunna visa 
vilken nytta och vilka fördelar deras arbete för med sig för aktiebolagen. Affärsrelationen 
mellan aktiebolaget och revisorn påverkar valet av revision, upplevs ingen relation från 
aktiebolagets håll väljer de inte heller att fortsätta med revision. För att relationen skall bli så 
bra som möjligt måste revisionsbyråerna jobba på en förbättrad kommunikation med 
aktiebolagen, denna kommunikation kan förbättras genom att mer initiativ till kontakt tas av 
revisionsbyråerna. Revisionsarvodena påverkar i vår studie inte direkt valet om revision. De 
eventuella insparade revisionsarvodena kommer enligt företagarna istället att spenderas på 
andra typer av ekonomisk rådgivning och hjälp, möjligheterna finns för revisionsbyråerna att 
behålla dessa kunder och intäkter genom att utveckla tjänster aktiebolagen är villiga att betala 
för. Bankerna påverkar valet om revision. Majoriteten av de tillfrågade aktiebolagen tycker att 
bankerna är den viktigaste intressentgruppen för den egna verksamheten. De tjänster 
aktiebolagen efterfrågar av revisionsbyråerna idag är en mer personlig kommunikation, bättre 
förklarande information om siffror, fördjupade konsultativa tjänster, en mer involverad 
revisor samt en revisionstjänst anpassad efter bankernas krav vid kreditgivning. Eftersom 
aktiebolagen med 1-10 anställda utgör en så stor del av alla aktiebolag i Sverige är det 
förödande för revisionsbyråerna att inte i tid anpassa sitt utbud och lyssna på vad som 
efterfrågas för framtiden. 
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1. Inledning  
 
1.1 Problembakgrund 
Alla aktiebolag i Sverige är i dag tvungna att ha en korrekt genomförd revision som utförts av 
en kvalificerad revisor. Regeringen har nu lagt fram ett lagförslag som innebär att små- och 
medelstora aktiebolag ska få slopad revisionsplikt från och med 1 juli 20101. Förslaget lades 
fram som ett steg till anpassning till EU regler. För att visa en modell om hur ett beslut går till, 
i vårt fall om hur aktiebolagen väljer att antingen fortsätta med revision eller inte, använder vi 
oss av teorier om beslutsprocessen. Europeiska rådet arbetar för regelförenklingar för att 
minska de administrativa kostnaderna och genom detta öka konkurrenskraften. Förfarandet 
innehåller även ett förslag om avskaffning av förvaltningsrevisionen, genom detta kan 
relationen mellan revisionsbyrå och aktiebolag minska. Revisionsbyråerna kommer som en 
följd av detta att få en minskad efterfrågan på arbete och för att mildra effekten av det 
genomförs regelförändringen i två steg, anledningen till detta är framförallt att 
revisionsbyråerna ska få tid att anpassa sin service och sitt utbud. För att illustrera relationen 
mellan revisorn och aktiebolaget kommer vi att ta upp agentteorin, denna teori visar hur 
förhållandet mellan aktiebolaget och revisionsbyrån ser ut. Agentteorin visar relationer mellan 
agent och principal, i vårt fall är agenten revisionsbyrån och aktiebolagen principalen2.  
 
Förslaget antas försiktigt räknat innebära en besparing på 5,8 miljarder kronor för 
aktiebolagen, besparingen finns framför allt i att företagen nu skall kunna välja vilka 
revisionstjänster de behöver. Dessa 5,8 miljarder är en direkt förlust för revisionsbyråerna,3 
vilket gör det ännu viktigare för revisionsbyråerna att i tid anpassa sitt utbud av tjänster. För 
att få en djupare inblick i hur snabbt individen och företagsledaren tar till sig en ny produkt 
eller tjänst använder vi oss av en teori om adoptionsprocessen, detta för att visa hur det 
eventuella nya utbudet av tjänster kan tas emot. Adoptionsprocessen utgår från att alla 
människor är olika i avseende på hur snabbt de tar till sig nya produkter eller tjänster och hur 
lång tid det tar innan ett köpbeslut fattas4. Ett problem i och med att revisionen blir frivillig 
kan vara att företagaren ser för mycket till de egna besparingarna och därmed väljer bort 
viktig input från andra håll, det vill säga att de väljer bort möjligheten till professionell inblick 
och rådgivning. Det kan vara svårt att som chef i företaget se verksamheten från ett yttre 
perspektiv och därav kan viktiga förbättringar och liknande utebli eller genomföras försent. 
Mervärdet kan försvinna och företaget tappar då effektivitet och lönsamhet5. Detta visas 
djupare i teorierna om beslutsprocessen, människor värderar olika vad som är viktigast att ta 
hänsyn till när val och beslut ska genomföras. Människor har olika personligheter och detta 
gör att vi formulerar och löser problem på olika sätt; mellan olika företagsledare är det inte 
alls säkert att problem uppfattas på samma sätt och därför är också lösningarna olika mellan 
olika företag6.  
 
                                                 
1 Statens Offentliga Utredning, (SOU 2008:32), Avskaffande av revisionsplikten för små aktiebolag, 
delbetänkande av utredningen om revisorer och revision, Stockholm: Fritzes sammanfattning, sid 10 
2 Eisenhardt, K.M. (1989), Agency theory: An assessment and review, Academy of Management Review, Vol.14, 
No.1:57-74 
3Statens Offentliga Utredning, (SOU 2008:32), Avskaffande av revisionsplikten för små aktiebolag, 
delbetänkande av utredningen om revisorer och revision, Stockholm: Fritzes sammanfattning, sid 2,12 
4 Kotler P et al, (2005) Principles of marketing, fourth european edition, Prentice Hall/ Financial Times, Harlow, 
sid 287 
5 Pressmeddelande FAR SRS, (2007), Det kostar att avskaffa revisionsplikten!, publicerad 2007-11-05 
6 Edlund, Högberg, Leonardz (2007) Beslutmodeller- redskap för ekonomisk argumentation, studentlitteratur, 
Lund, sid 9-16 
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Studier i andra länder där revisionsplikten upphört visar att de flesta valt att fortsätta med 
revision frivilligt. I Danmark är siffran 83 % som valt att fortsätta med revision, 2 % hade 
aktivt valt bort revisionen, 7 % övervägde möjligheten att sluta och 5 % hade ingen kunskap i 
ämnet7 . Danmark har marginellt annorlunda kriterier om vilka företag som berörts av 
avskaffandet av revisionsplikten, jämförbarheten är trots detta hög. En nyligen genomförd 
undersökning visar att endast 14 % av aktiebolagen som anlitar någon av Sveriges fyra största 
revisionsbyråer kommer att välja bort revisionen när den blir frivillig.8 Risken med detta kan 
vara att revisionsbyråerna förlitar sig på dessa siffror och då inte är förberedda på att 
marknaden kan förändras, nya tjänster kan komma att efterfrågas och är revisionsbyråerna 
inte förberedd på detta tappar de konkurrensfördelar. Undersökningar som gjorts i ämnet ger 
ofta intryck av att revisionspliktens upphörande inte kommer att innebära så stora skillnader 
för revisionsbyråerna, men risken finns att konsekvenserna blir större än befarat. De 
strategiska besluten om verksamheten kan komma att måsta förändras för revisionsbyråerna, 
som en anpassning till marknaden. För att visa hur strategiska beslut om förändring går till 
använder vi teorier om strategier för utveckling. Strategier kring utveckling av tjänster handlar 
om att skapa mervärde, mervärdet är också grund till relationen som finns mellan aktiebolag 
och revisionsbyrå. Relationen måste behållas genom att revisionsbyrån fortsätter att erbjuda 
det aktiebolagen efterfrågar. En av relationens viktigaste delar är fungerande kommunikation 
mellan aktiebolaget och revisionsbyrån. För att få ytterligare förståelse och grund för hur ett 
erbjudande förmedlas använder vi oss av en kommunikationsmodell som visar vilka steg ett 
budskap och sedan ett erbjudande går igenom när det färdas från sändare till mottagare. Ifall 
denna kommunikation fungerar som den ska blir det inga misstolkningar eller felaktigheter. 
 
En del oroliga röster har höjts på grund av förslaget om avskaffandet av revisionsplikten. 
Bland annat nämns de ökade kontrollkraven på företags redovisning som uppkommer om 
revisionsplikten upphör, en kontroll som många anser att myndigheter och skatteförvaltning 
inte har resurser att genomföra.9 Revisionen kan också ha ett brottsförebyggande syfte, vilket 
försvinner om revisionsplikten upphör, många anser trots detta att det brottsförebyggande 
syftet inte är anledning nog att behålla revisionsplikten.10 Ett ökat behov av kontroller medför 
att mer pengar måste läggas på detta, det kan i sin tur påverka företagarna genom ökade 
kostnader t.ex. skatter. Räntorna kan också komma att höjas i och med att kreditgivarna måste 
genomföra fler kontroller innan de kan bevilja krediter, dessa kontroller kostar och kan 
medföra höjda räntor för företaget. Är kravet på revision istället kvar blir siffror mer 
tillförlitliga och risken för oegentligheter minskar.  Det förtroende som företaget bygger upp 
genom transparens och god kvalité i redovisningen bidrar till svenska näringslivets 
framgångar och effektivitet11, detta kommer att försämras om kvalitén blir svårare att säkra på 
redovisningen. Även om kostnaderna för företagarna minskar betyder det inte att detta är värt 
att överge god kvalité för, rättvisande och trovärdiga siffror kan ge mer konkurrensfördelar 
och i förlängningen kan detta vara mer lönsamt för företaget.  
 

                                                 
7 Aggestam Pontoppidan, Caroline, (2007) Tidskriften BALANS nummer 2 (feb), När revisionsplikten 
avskaffades i Danmark, sid 31-35 
8 Svanström, Tobias, (2008) Revision och rådgivning: Efterfrågan, kvalitet och oberoende, Umeå Universitet, 
Umeå sid 267 
9 Höjer Erik, (2008), Corren.se- nyheter Östergötland, Slarv och kriminalitet med slopad revisionsplikt, 
publicerad 2008-01-15    
10 Eriksson Maria, (2006), Allt om revision, Bör revisionsplikten avskaffas eller behållas?, publicerad 2006-12-
18 
11Pressmeddelande FAR SRS,(2007), Det kostar att avskaffa revisionsplikten!, publicerad 2007-11-05 
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Det etiska valet att fortsätta redovisa korrekta siffror även när revisionsplikten upphör, eller 
välja att möjligtvis börja fuska visar vi grunden till genom teorier om etik. Det finns många 
teorier kring etik, vi har valt ut att fokusera på utilitarismen och pliktetiken. Utilitarism är 
konsekvensetik, handlingar bedöms utifrån vilken konsekvens de för med sig. Pliktetiken 
tittar istället till motivet bakom och under handlingen som avgörande om handlingen är bra 
eller dålig.12 
 
De förmodade minskade kostnaderna för företagen i form av att slopad revision kan tappa lite 
av sin effekt eftersom andra kostnader kan komma att öka. Företag som exempelvis inte 
finansieras genom höga lån kan dock fortfarande få övervägande positivt resultat av slopad 
revisionsplikt och utan betydande påtryckning från intressenter kan revision vara lättare att 
välja bort. Intressenternas påverkan i valet om att antingen fortsätta eller sluta med revision 
kan ha stor betydelse, även rådgivning och kringtjänster kan dock vara anledningar som 
påverkar valet att fortsätta eller sluta med revision. För att visa intressenternas eventuella 
påverkan använder vi en teori om intressenter. Intressenter är alla som på något sätt har 
intresse i företaget, exempel på intressenter är banker, leverantörer, kunder, anställda, stat och 
kommun. Relationen mellan aktiebolaget och revisionsbyrån kan också vara en anledning att 
aktiebolagen väljer att fortsätta med revision, vi visar hur en sådan relation kan se ut genom 
teorier om tjänster och relationer mellan dessa. 
  
De undersökningar som gjorts i ämnet har oftast fokuserat på alla aktiebolag med 1-50 
anställda som nu berörs av den slopade revisionsplikten. Men eftersom hela 87,9 % av dessa 
aktiebolag endast har 1-10 anställda tycker vi att en studie av dessa bolag är mycket 
intressant13. Eftersom revisionsbyråerna kan riskera att dra alla små aktiebolag över samma 
kam kan de aktiebolag utan stora lån och med färre anställda bortses från, detta kan vara 
riskabelt eftersom de utgör en sådan stor procent av alla aktiebolag. Vi anser att det är stor 
skillnad mellan aktiebolag med 1 anställd och de med 50 anställda som ligger på gränsen att 
klassas som ett större bolag i avseende på bland annat finansiering, inställning till rådgivning 
och relationer till andra företag, därför fokuserar vi på aktiebolag med 1-10 anställda som är 
relativt outforskad mark. 
 
1.2 Ämnesval 
Vi har valt att studera hur den nära förestående upphävningen av revisionsplikten för små 
aktiebolag kommer att påverka användandet av revision. Hur kommer de berörda företagen att 
reagera när revision blir frivilligt, vad kommer att vara avgörande i beslutet mellan att behålla 
eller sluta med revision? Kan rådgivning utöver själva revisionen komma att vara en faktor 
som avgör om aktiebolagen väljer att fortsätta ta hjälp av revisorer? Vi kommer att identifiera 
och studera intressenternas påverkan i valet av att behålla eller avskaffa revision i företaget, vi 
kommer även att titta bortom dem för att identifiera andra anledningar som kan påverka valet 
om revision.  
 
I första hand kommer vi att studera varför aktiebolagen antingen väljer att sluta eller fortsätta 
med revision. Finns det något utom intressenters krav som påverkar detta? Kan tryggheten, 
rådgivningen eller relationen mellan aktiebolaget och revisorn ha någon betydelse i 
sammanhanget? Baserat på de svar vi kommer fram till kommer vi att kunna utläsa vilken typ 
av tjänster aktiebolagen kommer att efterfråga av revisionsbyråerna i framtiden. Vilket visar 

                                                 
12 Roos Carl Martin, (2007) Affärsetikens grunder-  Introduktion till allmän, nationell och global 
etik ,Studentlitteratur, Lund  
13 Affärsdata, (2008), hämtad 2008-12-03, bilaga 1 
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hur revisionsbyråerna kommer att måsta anpassa sitt utbud efter upphörandet av 
revisionsplikten. 
 
Anledningen till varför vi väljer att studera detta är att ämnet är högaktuellt. Vi anser också att 
det kan förekomma skillnader i företagens och revisionsbyråernas uppfattning om vad som 
egentligen är viktigast kring revision. Dessa eventuella skillnader i uppfattningar kan vara av 
stor vikt eftersom många anser att revisioner kommer att minska i och med upphävningen av 
revisionsplikten14. Rådgivning och service utöver själva revisionen kan därför komma att få 
större betydelse. För revisionsbyråerna är det viktigt att hörsamma nya krav marknaden ställer 
för att kunna fortsätta med sin verksamhet. Revisionsbyråerna kommer troligtvis att behöva 
ändra de erbjudanden och den service de tillhandahåller för att möta de eventuella nya kraven 
kunderna ställer15 . Baserat på de ovanstående svaren, hur ska erbjudandena från 
revisionsbyråer bli mest optimala i syfte att locka nya samt behålla existerande kunder? Vi 
strävar genom detta arbete efter att få en klarare uppfattning om vad aktiebolagen efterfrågar 
av en revisor idag och hur detta kan komma att ändras när lagen upphör. 
 
Vår studie kommer först och främst att vara av intresse för revisionsbyråer. Vi kommer att 
kunna hjälpa dessa med en marknads- och efterfrågeundersökning och vi kommer att kunna 
visa vart efterfrågan är på väg för att underlätta snabb anpassning till detta och därmed få 
konkurrensfördel. Vår studie kommer även att vara av intresse för politiker då vi kommer att 
kunna visa på tänkbara resultat av upphörandet av revisionsplikten. Studien kommer att kunna 
användas som underlag till jämförelse med resultatet av revisionspliktens upphörande. 
 
1.3 Problemformulering 
Hur uppfattas förslaget om slopad revisionsplikt hos små aktiebolag med 1-10 anställda? 
Varför väljer de att antingen behålla eller sluta med revision i samband med att 
revisionsplikten upphör? 
 
1.4 Syfte 
Syftet med vår studie är att på ett djupgående och förklarande sätt studera hur företag i vår 
närmiljö kommer att agera och förhålla sig till den förestående upphävningen av 
revisionsplikten.  
 
Vi vill diskutera de anledningar som finns bakom beslutet att antingen behålla eller sluta med 
revision, för att på så sätt få fram vad företagen är beredda att betala för och efterfrågar.  
 
1.5 Begränsningar 
Vi kommer att genomföra en studie inom Umeåregionen. De företag vi kommer att studera är 
små aktiebolag (1-10 anställda, nettoomsättning <83 milj kr, balansomslutning <41, 5 milj kr) 
inom olika branscher. Revisionsplikten upphör för alla aktiebolag med 1-50 anställda med 
samma villkor på balansomslutning och nettoomsättning som nämnt ovan, i vår studie väljer 
vi att endast studera de aktiebolag med 1-10 anställda. Detta gör vi för att minimera 
skillnaden mellan de medtagna företagen samt för att få ökad jämförbarhet, samt att de små 
aktiebolagens agerande i och med den slopade revisionsplikten är mer oförutsägbart. Större 
aktiebolag har enligt oss fler anledningar att välja att behålla revisionen när revisionsplikten 
upphör, detta på grund av mer betydande yttre påtryckningar från intressenter. Vi kommer att 

                                                 
14Statens Offentliga Utredning, (SOU 2008:32), Avskaffande av revisionsplikten för små aktiebolag, 
delbetänkande av utredningen om revisorer och revision, Stockholm: Fritzes , sammanfattning, sid 10 
15 Ibid, sid 13 



Handelshögskolan vid Umeå Universitet                                                                 Malin Töyrä 
Kandidatuppsats HT 2008  Karin Fahlén 
 

 6 

intervjua 8 små aktiebolag för att få fram ett resultat, detta resultat hoppas vi blir 
representativt samt förhoppningsvis fungera som jämförelseunderlag. 
 
1.6 Avgränsningar 
Vi kommer inte att lägga fokus på teorier kring effekter för samhället av revisionspliktens 
upphörande. De politiska aspekterna samt anledningen till det nya lagförslaget kommer vi inte 
att fokusera djupare på.  
 
De teorier vi använt om etik har vi valt ut utifrån vilka vi kan applicera på vårt problem, det 
finns ett antal fler som kan ses som teoretiskt relevanta men inte i vår problemställning.  
 
I teorin om köpbeslutsprocessen ser vi aktiebolaget som konsument av en tjänst.  
 
Vårt huvudsakliga fokus kommer att ligga på aktiebolagens eventuella efterfrågan av till 
exempel rådgivning och trygghet. 
 
1.7 Begreppsförklaring 
Revisionsplikt innebär att företag är skyldiga att anlita en auktoriserad revisor för granskning 
av bokslutet. Revisorn som granskar skall vara oberoende, alltså inte exempelvis släkt med 
någon i företaget.  
 
Förfarande innebär ett yttrande, ett förslag. 
 
Vi har i vår studie använt begreppet företagsledare, med detta menar vi den som har 
bestämmanderätten i aktiebolaget. Företagsledare och ägare är ofta samma person i små 
aktiebolag därför använder vi begreppet företagsledare som sammansatt benämning för båda. 
  
Benämningen små aktiebolag använder vi om bolag med 1-10 anställda. Annars gäller samma 
gränser angående omsättning och balansomslutning som lagförslaget angett. 
 
Med begreppet relation menar vi i vårt arbete den affärsrelation som finns mellan aktiebolaget 
och revisorn, det är utbyte av värde som sker. 
 

2. Undersökningens utgångspunkter 
 
2.1 Förförståelse 
Vår problemställning är relevant för oss eftersom den ger oss en bild av hur marknaden för 
ekonomisk rådgivning kommer att utvecklas i framtiden, genom att revisionsplikten upphör. 
Detta är relevant eftersom vi snart ska ut på arbetsmarknaden, ändras utbud och efterfrågan av 
tjänster ändras också arbetsmarknaden. Vår studie kommer att ge oss en förståelse för hur 
marknaden för rådgivning och revision kommer att se ut i framtiden.   
 
Vår studie kommer att ha ett hermeneutiskt perspektiv16, där har förförståelsen en central roll. 
Vår förförståelse består att ett stort intresse av marknadsutveckling, samt de föregående 
kurserna inom företagsekonomi där bland annat marknadsföring och redovisningskurser har 
haft stor betydelse. Därigenom har vi erhållit en bredd av olika strategier och viktiga begrepp 

                                                 
16 Bryman A, Bell E (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder, Malmö, Författarna och Liber AB sid. 29,  
442 ff  
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som kopplas till vår problemställning. Vi har även praktisk förförståelse för denna typ av 
undersökning som vi fick av bland annat kursen vetenskaplig metod. Kundrelationer har vi 
båda arbetat mycket med praktiskt i olika företag, därför anser vi att vi har en djup 
förförståelse för hur en affärsrelation kan byggas upp och bevaras. Eftersom relationen är en 
viktig del i vårt arbete anser vi att vi har stor nytta av just denna förförståelse. För att 
ytterligare öka vår förförståelse för vår problemställning har vi genomfört en intervju med en 
auktoriserad revisor. Detta för att få en professionell inblick av en sakkunnig och därmed få 
en djupare bild av det praktiska arbetet runt revision. Vi kompletterade de teoretiska 
kunskaper vi erhållit om revision med en intervju för att få en uppfattning om hur det 
praktiska arbetet kring revision egentligen går till. Vår förförståelse ger oss en bra grund för 
att förstå hur aktiebolag och revisionsbyråer fungerar, hur viktigt det är med kontroll och 
kvalité. Förförståelsen hjälper oss också att kritiskt granska och dra slutsatser om de uppgifter 
vi genom detta arbete kommer fram till.  
 
Genom vårt arbete vill vi studera de anledningar som påverkar små aktiebolag att behålla eller 
sluta med revision, samt vilka faktorer som påverkar detta val. När vi kommit fram till detta 
kommer vi att kunna utläsa vilka tjänster som i framtiden kommer att efterfrågas av 
aktiebolagen gentemot revisionsbyråerna och därigenom hur utbudet kommer att måsta 
förändras. För att nå slutsatser använder vi oss av agentteorin, beslutsprocessen, 
adoptionsprocessen, etik, tjänsteteorier, kommunikationsprocessen och intressentteorin. 
 
2.2 Kunskapssyn  
Revisionsplikten kommer att upphöra och därför vill vi få reda på hur revisionsbyråerna i 
framtiden ska förhålla sig på marknaden. Detta är ett strategiskt problem och även 
aktiebolagens val att antingen sluta eller fortsätta med revision är ett strategiskt problem. Det 
hermeneutiska perspektivet är det perspektiv vi valt att göra vår studie utifrån. Ett 
hermeneutiskt perspektiv är passande för verklighetsbaserade undersökningar rörande 
strategiska- och organisatoriska problem17. Med det hermeneutiska perspektivet menas att vi 
kommer att ha en mer tolkande ansats till de svar vi erhåller från våra intervjuer, detta är ett 
av de karaktäriserande dragen när en intervju genomförs.18 Ett erhållet svar kan visa mer om 
vi inte bara direkt drar slutsatser utifrån det utan tolkar svaret vidare. Vi väljer den mer 
samhällsvetenskapliga aspekten genom det hermeneutiska perspektivet då positivismen har ett 
mer naturvetenskapligt sätt att hantera svar vilket inte passar huvuddelen av vår 
undersökning19. Eftersom vi valt att genomföra intervjuer lämnar vi plats för svarspersonens 
egna reflektioner och detta gör vi främst för att ge plats för tolkningar av orsak och verkan. 
De svar vi får i intervjuerna kommer vi i huvudsak att tolka och sedan applicera på vår valda 
problemställning, en del svar kommer vi också att kunna använda utan tolkning. Exempel på 
frågor vi kommer att tolka är svar om bland annat varför företagaren väljer att antingen 
fortsätta eller sluta med revision, svar som berör till exempel antal anställda kommer vi att 
applicera direkt.  
 
Vi har en subjektiv ontologi eftersom vi ger svarspersonerna möjlighet att själva tolka och 
värdera revisionens roll och betydelse för det egna företaget. 20 Företagaren får göra en 

                                                 
17 Heil Dominik (2008), Strategic innovation and organisational identity: A hermeneutic phenomenological 
investigation, Journal of General Management, Summer 2008, Vol. 33 Issue 4, p1, 12p 
18 Bryman A, Bell E (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder, Malmö, Författarna och Liber AB sid. 29,  
442 ff  
19 Ibid sid 27, 488 
20Ibid sid 33ff 
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värdering om hur viktiga korrekta och reviderade siffror är för den egna verksamheten, och 
därmed avgöra om de fortsätter med revisionen eller inte. Detta gör att värdefilosofin blir 
viktig, alltså vad företagaren värderar som viktigast, sparade pengar på upphörd revision eller 
kvalitetsstämplade siffror i bokslutet. Genom våra intervjuer kommer vi att kunna avläsa vad 
som generellt värderas högst, samt andra anledningar som påverkar beslutet om revision. 
 
2.3 Perspektiv 
Vår undersökning utgår från de små aktiebolagens perspektiv. Alla teorier vi använt är utifrån 
detta perspektiv med undantag från adoptionsprocessen, då vi istället visar ur 
revisionsbyråernas perspektiv. Detta gör vi för att få en ökad bredd på vår studie och för att 
visa hur revisionsbyråerna kan gå tillväga för att anpassa sitt eventuella nya utbud. De 
frågeställningar vi har utgår från uppsatsens syfte21. I det hermeneutiska synsättet anses 
människan som en aktiv varelse som skapar en egen verklighetsuppfattning genom att tolka 
och göra egna val. Uppfattning om hur personer kan utvecklas finns också med, detta handlar 
om människosyn. Den egna människosynen förklarar bland annat i vårt fall vad en 
företagsledare förväntar sig prestera i sitt företag, vilka förväntningar denna individ har på sig 
själv som person22. Detta kan påverka valet om fortsatt eller upphörd revision eftersom 
företagsledaren då kopplar det till de egna målen han eller hon har för sin roll i företaget. Vi 
kan koppla detta val till vad företagsledaren har för mål gällande prestation och utveckling, 
vart hon eller han vill nå.  
 

I vårt perspektivs människosyn kommer också val av prioriteringar in, vad företagsledaren 
prioriterar som viktigast för stunden och för framtiden. Alternativ rangordnas och utvärderas 
för att nå de uppsatta målen. Här kommer valet att behålla eller sluta med revision in, 
överväger fördelarna aktiebolaget får idag i form av eventuellt minskade revisionskostnader 
de fördelar som korrekt redovisade och kontrollerade siffror för med sig i framtiden? Dessa 
fördelar måste så långt som möjligt utvärderas för att inte fel beslut ska fattas. Värdering 
skiljer sig åt mellan företagsledare, valet kan se helt olika ut mellan annars liknande 
verksamheter. Detta beror främst på skillnader i personlighet och prioritering. Hade vi istället 
valt att i vår studie ha ett positivistiskt synsätt hade kontext och egna värderingar inte haft 
utrymme23. Slutsatser hade då dragits direkt av svaren vi erhållit från företagen, vi hade då 
istället genomfört en kvantitativ enkätundersökning och direkt använt svaren från denna. 
 
2.4 Angreppssätt 
Vi använder oss i huvudsak av en deduktiv forskningsansats, vi har en grundfrågeställning om 
hur aktiebolagen kommer att reagera när revisionsplikten upphör. Vi vet dock inte på förhand 
vilka anledningar aktiebolagen kommer att ange som påverkar valet, vi har i detta läge endast 
idéer om vad som skulle kunna ses som viktiga anledningar för att behålla eller sluta med 
revision. En deduktiv forskningsansats innebär att vi har ett formulerat grundproblem som vår 
studie grundas på24, vi vet dock inte exakt vilka svar vi kommer att få. Den deduktiva 
forskningsansatsen förknippas oftast med det positivistiska perspektivet, men eftersom vår 
studie kommer att vara kvalitativ och ge rum för tolkningar anser vi ändå att vårt perspektiv är 
hermeneutiskt. Vi kanske kommer att bli tvungna att formulera om vissa antaganden som 
ligger till grund för vår problemställning, detta är ett mer induktivt inslag, dock är vår studie 

                                                 
21Ejvegård Rolf (1996), Vetenskapling metod, studentlitteratur, Lund, sid 21ff 
22Bryman A, Bell E (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder, Malmö, Författarna och Liber AB sid 29, 
442 ff 
23 Ibid sid 27, 488 
24 Ibid sid 23 
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till största delen deduktiv. Urval, insamling av data och kodning kan ses som ett induktivt 
inslag, medan analyserna är deduktiva25. Eftersom vi använder det hermeneutiska perspektivet 
bearbetas problemformuleringen genomgående under arbetet allt eftersom vi bearbetar vårt 
material, problemformuleringen blir inte helt annorlunda utan endast mer anpassad till det vi 
vill komma fram till. Eftersom vi är två personer som ska genomföra intervjuerna tillsammans 
är samspelet mellan oss mycket viktigt för att skapa förtroende hos respondenterna för både 
oss själva och vår undersökning. 26 
 
Vi undersöker aktiebolagens inställning till revisionspliktens upphörande genom att 
genomföra 8 stycken intervjuer, vi gör alltså en kvalitativ undersökning27. Genom att göra 
intervjuer får vi en djup inblick i hur aktiebolagen ställer sig till den slopade revisionsplikten, 
vi har då också möjlighet att få med tolkningar och mer djupgående svar som en kvantitativ 
studie inte gett samma möjlighet till. Frågor om personliga preferenser är viktiga i vår studie 
för att hjälpa oss att nå den typ av slutsats vårt arbete strävar efter. Vi kommer att inleda vår 
intervju med enklare raka frågor som exempelvis rör antal anställda för att sedan komma in på 
mer djupgående och personliga frågor rörande exempelvis hur viktig rådgivning från 
utomstående parter är för det egna företaget28. Våra frågor kommer att vara standardiserade, 
vilket innebär att frågorna är desamma för alla tillfrågade, alla tillfrågade får samma följd på 
frågorna och vi formar inte intervjun efter respondenten. Standardiserade frågor hjälper att 
bidra till god trovärdighet av intervjun. Trovärdigheten kan som i andra intervjuer ha problem 
med konstansen, vilket innebär att attityden till vår problemformulering kan komma att ändras 
över tiden men eftersom detta inte går att förutse anser vi ändå att konstansen i vår studie är 
god. Ifall mot förmodan någon fråga skulle misstolkas eller vara oklar kommer vi att 
förtydliga, vårt mål kommer dock att vara att göra frågorna så tydliga som möjligt från 
början.29  
 
De vi kommer att tillfråga är små aktiebolag, vi kommer att fokusera på anledningen till 
varför företaget väljer att antingen fortsätta eller sluta med revision. Vi kommer att jämföra 
aktiebolagens svar från intervjuerna med varandra, där svaren förhoppningsvis kommer att 
utmynna i en slutsats om vilken typ av tjänster aktiebolagen kommer att efterfråga i framtiden. 
Vi har också intervjuat en auktoriserad revisor för att få en annan syn på den förestående 
upphävningen av revisionsplikten. De slutsatser vi når kommer att vara intressanta att jämföra 
med revisorns svar om vad han tror kommer att efterfrågas i framtiden.  
 
De svar vi får från intervjuerna kommer vi att bearbeta, analysera och tolka30. Vi kommer inte 
att generalisera svaren men vi kommer att försöka utläsa någon typ av mönster eller 
beteendemönster hos aktiebolagen31, kanske om vilken typ av tjänster som kan komma att 
efterfrågas i framtiden. I vårt arbete kommer vi inte att skriva in hela intervjuerna utan endast 
dra slutsatser och citera från dem, detta för att inte ta upp onödig plats med saker som inte är 
direkt relevanta för vår problemformulering och slutsats.  
 
 
                                                 
25 Mella Orlando (2007), Kvalitativa analyser med grundad teori, Författarna och Sociologiska institutionen, 
Uppsala universitet , sid 17 
26 Ejvegård Rolf (1996), Vetenskapling metod, studentlitteratur, Lund, sid 21ff 
27 Bryman A, Bell E 2005 Företagsekonomiska forskningsmetoder, Malmö, Författarna och Liber AB sid 86ff 
28Trost Jan (1993), Kvalitativa intervjuer, studentlitteratur, Lund, sid 49  
29 Ibid sid 15ff, 66ff 
30 Trost Jan (1993), Kvalitativa intervjuer, studentlitteratur, Lund, sid 74ff 
31 Ibid sid 75ff 
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2.5 Insamling av sekundärdata 
Vi har främst använt oss av Umeå Universitetsbibliotek för att hitta litteratur. De ämnen vi 
sökt om är bland annat etik, moral, konkurrensteorier, intressentteorin, agentteorin, relationer, 
affärsrelationer, marknadsföring, beslutsprocesser, tjänsteutveckling, kommunikation och 
principer runt revision. Vi har använt oss av grundkällor i alla fall där grundkällan känts som 
det bästa alternativet, i vissa fall har vi använt andrahandskällan när förstahandskällan enligt 
oss varit allt för gammal. Bedömningar har gjorts efter varje läst teori och vi har förkastat de 
som inte direkt har koppling till vår problemformulering samt de som inte känts trovärdiga, 
författares egna tolkningar utifrån grundkällan har vi i största utsträckning inte inkluderat. Vi 
har även gjort en gallring utifrån hur trovärdiga och seriösa författarna av teoriböckerna är, 
detta har vi främst gjort genom att se efter vilka som blivit flitigast citerade av andra författare. 
 
Artiklarna har vi sökt på databaser som Business Source Premiere och Artikelsök, detta för att 
lättare kunna säkra kvalitén och urskilja vetenskapliga artiklar. Vi har även här förkastat 
artiklar utan relevans för vårt arbete. För att få en heltäckande bild i problembakgrunden har 
vi också använt oss av aktuella artiklar om just revisionspliktens upphörande och 
konsekvenser av detta, vi har använt oss av bland annat artikeldebatter. 
 
De källor vi använt till teorierna anser vi har både hög trovärdighet och giltighet, eftersom vi 
med omsorg har kontrollerat och valt ut dessa. 
 
2.6 Val av intervjupersoner 
De företag vi valt att intervjua har vi hittat via Affärsdata, denna databas samlar information 
om alla Sveriges registrerade företag. Vi har smalnat av sökningen till Umeå, 1-10 anställda 
samt aktiebolag. Efter detta resultat har vi sedan kontaktat slumpmässigt utvalda företag 
antingen via telefon eller mail. Det var svårare än väntat att få tag på företag som ville ställa 
upp, vi fick använda mycket av våra sociala färdigheter för att få napp. De företag vi slutligen 
fick är i skilda branscher, detta hoppas vi kan ge oss en bra bredd av svar vi kan tolka.  
 
2.7 Val av teorier 
Den första teorin vi valt är agentteorin. Den handlar om förhållandet mellan agenten och 
principalen, i vårt fall är dessa revisorn och aktiebolaget. Det är viktigt för oss att tidigt i 
arbetet få klart för oss hur samspelet mellan revisionsbyrån och aktiebolaget fungerar, för att 
få en djupare teoretisk förståelse för hur detta förhållande ser ut. Vårt arbete fokuserar till stor 
del på relationer, vilket gör det ännu viktigare att tidigt karlägga hur grunden till denna 
relation ser ut, här kommer agentteorin in som ett viktigt första steg. Vi vill studera om och i 
så fall hur stor påverkan relationen mellan aktiebolag och revisionsbyrå har på aktiebolagets 
beslut att sluta eller fortsätta med revision. 
 
Beslutsprocessen är nästa teori vi tar upp. Den visar oss vilka steg ett beslutsfattande 
innehåller, samt vad som spelar in på hur och när företagsledaren i aktiebolaget fattar beslut. 
Personlighet är en av de anledningar som gör att beslutsprocessen skiljer sig åt mellan 
individer, i vårt fall företagsledaren. Köpbeslutsprocessen är en del i beslutsprocessen som vi 
anser är viktig i vår undersökning, den visar hur ett beslut om köp tas av en konsument. 
Konsumenten i vårt fall är aktiebolaget som köper en tjänst av revisionsbyrån. Denna del är 
viktig i vårt arbete eftersom vi med hjälp av detta kan se vilka som möjligtvis kommer att 
välja bort revision och vilka som kommer att fortsätta, samt hur ett förändrat behov påverkar 
utbud och efterfrågan. 
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Adoptionsprocessen visar i vilken takt en individ tar åt sig en ny produkt. Detta är högaktuellt 
på grund av de nya behoven och efterfrågan som spås uppkomma i samband med den 
upphörande revisionsplikten, detta har vi tagit upp i de föregående teorierna. 
Revisionsbyråerna kommer att måsta ändra sitt utbud av tjänster för att möta efterfrågan och 
då är det intressant att se hur detta nya utbud av tjänster kommer att tas emot av aktiebolagen. 
Detta kommer att hjälpa oss att dra en slutsats om hur det nya utbudet kommer att tas emot av 
aktiebolagen. 
 
De etiska teorier vi valt handlar om hur företagsledaren ställer sig till oegentligheter och andra 
ställningstaganden. Detta är aktuellt eftersom revisionsplikten har inneburit en typ av kontroll 
av siffror, när den nu upphävs är det på ett nytt sätt upp till företagaren om han eller hon 
fortsätter med revisionen och därmed kontrollen eller inte. Även om kontrollen försvinner är 
det inte säkert att företagare väljer att fuska, vi tar upp främst hur de etiska aspekterna 
påverkar vilket beslut du tar i frågan om att redovisa siffror som stämmer eller om du beslutar 
att ta chansen och fuska. Vi tar upp detta för att få förståelse för hur olika beslut fattas baserat 
på etiska teorier och det kommer att hjälpa oss i analysen av aktiebolagen. 
 
Vi tar sedan upp ett omfattande avsnitt om tjänsteteorier, detta behandlar bland annat 
strategier vid tjänsteutveckling för revisionsbyråerna. Relationen mellan aktiebolaget och 
revisionsbyrån bygger vi vidare på här genom att visa hur denna kan användas som medel för 
att få ut sitt nya utbud av tjänster. Strategier om utveckling av tjänster via relationer, 
konkurrenter med mera är det vi fokuserar på i detta avsnitt. Dessa teorier använder vi för att 
erhålla förståelse för hur utveckling i revisionsbyråerna kan åstadkommas, med hjälp av olika 
verktyg.  
 
Intressentteorin visar hur aktiebolagets intressentsammansättning ser ut. Intressenterna är 
bland annat banker, leverantörer, kunder, kommun och stat samt anställda med mera. 
Anledningen till varför vi tar med denna teori är att intressenterna kan ha påverkan på om 
aktiebolaget väljer att sluta eller fortsätta med revision. I vår studie vill vi få en bild av i hur 
stor utsträckning intressenterna påverkar beslutet om revision.  
 
Teorin om kommunikation tar vi upp för att illustrera hur det går till när en idé förvandlas till 
ett erbjudande som sedan antingen antas eller förkastas. Denna teori är relevant eftersom vi i 
vårt syfte vill veta hur utbudet av tjänster från revisionsbyråerna kan komma att måsta ändras 
när revisionsplikten upphör. Det är därför intressant att följa hur ett nytt erbjudande går från 
säljare till köpare. Relationen mellan aktiebolaget och revisionsbyrån är en viktig del i vår 
undersökning. Kommunikation i sin tur är en viktig del av relationen och därför är denna teori 
viktig att inkludera. Detta kommer att hjälpa oss att förstå och förklara hur det nya 
erbjudandet av tjänster från revisionsbyrån kommer att nå aktiebolaget. 
 
2.8 Källkritik av litteratur, artiklar och uppsatse r 
Efter att ha studerat regeringens förslag märker vi en väldigt positiv vinkling på mycket, vi 
inser att detta beror på att vi läst den ursprungliga texten och det är klart att upphovsmännen 
vill få det att låta så bra som möjligt.  
 
De böcker vi använt har till största del varit publicerade av välkända förlag och skrivna av 
välkända och prisade författare, som t.ex. Philip Kotler, Christian Grönroos och John V.Thill. 
Dessa är att betrakta som mycket trovärdiga och välciterade källor. Vi har också använt oss av 
en del böcker som räknas som studentlitteratur, eftersom dessa gått igenom granskningar 
anser vi även här att källorna är trovärdiga. De böcker vi förkastat har varit utanför vårt 
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problemområde och därför inte aktuella för oss, även om teorierna varit korrekta har vi varit 
selektiva med vilka vi slutligen inkluderat i vårt arbete. 
 
De artiklar vi använt är i huvudsak av vetenskaplig karaktär, vi har valt ut sådana som blivit 
citerade i tidigare studier och sedan granskat dessa kritiskt innan vi använt dem. De icke- 
vetenskapliga artiklar vi använt kan vara mer riskfyllda och svårare att kontrollera, vi har 
därför bara använt dessa i problembakgrunden. Vi har kontrollerat dessa så kritiskt som 
möjligt och de kommer enligt oss från relativt säkra källor. Vi har använt dessa mest för att få 
en inblick i hur debatten idag går runt förslaget om slopad revisionsplikt. 
 
Till största delen har vi fokuserat på att hitta böcker som fungerat på vår problemställning, de 
vetenskapliga artiklarna har fungerat som ett verktyg och komplement för en aktualisering av 
teorierna. 
 
Tal vi använt som jämförelse från Danmark har vi kontrollerat för att minimera risken av 
felaktigheter. Kontrollen har skett via en respekterad branschtidning, vi anser att detta gör 
siffrorna trovärdiga. 
 
Den uppsats vi använt som källa har vi också så långt som möjligt kontrollerat med avseende 
på kvalité och aktualitet. Detta genom att vi i många fall gått tillbaks till källhänvisningar för 
att säkra kvalitén. Vi har också bedömt denna uppsats utifrån eget huvud gällande 
trovärdighet och tillförlitlighet. Uppsatser med dåliga källhänvisningar har förkastats.  
 
 

 3. Dagens lagstiftning och det nya lagförslaget 
 
Aktiebolagslagen idag säger att varje aktiebolag ska ha minst en revisor, revisorns uppgift är 
att granska bokföringen och ledningen i företaget. Denna granskning skall vara ingående, 
omfattande och korrekt genomförd32. Det finns tre ledord en revisor följer; kompetens, 
oberoende och tystnadsplikt. Dessa tre behandlas i lagrum och via riktlinjer. Detta görs för att 
säkra att siffrorna företaget presenterar är rättvisande och tillförlitliga. Med säkra siffror ges 
en trygghet för företagets intressenter som bland annat kan vara investerare, kreditgivare, 
aktieägare och leverantörer. Uppdraget som revisor sträcker sig till och med årsstämman det 
fjärde året efter revisorsvalet, företaget har då möjlighet att välja att behålla sin existerande 
revisor till och med årsstämman tredje året efter återvalet33. Revision består idag av två delar, 
förvaltningsrevision och redovisningsrevision. Förvaltningsrevisionen innebär att revisorn 
kontrollerar att ledningen följer aktuella lagar, väsentliga beslut och att organisationens delar 
sköts korrekt. I redovisningsrevisionen kontrollerar revisorn att årsredovisningen är korrekt 
och ger en rättvisande bild av företagets ställning och resultat.34  
 
Regeringen har nu lagt fram ett förslag om en lagändring i frågan om revisionsplikten, 
förslaget har nu lämnats till statens offentliga utredningar (SOU). Lagändringen innebär att 
små- och medelstora aktiebolag från och med 1 juli 2010 undantas från revisionsplikten. Detta 
innebär en återgång till den ordning som gällde före år 1988, lagförändringen kommer att 

                                                 
32 Sveriges rikes lag, Aktiebolagslagen (2005:551), kapitel 9 Revision, §1 och 3 
33 Ibid kapitel 9 Revision, §21 
34 Lindblad, Lars, Åström, Joakim (2008), Föreläsning: Revision,  Ernst & Young AB, 2008-09-18, 
Handelshögskolan Umeå 
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innebära att endast 4 % av Sveriges aktiebolag kommer att ha revisionsplikt. Mandattiden för 
revisorn kommer också att kortas ned från fyra år till endast ett år. 35 
 
Förvaltningsrevisionen kommer enligt det nya lagförslaget inte längre att vara tvingande för 
något aktiebolag, detta för att ge företagen en möjlighet att spara pengar eftersom de då kan 
välja att endast genomföra en redovisningsrevision. Utredningen menar att företagen nu ska få 
välja själva vilken typ av revisionstjänster verksamheten behöver, enligt förslaget kommer 
marknadens utbud av dessa typer av revisionstjänster att öka och därav kommer priserna att 
sjunka. Revisionsbyråerna skall kunna anpassa sitt utbud efter vad marknaden kräver, vilket 
leder till en mer effektiv marknad. Revisionsbyråerna kommer enligt utredningen att kunna 
nästan till fullo kompensera de intäktsbortfall revisionspliktens upphörande för med sig, men 
bara om företagen i tid ser vilka förändringar i efterfrågan och behov som kommer att uppstå 
på den nya marknaden. De negativa effekter som spås kan komma att uppstå är bland annat att 
revisorernas monopolställning kommer att gå förlorad, oro finns för alltför hård konkurrens på 
marknaden. Även andra statliga myndigheter uttrycker oro för bland annat möjligheten till 
ökade skattefel som i sin tur kan leda till ökad ekonomisk brottslighet. En av anledningarna 
till att förslaget lagts fram är ökade påtryckningar från EU, då Sverige är ett av de sista 
länderna i unionen som har kvar revisionsplikten. 36 
 
Genom att revisionsplikten avskaffas spås företagets administrativa kostnader minskas med 
25 % fram till år 2012, denna kostnadssänkning är ett betydande mål på vägen mot mer 
konkurrenskraftiga företag. Förändringen kommer enligt propositionen att genomföras i två 
steg för att mildra effekterna för bland annat revisionsbyråerna. Första steget innebär ett lägre 
gränsvärde för vilka som undantas från revisionsplikten, detta innebär företag med en 
balansomslutning på 1,5 miljoner kronor, nettoomsättning 3 miljoner kronor och max 3 
anställda. I steg två kommer gränssiffrorna i stället att ligga på balansomslutning 41,5 
miljoner, nettoomsättning 83 miljoner och max antal anställda 50 stycken. De Svenska 
företagen ligger just nu i ett underläge i jämförelse med andra länder i EU där revisionsplikten 
slopats eftersom de svenska företagen har mer kostnader för redovisning och revision. För att 
minska detta underläge måste Sverige enligt regeringen sätta samma gränser för revisionsplikt 
som andra länder har. De besparingar utredningen räknat med att det nya förslaget medför 
uppgår till 5,8 miljarder kronor och detta kommer av de ungefär 300 000 aktiebolag som nu 
inte längre har revisionsplikt. 37 
 
För att visa grunden till vårt problem om varför aktiebolagen väljer att antingen fortsätta eller 
inte fortsätta med revision valde vi att grundligt gå in på vad det nya lagförslaget innehåller. 
Vi vill redan här visa vikten av att revisionsbyråerna kommer att måsta värdera om sitt utbud 
och anpassa sig efter en ny marknad där nya tjänster kommer att efterfrågas för att behålla 
befintliga samt skaffa nya kunder.  
 

 
 
 
                                                 
35 Statens Offentliga Utredning, (SOU 2008:32), Avskaffande av revisionsplikten för små aktiebolag, 
delbetänkande av utredningen om revisorer och revision, Stockholm: Fritzes, sammanfattning, sid 1-13 
36Ibid 
37Ibid 
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4. Teori 
 
4.1 Agentteorin 
Agentteorin fokuserar på en överenskommelse mellan två parter. Den ena parten vill ha något 
utfört, i vårt fall är det de små aktiebolagen som anlitar en revisionsbyrå för ett uppdrag. 
Uppdragsgivaren kallas inom denna teori för principal. Den andra parten i överenskommelsen 
kallas för agent, det är i vårt fall revisionsbyrån/revisorn som anlitas för uppdraget. Ett avtal 
upprättas mellan de båda parterna om vad som skall utföras.38 Båda parter utbyter information, 
för att revisorn skall kunna agera i aktiebolagets intresse krävs ett informationsflöde om bland 
annat redovisningen, lager och övriga delar av verksamheten som behöver kontrolleras. 
Nedan finns en illustration om hur agentteorin är uppbyggd i vårt fall. 
 

Agentteorin (bearbetning av Hayes, Rick et al. 1999) 
 

 
Ett par centrala antaganden inom agentteorin är att båda parterna handlar med det egna 
intresset som första prioritet, parterna kan också hemlighålla eller försöka förvränga 
information. Detta handlar i vårt fall främst om att företaget som blir reviderat kan försöka 
undanhålla information och felaktigheter. En annan del i agentteorin är att det förekommer 
informationsasymmetri, detta innebär att företagaren alltid vet mer om sitt eget företag än 
någon utomstående kan veta.39 Det finns alltså möjlighet att utnyttja detta som företagare om 
du vill vinkla eller på annat sätt vilseleda. Företagsledningen vet mer om lönsamheten än till 
exempel aktieägarna, de vet också mer om till exempel möjligheter att betala tillbaka lån än 
vad bankerna gör. Som revisor kan du bara få begränsad inblick, aldrig en helt fullständig bild 
av företagets situation. Ifall all information inte är känd kan alla konsekvenser inte övervägas. 
Agentteorin har sina rötter i informationsekonomi. Ett resultat av agentteorins ursprung är att 
redovisningens värde kopplas till om den hjälper en investerare i beslutsfattandet, alltså att 

                                                 
38 Eisenhardt, K.M (1989), Agency theory: An assessment and review, Academy of Management Review 
Vol.14,No.1:57-74 
39 Hayes, Rick et al, (1999), Principles of auditing- an internationel perspective, McGraw-Hill, London, sid 37ff 
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den ger information som hjälper till i beslutsprocessen om de ska investera i företaget eller 
inte40.  
 
4.1.1 Agentteori mellan aktiebolag och intressenter 
För att minska effekterna av informationsasymmetrin mellan aktiebolaget och intressenterna 
(banker, leverantörer, aktieägare mm) ställs krav på att innehållet i aktiebolagets redovisning 
är korrekt. På grund av detta krav finns en stor efterfrågan av revision, revision fungerar då 
som ett kontrollverktyg och har ett övervakande syfte. Med hjälp av denna information kan 
redovisningen kvalitetssäkras.41 Agentteorin medför informationsasymmetri och är därmed en 
utgångspunkt för revision. 
 
Revisionen bidrar till att minska agentkostnaderna genom att intressenterna får en säkerställd 
redovisning vilket minskar risker. Minskade risker beror på att intressenterna får en sann 
inblick i hur det går för företaget, detta kan i sin tur innebära att bättre avtal kan träffas och 
därav får aktiebolaget lägre kostnader.  Historiskt har agentteorin haft störst betydelse för 
större företag, men nuförtiden är kontrollfunktionen som revisionen för med sig en allt 
viktigare del i alla företag. Intressentkrav på korrekt redovisade siffror finns i både stora och 
mindre företag42.  
 
4.1.2 Agentteorin med relationen mellan aktiebolag och intressenter i fokus    
I Yuji Ijiris teori om hur relationen ser ut i en redovisningsfunktion benämns tre olika aktörer, 
redovisningsskyldiga, redovisningsberättigade samt redovisare. Denna teori har sin grund i 
agentteorin vi förklarat ovan. Redovisningsskyldiga är företaget eller i vårt fall aktiebolaget, 
på deras ansvar ligger det att lämna ut väsentlig information till revisorn. Revisorn ska i sin 
tur granska och kontrollera, det vill säga kvalitetssäkra informationen och sedan indirekt 
lämna ut denna till de redovisningsberättigade, de redovisningsberättigade är företagets 
intressenter. Revisorn fungerar som en mellanhand som kontrollerar och sedan verifierar 
information mellan redovisningsskyldiga och redovisningsberättigade. Roten till 
redovisningsproblematiken sägs här utgöras av ansvarsrelationen mellan aktiebolaget (agent) 
och intressenterna (principal), revisionens uppgift är att skapa förtroende, vara för uppgiften 
lämpligt sammanställd och tillräckligt omfattande. Även om aktiebolaget idag är tvunget att 
dela med sig av viss information har bolaget ändå rätt att behålla viss information för sig själv, 
till exempel strategiska beslut om företagets utveckling. Dock får inga beslut som påverkar 
den rättvisande bilden undanhållas. 43 
  
4.1.3 Förtroende  
Nu när revisionsplikten upphör för de små- och medelstora aktiebolagen kommer de inte 
längre att benämnas som redovisningsskyldiga, relationen är dock densamma mellan 
aktörerna om företaget väljer att kvalitetssäkra sin redovisning via en revision. Den är därför 
relevant även när revisionsplikten upphör. Alla relationen bygger på förtroende mellan de 
inblandade parterna. I agentteorin är målet att relationen skall vara långvarig och innebära 
positiva effekter för alla inblandade parter, det kan dock vara svårt att uppnå den perfekta 
relationen eftersom båda parterna i slutändan ändå är ute efter att gynna sig själv i första hand. 

                                                 
40 Eisenhardt, K.M (1989), Agency theory: An assessment and review, Academy of Management Review 
Vol.14,No.1:57-74 
41 Wallace, W, (1982), The economic role of the audit in free and regulated market, Accounting Review, Vol.57, 
Issue 2, p462, 1/2p 
42 Ibid 
43 Ijiri Yuji, (1975), Studies i Accounting research # 10- Theory of accounting measurement, American 
Accounting Association, Florida, Sid 35 ff  
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Kompetens, oberoende och tystnadsplikt är verktyg som hjälper relationen att förbättras, 
skulle revisorn till exempel ha egna ekonomiska intressen i företaget han reviderar bryts 
kravet på oberoendet och förtroendet gentemot de redovisningsberättigade blir då försämrat44. 
Relationen mellan aktörerna kan alltså bara sträcka sig till en viss gräns då varken oberoendet 
eller de egna ekonomiska intressena riskeras. Tystnadsplikten revisorn har gentemot sin klient 
är också en betydande del för att förtroendet och förhållandet skall fungera.   
 
4.2 Beslutsprocessen vid köp av tjänst 
Beslutsprocessen handlar om olika perspektiv på beslutsfattande, hur individen reagerar när 
ett beslut ska fattas och vad som påverkar hur han eller hon reagerar.  
 
4.2.1 Personlighet vid beslutsfattande 
Vi människor har olika personligheter och detta gör att vi formulerar och löser problem på 
olika sätt. Som företagsledare är det inte alls säkert att du uppfattar problem på samma sätt 
som andra företagsledare och därför kan också lösningarna på problemen vara olika. Alla 
människor kan både ta till sig information och reagera utifrån den på olika sätt, detta är 
grunden till teorin om att alla personlighetstyper är olika. När människan tar in information 
sker det först via sinnena, till exempel via hörsel, syn och känsel. Motsatsen till detta sätt är 
att människan istället ser helheten och inte fokuserar på detaljerna runt omkring. Ett sätt att 
bearbeta den intagna informationen är att ställa samman den och utifrån det dra slutsatser, en 
annan typ av bearbetning är att istället värdera informationen i termer av till exempel 
bra/dåligt. I vårt fall kommer aktiebolagen att måsta fatta beslut om de ska fortsätta med 
revision eller inte, utifrån den information de erhållit samt vilken personlighetstyp 
företagsledaren har blir ett beslut fattat.  Beslutet kommer att grunda sig i hur företagsledaren 
tar in och bearbetar information. Exempel på personlighetstyper en företagsledare kan ha är 
många, några alternativ är känslomänniska, byråkrat, idealist, konventionell, moralisk, 
rationell eller impulsiv. Kanske är personen mer impulsiv än betänksam?45 Carl Gustav Jung 
kom 1920 fram till en modell för att klassificera de olika personlighetstyperna.  Modellen 
föregås av ett antal tester som avgör vilka egenskaper som främst karaktäriserar en individ 
och slutmodellen visas på nästa sida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44 Lindblad, Lars, Åström, Joakim (2008), Föreläsning: Revision, Ernst & Young AB, 2008-09-18, 
Handelshögskolan Umeå   
45 Edlund, Högberg, Leonardz (2007) Beslutmodeller- redskap för ekonomisk argumentation, studentlitteratur, 
Lund, sid 9-16 
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Jungs personlighetstypologi ( Bearbetad, Edlund, Per-Olof, Högberg, Olle, 1993)  

 

 
 
 
Hamnar du i rutan I  är du en företagsledare som gillar ordning och reda, det vill säga 
fungerande rutiner. Tydliga mål är viktiga, nyckeltal används för uppföljning. Du gillar inte 
risker och vill ha konkret information, organisationen ska på bästa sätt använda sina 
resurser.46 Den här personen kan ha tendenser att välja fortsatt revision för att få konkreta och 
faktainriktade siffror som hjälper ökad kontrollmöjlighet som företagsledare. Anser däremot 
företagsledaren att risker och liknande är under kontroll och inte kommer att förändras kan 
han eller hon istället välja att sluta med revision.  
 

                                                 
46 Edlund, Högberg, Leonardz (2007) Beslutmodeller- redskap för ekonomisk argumentation, studentlitteratur, 
Lund, sid 18-19 
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Hamnar du däremot i ruta II  är du mer av en risktagare men har fortfarande analytiskt och 
rationellt tänkande, du är öppen för omvärldspåverkan och ser organisationen som ett öppet 
system47. Den här personen kan välja att fortsätta med revision baserat på sitt analytiska 
tänkande, men kan också välja bort det som en åtgärd för anpassning för framtida bestående 
förändringar på marknaden. Kanske anser företagsledaren att revision kommer att få allt 
mindre betydelse för verksamheten i framtiden.  
 
I ruta III  är företagsledaren mer subjektiv och passionerad, han eller hon är risktagare och ser 
framåt. Organisationen ses som ett levande projekt. Den känslomässiga biten styr48. Beslutet 
om revision blir svårt att förutspå eftersom det till stor grad avgörs av hur personen i frågan 
känner just då.  
 
Den sista rutan, nummer IV, innebär att företagsledaren är subjektiv men riskundvikande. 
Alla ska vara delaktiga och medbestämmandet värderas högt, kommunikationen inom 
företaget ska vara personlig. Organisationen ses bestå av individer49. Denna företagsledare 
kan välja att behålla revision eftersom han eller hon vill undvika risker, men valet kan också 
baseras på känslan och då bli tvärt om. 
 
De exempel vi tagit upp ovan är medvetet generaliserande för att applicera vårt problem på 
modellen. Ingen i verkligheten passar exakt in på endast en av de sektioner ovan, istället får 
samtliga karaktärs- och personlighets drag vägas in och på så sätt ge en fingervisning ungefär 
vilken ruta ens personlighet passar mest in på.  
 
4.2.2 Osäkerhet vid beslutsfattande 
Många beslut är förenade med svårigheter eftersom vi omöjligt kan veta alla framtida 
händelser och konsekvenser av beslutet, i vårt fall är det omöjligt att exakt veta hur 
lagändringen kommer att påverka aktiebolagen och revisionsbyråerna. De finns teoretiskt tre 
olika typer av osäkerhet som kan förekomma i samband med ett beslut, osäkerhet om utfall, 
osäkerhet om värderingar och osäkerhet om samband. Osäkerhet om utfall handlar om att 
konsekvenser av beslut aldrig kan förutsägas helt.50 Detta handlar om saker utom den egna 
kontrollen, i vårt fall kan det handla om framtida marknadsutvecklingar. Revisionsbyråerna 
vet inte vad som kommer att efterfrågas i framtiden, detta går bara att spekulera i genom 
bland annat jämförelser med andra länder där revisionsplikten upphört. Aktiebolagen vet inte 
vilka tjänster de kommer att behöva i framtiden eller vilka konsekvenser lagändringen för 
med sig för just deras verksamhet. Osäkerhet om värdering är den osäkerhet som kopplas till 
våra egna föreställningar om vad som är långsiktigt viktigt för företaget, detta kan förändras 
över tiden51. Alltså kan olika värderingar om mål för verksamheten påverka vilka beslut som 
fattas, vad företaget anser som långsiktigt viktigt förändras över tiden. I vårt fall kan 
företagsledare välja att behålla revisionen på grund av övertygelsen att exempelvis framtida 
lån inte kommer att bli godkända utan den, efter en tid kan dock detta visa sig inte alls var av 
vikt. Tvärtom kan såklart också vara fallet, revision väljs bort på grund av uppfattning att 
framtiden inte kommer att kräva detta. Den sista aspekten på osäkerhet kring beslut är 
osäkerhet om samband, ett beslut inom en organisation påverkar oftast fler delar av 

                                                 
47 Edlund, Högberg, Leonardz (2007) Beslutmodeller- redskap för ekonomisk argumentation, studentlitteratur, 
Lund, sid 18-19 
48 Ibid 
49 Edlund, Högberg, Leonardz (2007) Beslutmodeller- redskap för ekonomisk argumentation, studentlitteratur, 
Lund, sid 18-19 
50 Ibid sid 20-21 
51 Ibid 
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organisationen än bara den del där beslutet togs52. Aktiebolaget kan välja att ta bort revisionen 
utan att inse att den möjligen är viktig för andra delar av organisationen, det gäller att så 
noggrant som möjligt försöka studera alla effekter det beslutet kan komma att ha på 
verksamheten. 
 
4.2.3 Köpbeslutsprocessen 
För konsumenten, som i vårt fall är aktiebolaget som köper en tjänst av revisionsbyrån, spelar 
faktorer som företagskultur, omgivning, samhälle och personlighet hos beslutsfattaren in när 
de väljer att antingen fortsätta eller sluta köpa revision. Det gäller att som säljare att nå sina 
kunder via förståelse för kundens beslutspåverkande faktorer, detta för att kunna utforma sitt 
utbud för att locka kunden.53 Revisionsbyråerna måste förutse vad aktiebolagen kommer att 
efterfråga när revisionsplikten upphör, kanske måste de hitta nya vägar att tillföra mervärde 
till sitt utbud.  

 
 
Första steget i köpbeslutsprocessen är att ett behov blir aktuellt54, aktiebolaget kan efter 
lagförändringen ha behov av en mer situationsanpassad revision, behovet kan också försvinna 
helt vilket leder till att inget köp av tjänst genomförs. Behovet av revision kan bli mer 
specificerat, kanske behöver företaget en revision när de skall ta upp ett nytt lån. Andra steget 
i processen är informationssökning efter alternativ som kan tillfredsställa det behov som blivit 
aktuellt55. Här söker aktiebolaget information om vilket alternativ som bäst passar att fylla 
behovet som uppstått. Revisionsbyråerna måste i det här läget se till att deras utbud blir känt 
hos aktiebolaget, annars kan konkurrenterna få fördelar som i förlängningen innebär minskad 
kundkrets och intäkter för revisionsbyrån. Tredje steget handlar om att värdera och jämföra 
alternativen som erhållits via informationssökningen, här kan övriga attityder från bland annat 
samhället spela in56. Har revisionsbyrån inte lyckats profilera sig hos kunden kanske de inte 
ens är ett alternativ som övervägs. Aktiebolagen väger för- och nackdelar med de olika 
erbjudandena för att komma fram till vilket som passar bäst. Fjärde steget är köpbeslutet, 
detta sker när det bästa alternativet valts ut57. Det femte och sista steget är efterköpskänslorna, 
aktiebolaget värderar om den köpa tjänsten fyllde det aktuella behovet58. Gjorde den inte det 
är risken stor att en konkurrent till det anlitade företaget får chansen att fylla ett behov vid ett 
senare tillfälle.  

                                                 
52Edlund, Högberg, Leonardz (2007) Beslutmodeller- redskap för ekonomisk argumentation, studentlitteratur, 
Lund, sid 18-19 
53 Kotler P et al, (2005) Principles of marketing, fourth european edition, Prentice Hall/ Financial Times, 
Harlow, sid 276 
54 Kotler P et al, (2005) Principles of marketing, fourth european edition, Prentice Hall/ Financial Times, Harlow, 
sid 279 
55 Ibid, sid 281 
56 Ibid, sid 282 
57 Ibid, sid 284 
58 Ibid ,sid 285 
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I steget där alternativ värderas värderas inte alla alternativ. Vissa alternativ värderas inte 
eftersom ingen i en köpsituation lägger så mycket tid det skulle krävas för att värdera exakt 
alla alternativ som finns. Det är nästan omöjligt, i vissa fall helt omöjligt att alltid utvärdera 
alla alternativ för lösningar som finns tillgängliga att tillfredsställa det aktuella behovet med. 
Samma gäller för sökning av information, det finns oftast inte möjligheter eller tid att söka all 
tillgänglig information som kan tillfredsställa behovet som uppkommit. 
 
Beslutsprocessen och köpbeslutsprocessen ta vi med för att illustrera hur ett beslut går till, i 
vårt fall använder vi beslutsprocessen för att illustrera beslutet om att antingen sluta eller 
fortsätta med revision. Köpbeslutsprocessen visar att trots att behovet av tjänster runt 
revisionen kan komma att förändras kommer stegen i processen att se likadana ut, ifall 
behovet att anlita revisionsbolag helt upphör kommer såklart inte processen att genomföras. 
Vi har efter varje steg gett exempel på hur det påverkar just vår problemställning för att visa 
relevansen i modellen.  
 
4.3 Adoptionsprocessen 
Adoptionsprocessen visar hur snabbt en person tar till sig en produkt, alltså hur lång tid det tar 
från att en person först får höra om produkten tills ett eventuellt köpbeslut fattas59. I vårt fall 
handlar detta om hur snabbt aktiebolagen tar till sig revisionsbyråns utbud av tjänster, utbudet 
av tjänster från revisionsbyråerna kommer troligtvis att behöva förändras när revisionsplikten 
upphör. Den nya produkten är alltså ett nytt utbud av tjänster revisionsbolagen erbjuder för att 
anpassa sig till aktiebolagens nya behov. Idag är revisionsplikten tvingande, i framtiden 
kommer den att vara frivillig. Detta ger aktiebolagen möjlighet att anpassa de tjänster som 
efterfrågas efter behoven som finns, vilket i sin tur ger upphov till att mer situationsanpassade 
tjänster kommer att efterfrågas från revisionsbyråerna.  
 
Adoptionsprocessen innehåller fem steg, medvetenhet, intresse, utvärdering, prövning och 
adoption. Första steget handlar om att bli medveten om den nya produkten men utan att ha en 
djupare information om denna60. I vårt fall blir aktiebolaget medveten om den nya tjänsten 
som erbjuds av revisionsbyråerna. I andra steget visar kunden intresse för den nya produkten 
och söker information om denna61. Aktiebolaget visar intresse och nyfikenhet om den tjänst 
som erbjuds. Tredje steget handlar om utvärdering om den nya produkten är värd att prova62. I 
aktiebolaget sker just detta, är den nya tjänsten värd att byta ut den gamla revisionstjänsten för? 
Efter detta följer prövning och då testas den nya produkten i mindre skala63. Aktiebolaget 
provar den nya tjänsten för att se om den passar för att tillfredsställa behovet. Det femte och 
sista steget är adoption, alltså att individen fullt tagit till sig produkten64. Aktiebolaget utgår 
från prövningen och avgör därefter hur väl tjänsten uppfyllde sitt syfte, är tjänsten 
tillfredsställande sker mest troligt en adoption. Revisionsbyrån måste vara medveten om 
stegen i processen för att så effektivt som möjligt förbättra och förkorta tiden för adoptionen. 
Välfungerande marknadskommunikation ökar effektiviteten. 
 

                                                 
59 Kotler P et al, (2005) Principles of marketing, fourth european edition, Prentice Hall/ Financial Times, 
Harlow, sid 287 
60 Ibid 
61 Ibid 
62 Ibid 
63 Ibid 
64 Ibid 
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Eftersom företagsledare och ägare ofta är samma person i mindre aktiebolag har det mycket 
med personlighet att göra hur snabbt en ny tjänst eller nytt erbjudande adopteras. En 
risktagare kan vara en som snabbt är sugen på att anta och prova en ny tjänst, däremot en 
riskavert är troligtvis försiktigare och väntar gärna på att andra provar först. Det kan vara stor 
tidsskillnad mellan de tidiga adopterarna och de sena adopterarna65.  
 
4.4 Företagsledarens förhållningssätt till etik - att redovisa korrekta siffror när 
revisionsplikten upphör 
Etik och moral i affärsvärlden handlar i vårt fall om företagsledarens inställning till att 
redovisa korrekta siffror när revisionsplikten upphör. Bakom begreppen moral och etik har vi 
valt ut två teorier att förklara närmare, utilitarism och pliktetik.66 Dessa två teorier använder vi 
för att förklara vad som kan påverka beslutet att redovisa korrekta siffror eller inte. Etiska 
principer som människor har grundar sig ofta i etisk teori67.  
 
4.4.1 Utilitarism/Konsekvensetik 
Upphovsmännen bakom denna teori är Jeremy Bentham och James Mill68. Utilitarism handlar 
om att konsekvenser av handlingar blir det handlingarna bedöms utifrån. Blir konsekvensen så 
bra som möjligt för så många som möjligt anses den handlingen vara bra, egoism och 
egenkärlek ska inte finnas med i bilden. De goda effekterna måste överväga de dåliga för att 
handlingen ska genomföras. Ett exempel är bland annat tortyr av krigsfångar, innebär tortyren 
att en dör men att tio andra kan räddas anses denna handlig som rätt, det goda effekterna 
överväger de dåliga.69 Detta exempel är väldigt uppseendeväckande, vi använder det för att 
illustrera tanken bakom utilitarismen. I vårt fall handlar detta om att en företagsledare kan blir 
frestad att fuska lite med siffrorna för att gynna sig själv och anställda i företaget, 
konsekvenserna av handlingen är kanske i detta fall positiva för företagsledaren och de 
anställda och de avsikterna och motiven bakom handlingen tas ingen hänsyn till. Innebär 
därmed denna handling att bolaget blir betalningsskyldiga blir de negativa effekterna kankse 
större än de positiva, då ska inte handlingen genomföras enligt utilitarismen. Tvärt om kan 
också vara fallet, företagsledaren ser de goda effekterna av att inte fuska med siffrorna som 
större än effekterna av att fuska. En eftertanke om möjliga konsekvenser av handlingen måste 
genomföras för att på så sätt avgöra om det positiva eller negativa effekterna väger över, 
fokus ligger på att ta hänsyn till vad som kan överblickas70.  Denna typ av etik kan vara en 
grogrund för oegentligheter som ekonomisk brottslighet, eftersom du själv avgör, oberoende 
av lagar, om en handling ska genomföras eller inte. 
 
4.4.2 Pliktetik 
Till skillnad från utilitarismen fokuserar pliktetiken på kvaliteten i själva handlingen, i 
motsats till utilitarismens fokus på konsekvensen av handlingen. Du får inte bryta mot några 
lagar även om effekterna av detta skulle vara positiva, en människa bör handla som hon vill 
att andra skall handla.71 För att belysa skillnaderna mellan utilitarism och pliktetik ytterligare 

                                                 
65 Kotler P et al, (2005) Principles of marketing, fourth european edition, Prentice Hall/ Financial Times, Harlow,  
sid 289 
66 Roos Carl Martin, (2007), Affärsetikens grunder-  Introduktion till allmän, nationell och global 
etik ,Studentlitteratur, Lund  
67 Ibid 
68 Andersen, Svend, (1997), Som sig själv- En inledning i etik, Nya Doxa, Nora 
69 Roos Carl Martin, (2007), Affärsetikens grunder-  Introduktion till allmän, nationell och global 
etik ,Studentlitteratur, Lund  
70 Ibid  
71 Ibid 
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använder vi oss av samma exempel som ovan om tortyr av krigsfångar. Enligt pliktetiken är 
detta inte tillåtet eftersom tortyr är förbjudet enligt lag, människan får heller aldrig användas 
som verktyg för att nå framgång, såsom att nå upplysningar genom tortyr72. En pliktetisk 
företagsledare fuskar inte med siffror eftersom det är förbjudet enligt lag, oavsett de eventuellt 
positiva effekter som kan uppkomma av det. 
 
4.5 Aktiebolagets intressenter 
Denna teori handlar om hur ett företags intressentpåverkan ser ut, vi har valt att inte fokusera 
djupgående på att förklara varje intressent med undantag från bankerna eftersom denna 
intressent är viktig för vår problemformulering. Vi kommer att koppla denna teori till vår 
grundfråga om varför ett aktiebolag väljer att antingen behålla eller sluta med revision. 
Intressentpåverkan är en viktig del men vårt fokus kommer huvudsakligen att ligga på hur stor 
del rådgivningen respektive intressenterna bidrar till beslutet om revision. Det finns i 
intressentmodellen en tanke om intressebalans, vilket innebär att balans mellan intressenter 
med olika anspråk på företaget ska uppnås för att företaget ska kunna bevara och öka sina 
resurser och genom detta överleva.73 Det är viktigt för aktiebolagen att ha balans mellan 
intressenter så inte någon får orättvisa fördelar, denna balans är också viktig i 
kreditgivarsammanhang eftersom balans indikerar ett stabilt företag. 
 
Intressent i ett företag är någon som på något sätt har ett intresse i företagets verksamhet74. Vi 
illustrerar detta nedan. 
 

Intressentmodell (Bearbetad, Westholm, Carl-Johan, 1982) 
 

 
 
Intressenter kan till exempel vara banker som lånat ut pengar, dessa vill veta att pengarna 
kommer att betalas tillbaks. Anställda i företaget vill ha en trygg arbetsplats genom bland 

                                                 
72 Roos Carl Martin, (2007), Affärsetikens grunder-  Introduktion till allmän, nationell och global 
etik ,Studentlitteratur, Lund  
73 Westholm, Carl- Johan, (1982), Företagets intressenter och kontrakt, , Svenska arbetsgivarföreningen SAF, 
Stockholm, sid 27 
74Ibid, sid 18ff 
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annat att få ut rätt lön och trivas. Leverantörer som levererar till företaget vill veta att de får 
betalt för försäljningen, leverantörer värderar garanterat kunder med revision högt eftersom 
detta är en sorts garanti att förtaget som säljs till är stabilt och visar korrekta siffror. Kunder 
önskar i sin tur en långvarig köprelation genom bland annat hög kvalité och kontinuitet. Stat- 
och kommun vill ha in avgifter och skatter, aktieägarna vill ha avkastning på investerade 
pengar. Den grundläggande tanken bakom teorier om intressenter är att företagets verksamhet 
tillgodoser inte bara ägarnas intressen utan även andra intressenter75.  
 
I små aktiebolag är ofta ägare och företagsledare samma person, vilket gör att ägarna i detta 
sammanhang inte bara är en yttre intressent. Revision behövs i dagsläget för att ge 
intressenterna en korrekt bild om företagets ekonomiska ställning, detta kan har betydande 
inflytande på beslut om bland annat investeringar i aktiebolaget och köp av aktier. Tryggheten 
är viktig för att inte vilseleda någon, revisionen kan hjälpa att skapa denna trygghet. Revision 
är även en typ av kvalitetskontroll, en typ av godkännande. Har inte aktiebolaget denna 
kvalitetsstämpel i form av revision, kan detta leda till ökad osäkerhet hos intressenterna, 
osäkerheten utmynnar då i vissa fall i till exempel ökade kostnader och utgifter. 
 
Kommunikation mellan intressenter och aktiebolag blir en allt viktigare aspekt att ta hänsyn 
till som företagsledare. Det gäller att hitta rätt vägar för denna kommunikation, så att både 
intressenter och aktiebolag känner att de får ut något av samarbetet.76 Förväntningar från 
intressenterna på aktiebolaget är viktiga för aktiebolaget att känna till, dessa förväntningar 
styr avtal och andra förpliktelser gentemot intressenterna. Vet aktiebolaget vad som förväntas 
av dem blir risken för misslyckade intressentrelationer mindre. Kommunikationen mellan 
aktiebolag och banker är speciellt viktiga eftersom alla finansiella relationer är viktiga att 
bevara för aktiebolaget.  
 
Den kommunikationsmodell vi presenterar i nästa avsnitt gäller också för kommunikationen 
mellan aktiebolagen och bankerna. Stegen kan appliceras när aktiebolagen vill låna pengar av 
banken, i steg ett vill aktiebolaget låna pengar av banken för till exempel en expandering. En 
plan läggs upp för hur detta ska gå till och hur det ska presenteras, banken blir sedan 
kontaktad och meddelad om aktiebolagets planer. Detta utvärderas med hjälp av underlaget 
och utmynnar i antingen en beviljan eller ett avslag av lånet. Steget med utvärderingen kan bli 
längre och mer omfattande när revisionsplikten upphör, eftersom banken då måste vara 
noggrannare i sin kontroll av företaget. En större osäkerhet resulterar eventuellt i en avslagen 
låneansökan eller en högre ränta.77 
 
De intressenter som mest hamnat i fokus på grund av upphävningen av revisionsplikten är 
bankerna, detta för att revisionen har stor betydelse i kreditgivarsammanhang när ett nytt lån 
ska upptas av aktiebolaget. Bankerna använder sig av kreditbedömningar innan lånet 
godkänns, dessa handlar om att beräkna aktiebolagets framtida vinster78. Faktorer som 
lönsamhet, likviditet, aktivitet och tillgångsbalans är några av de aspekter banken tar hänsyn 

                                                 
75 Westholm, Carl- Johan, (1982), Företagets intressenter och kontrakt, , Svenska arbetsgivarföreningen SAF, 
Stockholm, sid 18ff  
76 O´Riordan, Linda, Fairbrass, Jenny, (2008), Corprate Social responsibillity (CSR): Models and Theories in 
stakeholder Dialogue., Journal of Business Ethics, Vol. 83 Issue 4, p745, 14p  
77 Thill, John V, (2008), Excellence in Business Communication, Eight edition, Pearson Prentice Hall, Courtland 
L.Bovée, sid 12ff 
78 Lydén, Anna, Martnell, Henrik, (2007) Revisionsplikten utifrån ett kreditgivarperspektiv- Revisionspliktens 
betydelse vid bankernas kreditbedömning, en jämförelse mellan Danmark och Sverige, D-uppsats, publicerad 
2007-06-01, Uppsala Universitet, sid 23ff 
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till vid lånebedömningen79. Revisionen har varit en typ av kontrollstämpel, ett bevis på att 
siffrorna företaget presenterar är korrekta. När nu denna tas bort försvinner den 
kontrollfunktionen, vilket gör att bankerna själva kan komma att måsta utföra betydligt större 
arbete vid kreditbedömningarna för att säkra siffrorna. Osäkerheten blir större, vilket i sin tur 
troligtvis leder till höjda räntor.  
 
4.6 Kommunikation mellan revisionsbyrå och aktiebolag 
Kommunikation mellan aktiebolag och revisionsbyråer är en speciellt viktig del i vår studie 
eftersom god kommunikation är grunden till en relation. Mellan dessa parter sker en ständig 
kommunikation på marknaden där utbud och efterfrågan kommuniceras mellan företagen. 
Kommunikationen mellan aktiebolag och revisionsbyråer måste vara tillfredsställande för 
båda, god kommunikation skapar trovärdighet80. Trovärdigheten i sin tur är det relationen 
bygger på.  
 

 
Kommunikationsprocessen (Thill, John V, 2008) 

 

 
 
Kommunikationsprocessen visar hur ett budskap färdas från sändare till mottagare. Det första 
steget uppkommer när sändaren får en idé, i vårt fall är det när revisionsbyrån får en idé om 
exempelvis en ny tjänst att erbjuda aktiebolagen. Eftersom revisionsplikten upphör måste 
troligtvis nya tjänster utvecklas av revisionsbyråerna för att försöka tillfredsställa 
aktiebolagens eventuella nya eller förändrade behov. Andra steget innebär att 
revisionsbyråerna formulerar sin idé till ett budskap eller koncept, den nya tjänsten görs om 
till ett erbjudande. Efter detta väljer revisionsbyråerna det eller de medier som bäst passar som 
hjälp för att få ut sitt erbjudande till de tilltänkta kunderna, medier kan vara allt från TV-
reklam till direktförsäljning. Fjärde steget innebär att revisionsbyråerna sänder sitt erbjudande 
genom den valda typen av media för att nå ut till aktiebolagen. Aktiebolagen mottager 
förhoppningsvis detta erbjudande, det är steg nummer fem i modellen ovan. Steg nummer sex 
innebär att aktiebolagen läser eller på annat sätt tar del av erbjudandet. Efter detta tar 
aktiebolagen ställning till erbjudandet, de bestämmer då om erbjudandet är tilltalande och värt 
                                                 
79 Lydén, Anna, Martnell, Henrik, (2007) Revisionsplikten utifrån ett kreditgivarperspektiv- Revisionspliktens 
betydelse vid bankernas kreditbedömning, en jämförelse mellan Danmark och Sverige, D-uppsats, publicerad 
2007-06-01, Uppsala Universitet, sid 23ff 
80 Kviselius, Niklas Z, (2008), Trust-Building and Communication in SME Internationalization- A study of 
Swedish-Japanese Business Relations, Elanders Gotab, Stockhlom , sid 65 
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att gå vidare med eller inte. Det sista och åttonde steget är när aktiebolaget meddelar sitt 
intresse till revisionsbyrån av att ta del av erbjudandet. Processen kring detta erbjudande är nu 
avslutad, men kommunikationen mellan aktiebolaget och revisionsbyrån fortsätter med all 
sannolikhet i och med att nya idéer uppkommer.81  
 
Det är viktigt att sändaren kodar budskapet rätt, annars kan feltolkningar och störningar 
uppkomma. Det säljande företaget kanske inte når ut till rätt personer, eller gör erbjudandet 
allt för krångligt vilket inte kommer att resultera i något köp. Det steget där ett erbjudande 
oftast stannar är det där mottagaren avkodar och tar ställning till erbjudandet, här gäller det att 
ha ett erbjudande som når igenom bruset av andra erbjudanden och som tydligt gör klart för 
den eventuella köparen varför just din produkt eller tjänst ska väljas. Kunskap om det 
köpande företagets verksamhet är av stor vikt, säljaren måste erbjuda något köparen ser nyttan 
av i den egna verksamheten. Aktiebolagen kan missförstå meningen i det revisionsbyråerna 
erbjuder, detta beror på att människor är olika och tar till sig saker olika. Kultur, erfarenheter, 
inlärningsstilar och mål är saker som påverkar hur individen och i vårt fall företagsledaren tar 
till sig ett erbjudande.82 
 
Även de bästa idéer måste formuleras klar och tydligt. För att som säljare göra ditt budskap 
och erbjudande så effektivt som möjligt måste det innehålla användbar information, i vårt fall 
betyder det att aktiebolagen får den information om erbjudandet de behöver från 
revisionsbyråerna för att fatta ett beslut. Revisionsbyrån ska ge fakta om erbjudandet och inte 
antaganden. Det skall alltså vara klart exakt vad de erbjuder, lätt att tyda och inte missvisande. 
Det aktuella erbjudandet ska formuleras koncist och effektivt, revisionsbyrån ska framhäva det 
som är mest viktigt och inte fylla ut med oväsentligheter. Erbjudandet ska ha en tydlig mening 
och tydliga ansvarsförpliktelser, revisionsbyrån ska klargöra exakt vad de kommer att göra 
för aktiebolaget ifall erbjudandet antas. Det är också viktigt att formulera erbjudandet så 
fördelarna syns tydligt, det gäller att ge övertygande argument till varför aktiebolagen ska 
välja just ditt erbjudande.83  
 
4.7 Hur ska tjänster utvecklas? 
Vi avslutar med dessa teorier eftersom vårt syfte utmynnar i hur nya tjänster kan komma att 
måsta utvecklas av revisionsbyråerna för att passa aktiebolagens efterfrågan. När 
revisionsplikten upphör pekar mycket mot att en ny typ av mer individuellt anpassade tjänster 
kommer att efterfrågas av aktiebolagen gentemot revisionsbyråerna. För att kunna 
tillfredsställa och läsa av nya behov på marknaden måste revisionsbyråerna lägga resurser på 
utveckling av kringtjänster som till exempel rådgivning. Tjänster som skapar mervärde är en 
grund till en affärsrelation mellan revisionsbyråerna och aktiebolagen, denna relation kan 
redan existera mellan befintliga revisorer och bolag. För att behålla relationen måste 
revisionsbyråerna se till att fortfarande erbjuda det aktiebolagen vill ha efter att 
revisionsplikten upphört. För att kunna anpassa sitt utbud finns det ett antal strategier och 
modeller revisionsbyrån kan tillämpa. 
 
 
 
 

                                                 
81 Thill, John V, (2008), Excellence in Business Communication, Eight edition, Pearson Prentice Hall, Courtland 
L.Bovée, sid 11ff 
82 Ibid, sid 13ff 
83Ibid, sid 6ff 
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4.7.1 Relationsteori mellan aktiebolaget och revisionsbyrå 
En relation bygger på en attityd. Kunden i en affärsrelation har inte bara en koppling till 
tjänsteföretaget i och med att den köper något, kunden måste också ha en mental och 
känslomässig koppling till det säljande företaget. En relation är inget som bara uppstår utan 
det säljande företaget måste förtjäna den bland annat genom att hålla givna löften. En relation 
har utvecklats när kunden upplever att han och det säljande företaget tänker på samma sätt.84 
Ur kundens perspektiv finns det tre konstaterade fördelar av en relation med leverantören, 
säkerhet, sociala fördelar och särskilda förmåner. Säkerheten visar sig genom förtroende för 
leverantören, kunden kan lita på att den får det den betalar för. De sociala fördelarna är 
igenkännandet, kunden har någon som kan ens behov. Den sista är särskilda förmåner, kunden 
är prioriterad och kan få specialerbjudanden som tack för användandet.85 
 
Byte av värde är det centrala i en affärsrelation. Produktion av tjänster och konsumtion av 
dessa leder till att det uppstår en form av relation mellan det säljande- och det köpande 
företaget. Relationen är grunden till att nå ut med sitt budskap, alltså det som det säljande 
företaget erbjuder. Ett tjänsteföretag kommer alltid på något sätt i kontakt med de företag som 
köper tjänsten, detta är grunden till relationen86. Aktiebolagen och revisionsbyråerna får en 
relation eftersom de byter information och därmed värde, om relationen inte fungerar till 
aktiebolagets belåtenhet kommer leverantör av tjänsten att bytas ut. På 1980-talet började 
begrepp som kundrelationens livscykel och kundupplevd kvalité användas, dessa begrepp 
bygger på relationsperspektivet, marknadsföringens fokus bör ligga på just detta perspektiv87. 
Relationsperspektivet säger att värdet av en produkt eller tjänst inte skapas endast av företaget, 
värdet för kunden skapas istället under hela relationsförloppet och genom ett sampel mellan 
kund och tjänsteleverantör. Marknadsföringens mål är att möjliggöra och stötta kundens 
konsumtion av tjänsten under hela affärsrelationen, värdet skapas genom en interaktion 
mellan det säljande företaget och kunden.88  
 
En kundrelation har en livscykel som innehåller tre skeden, initialskedet, köpprocessen och 
konsumtionsprocessen89 . I initialskedet ska företaget, i vårt fall revisionsbolaget väcka 
intresse på marknaden för sin tjänst. Är marknadsföringen anpassad och lyckas nå ut till de 
kunder det säljande företaget siktar på är detta början till relationen. Köpprocessen innebär att 
löftena det säljande företaget gav i initialskedet ska uppfyllas, görs inte detta blir det med all 
sannolikhet ingen kundrelation. Det tredje och sista steget innebär att kunden konsumerar den 
tjänst de köpt, är upplevelsen positiv i förhållande till de löften det säljande företaget gav är 
det köpande företaget med all sannolikhet nöjd och då finns det starka incitament till en 
varaktig relation. En stark relation medför att sannolikheten för återköp är stor.90 
 
4.7.2 Strategier vid tjänsteutveckling 
Vill företaget förbättra sin kundrelation inom tjänstesektorn finns det tre allmänt kända steg, 
utveckla nya tjänster att erbjuda kunden, aktivera befintliga men dolda tjänster och anpassa 

                                                 
84 Grönroos, Christian, (2008), Service management och marknadsföring kundorienterat ledarskap i 
servicekonkurrensen, 2 upplagan, Liber, Sverige, sid 47ff 
85 Grönroos, Christian, (2002), Service management och marknadsföring- En CRM ansats, 1 upplagan, Liber 
Ekonomi, Malmö, sid 49 
86Grönroos, Christian, (1996), Marknadsföring i tjänsteföretag, 3 upplagan, Liber- Hermod, Malmö, sid 11-25 
87Ibid, sid 11-25 
88Grönroos, Christian, (2008), Service management och marknadsföring kundorienterat ledarskap i 
servicekonkurrensen, 2 upplagan, Liber, Sverige, sid 47ff 
89 Grönroos, Christian, (1996), Marknadsföring i tjänsteföretag, 3 upplagan, Liber- Hermod, Malmö, sid 11-25 
90 Ibid 
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tjänstekomponenter utifrån vad kunden efterfrågar.91 Revisionsbyråerna kan alltså utveckla 
helt nya tjänster att erbjuda aktiebolagen, eller så kan de aktivera och förmedla tjänster som 
redan finns tillgängliga inom revisionsbyrån. Valet finns också att anpassa och ändra 
befintliga tjänster efter aktiebolagens önskemål. Det är allmänt känt att revisionsbyråerna 
troligtvis kommer att måsta ändra sitt utbud när revisionsplikten upphör, därför är denna teori 
högintressant. 
 
När företagsledningen vill genomföra förändringar i utbud måste de överväga följande frågor, 
Vilken slags upplevd kvalité önskar kunderna?, Hur skapas värde för kunderna? samt Hur 
ska resurserna inom organisationen skötas för att nå värdeskapande.92 Kvalitetsförbättring är 
ofta ett mål vid förändringar inom en organisation, men det gäller att ha klart för sig vad som 
egentligen menas med tjänstekvalité. Det som räknas som kvalité är alltid endast den kvalité 
som kunden upplever.93 Revisionsbyråerna måste överväga alla dessa frågor innan de ändrar 
sitt utbud, för att inte genomföra ändringar som sedan inte får önskad effekt i ökad kundkrets 
eller förbättrade relationer. 
 
Kvalitet ses ofta som nyckeln till framgång för ett företag. Konkurrensfördelar är ett resultat 
av kvalité och värdeskapande i och med företagets varor och tjänster, men kvalitén anses vara 
grunden för konkurrensfördelarna.  Hur skapas då denna kvalité? Inom tjänsteföretag är det 
svårt att skapa överlägsna tekniska fördelar som kan hjälpa mot bättre kvalité gentemot 
konkurrenterna.94 Kundens förväntningar spelar en stor roll när det handlar om upplevd 
kvalitet, lovar tjänsteföretaget för mycket blir förväntningarna för höga gentemot den faktiska 
upplevelsen, vilket gör att kunden blir besviken95. En vanlig strategi för att motverka detta är 
att ha som måtto att lova för lite och leverera för mycket96.  
 
4.7.3 Konkurrensstrategier för revisionsbyråer 
För att närmare ge exempel på hur revisionsbyråerna kan anpassa sitt utbud ger vi här 
exempel på hur konkurrensfördelar kan uppnås. De allmänna konkurrensstrategierna är 
kostnadsöverlägsenhet, differentiering och fokusering. Att nå kostnadsöverlägsenhet kan vara 
svårt, eftersom det ofta krävs en hög marknadsandel eller en gynnsam tillgång på material.97 
Revisionsbyråerna kan åstadkomma detta genom att ha lägre priser på revision och rådgivning 
än konkurrenterna, detta kan genomföras tack vare lägre personalkostnader. Differentiering 
innebär att företaget med sitt utbud skiljer sig från konkurrenterna, vara på något sätt unik i 
branschen98. Revisionsbyråerna kan uppnå detta genom att erbjuda en helt unik kombination 
av revision och rådgivning, det gäller att snabbt uppfatta förändringar på marknaden för att 
kunna utveckla en unik idé och på så sätt få konkurrensfördelar. Fokusering handlar om att 

                                                 
91 Grönroos, Christian, (2002), Service management och marknadsföring- En CRM ansats, 1 upplagan, Liber 
Ekonomi, Malmö, sid 214 
92 Ibid, sid 216 
93 Grönroos, Christian, (2008), Service management och marknadsföring kundorienterat ledarskap i 
servicekonkurrensen, 2 upplagan, Liber, Sverige, sid 81 
94 Ibid, sid 83 
95 Grönroos, Christian, (2002), Service management och marknadsföring- En CRM ansats, 1 upplagan, Liber 
Ekonomi, Malmö, sid 81 
96 Grönroos, Christian, (2008), Service management och marknadsföring kundorienterat ledarskap i 
servicekonkurrensen, 2 upplagan, Liber, Sverige, sid 86 
97 Porter Michael E, (1983), Konkurrensstrategi: Tekniker för att analysera branscher och konkurrenter, Inst. 
för säljträning och ledarutveckling, Göteborg, sid 53-56 
98   Ibid 
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företaget fokuserar på en viss typ av köpare och designar sitt utbud utifrån dessa99 . 
Revisionsbyråerna kan till exempel fokusera på att erbjuda helhetslösningar för små 
aktiebolag och marknadsföra sig enbart mot dessa, möjligen med mer fokus på personlig 
service och trygghet.  
 

5. Praktisk metod 
 
5.1 Urval 
Vi har valt att studera företag med 1-10 anställda för att det enligt oss är mer självklart att 
större företag har tendenser att behålla revisionen fast revisionsplikten upphör, detta på grund 
av bland annat stora och inflytelserika intressenters krav som till exempel banker. 
Företagsstorlek anses ha ett samband med hur troligt det är att revision väljs frivilligt, det 
existerar ett samband genom att ju större aktiebolaget är desto större chans är det att revision 
fortsätts med. Det är väldigt få företag med över 10 anställda som uppger att de kommer att 
välja bort revision. Detta innebär inte att de små aktiebolagen saknar behovet av revision men 
det är inte lika självklart att de mindre företagen väljer revision.100 Vi använde urvalet med 1-
10 anställda i vår studie baserat bland annat på detta. Vi tyckte därför att vår studie skulle bli 
mer intressant och originell om vi fokuserade på de företag med färre anställda, vi anser också 
att dessa små bolag är viktiga och många till antal men inte särskilt väl representerade i 
tidigare undersökningar.  
 
Vi vill alltså fokusera på den undre delen i den skala av bolag med 1-50 anställda som genom 
det nya förslaget får slopad revisionsplikt. En annan viktig anledning till varför vi väljer att 
endast studera aktiebolag med 1-10 anställda är att dessa företag utgör hela 87,9 % av alla 
små aktiebolag som får slopad revisionsplikt101. Anledningen till att vi valt att studera företag 
i Umeåregionen är en typ av bekvämlighet, eftersom tiden för detta arbete är begränsat. Vi vill 
inte slösa onödig tid på långa transporter och vi anser att det finns företag i närområdet som 
kan ge oss representativa och användbara svar på våra frågor. Vi tror inte heller att företagens 
inställning skiljer sig så mycket mellan Umeå och exempelvis Stockholm i frågan om 
revisionen när lagen upphör, därför fokuserar vi på företag i vårt närområde.  
 
När vi valt ut de åtta aktiebolag som alla berörs av lagförändringen om slopad revisionsplikt 
att intervjua har vi genomfört ett urval102. Vårt urval kan betraktas som slumpmässigt 
eftersom vi inte väljer ut företagen utifrån bransch, ålder på företaget, ålder och kön på 
företagsledaren med mera. Ett krav vi dock haft är att vi genomfört intervjuerna med en 
företagsledare med beslutande roll i ekonomiska frågor i det aktuella företaget, i många fall 
har företagsledare och ägare/delägare varit samma person103. Detta har vi varit mycket 
noggranna med då intervju med fel person inte ger oss någon hjälp i vårt arbete och då är 
slöseri med vår tid104. De aktiebolag vi valt ut verkar i olika branscher vilket ger oss bredd i 
undersökningen. För att få fram dessa bolag har vi använt oss av sökningar på affärsdata, detta 
är en databas över Sveriges registrerade företag. Där har vi valt att begränsa vår sökning till 

                                                 
99 Porter Michael E, (1983), Konkurrensstrategi: Tekniker för att analysera branscher och konkurrenter, Inst. för 
säljträning och ledarutveckling, Göteborg, sid 53-56 
100 Svanström, Tobias, (2008), Revision och rådgivning- efterfrågan, kvalitet och oberoende, Print & Media, 
Umeå Universitet, Umeå, sid 158ff 
101 Affärsdata, (2008), hämtad 2008-12-03, bilaga 1 
102 A, Bell E 2005 Företagsekonomiska forskningsmetoder, Malmö, Författarna och Liber AB sid 115 
103 Åström, Joakim, (2008), Intervju: Om Revision, Ernst & Young AB, 2008-11-17, Domarevägen 5, Teg 
104 Ejvegård Rolf (1996), Vetenskapling metod, studentlitteratur, Lund, sid 46 
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aktiebolag i Umeå med 1-10 anställda med en omsättning som inte överstiger 83 miljoner 
samt en balansomslutning under 41,5 miljoner. Gränserna gällande omsättning och 
balansomslutning är detsamma som de det nya lagförslaget innehåller, medan vi valt antalet 
anställda (1-10) anpassat till vår undersökning.  
 
Utifrån detta sökresultat har vi slumpmässigt valt ut 90 företag vi kontaktat, antingen via e-
post eller via telefon. Eftersom svarsfrekvensen var mycket lägre än vi förväntat oss var vi 
tvungna att kontakta många företag, vi fick sedan ta de fåtal företag som först nappade på vår 
idé att ha med i undersökningen. Vi har alltså tagit de åtta första som tackat ja till intervjun, 
detta visade sig vara ett mycket användbart urval. Vi fick en stor bredd på företag som gick 
med på att bli intervjuade, inga branschtrender eller andra gemensamma faktorer som till 
exempel ett visst specifikt antal anställda fanns enligt oss bland de företag vi fick kontakt med. 
I de flesta fall när en kvalitativ intervjuserie genomförs vill intervjuaren inte har liknade 
respondenter utan personer med så stora skillnader och variationer mellan varandra som 
möjligt105.  
 
Den population vårt urval är en miniatyr av är små aktiebolag med 1-10 anställda, vår 
population kommer att kunna ge oss en fingervisning om hur dessa små aktiebolag kommer 
att reagera när revisionsplikten upphör, samt om efterfrågan på tjänster kommer att ändras106. 
Anledningen till att vi valt att studera åtta små aktiebolag är att ett mindre antal väl 
genomförda intervjuer är bättre än ett större antal mindre väl utförda, vi kan då lägga mer tid 
och fokus på de utvalda företagen107. Här kommer också tidsaspekten in, vi har mycket 
begränsad tid och resurser vilket gör att åtta företag är idealiskt för vår undersökning. 
 
5.2 Intervjumall 
När vi format och skapat intervjun har vi först och främst utgått från frågor som kommit upp 
under arbetets gång och speciellt frågor kopplade till de teorier vi valt ut. Vi har valt att i 
början av intervjun använda oss av ”lätta” frågor som inte kräver eftertanke eller långa svar, 
detta för att snabbt skapa förtroende och känsla av bekvämlighet för den intervjuade. Mot 
bakgrund av att de första frågorna ofta är avgörande hur resten av intervjun kommer att 
förflyta lade vi mycket tid på att få frågorna i rätt följd. Om vi exempelvis börjat fel med 
något som kan anses störande eller oväsentligt kan detta spegla resten av intervjun108. Vi har 
lagt mycket arbete på att forma frågorna så att även en företagsledare utan djupgående 
kunskap om företagsekonomi ska kunna besvara våra frågor tillfredsställande och vi har 
försökt att så långt som möjligt undvika facktermer och onödigt komplicerade formuleringar. 
Intervjun har utgått från att respondenten har en viss grundkunskap och beslutanderoll i 
företaget. De efterföljande frågorna var kopplade till teorierna, samt att vi använt frågor som 
kan belysa samma fråga fast ur olika perspektiv, här kommer tolkningen av svaren att bli 
speciellt viktig då vi kopplar ihop och jämför för att få fram någon typ av slutsats. De frågor 
vi använt handlar bland annat om uppfattning om revision, relation, kommunikation och etik. 
Ledande frågor har vi så långt som möjligt jobbat för att undvika, detta anser vi att vi har 
lyckats mycket bra med.109 I början av intervjun har vi avsatt tid för en kort beskrivning av 
vårt arbete samt hur deras svar kan hjälpa oss, här ber vi också om tillåtelse att spela in 
respondenten.110 Giltigheten anser vi vara hög eftersom våra frågor var kopplade till de teorier 
                                                 
105 Trost Jan (1993), Kvalitativa intervjuer, studentlitteratur, Lund, sid 69 
106 Ibid 
107 Ibid, sid 73 
108 Ibid sid 37 
109 Ejvegård Rolf (1996), Vetenskapling metod, studentlitteratur, Lund, sid 49 
110 Ibid sid 47 
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vi valt, vi har mätt det vi avser att mäta genom att våra teorier är nära sammankopplade med 
våra intervjuer111. 
 
Vi har genom intervjun fördelat de lite ”tyngre” frågorna blandat med de ”lättare”, för att få 
ett bra flyt genom hela intervjun. Den fråga vi ansett som svårast och personligast att svara på 
handlar om etik, den har vi placerat nästan sist i intervjun för att hinna etablera ett sorts 
förtroende samt att respondenten blivit ”varm i kläderna”. Den fråga som berörde etik 
handlade om vad respondenten värderar som viktigast när ett beslut fattas, positiva 
konsekvenser eller att lagar och förordningar följs. Frågan om företaget kommer att fortsätta 
med revision eller inte när revisionsplikten upphör satte vi medvetet sist för att respondenter 
som inte ännu beslutat ska hinna reflektera över detta genom hela intervjun genom de andra 
frågorna för att sedan förhoppningsvis sist ha mer grund och nya tankar som kan leda till 
svaret. Skulle vi istället placerat den först skulle respondenten kunnat färgas av detta i svaren 
på de efterföljande frågorna, eller komma på nya argument för eller emot. För att 
respondenten ska slippa gå tillbaks och möjligtvis ändra det svar som getts sparade vi den 
frågan till sist. Den största orsaken till disponeringen av frågor är att även en företagsledare 
som inte reflekterat alls över valet ska kunna ge oss de svar vi behöver. Ett fåtal av de frågor 
vi använt är hypotetiska, vi har dock begränsat dessa, vi tar med det för att få en bild vad olika 
val kan tänkas föra med sig från respondentens synvinkel. Typiskt med hypotetiska frågor kan 
vara att svaret blir förkortat eftersom respondenten inte vet hur intresserad intervjuaren är av 
långa utläggningar, därför har vi noggrant arbetat på formuleringarna av frågorna för att få ut 
det vi vill veta utan att leda112. Frågor som inte är ledande och som ställs på samma sätt bidrar 
till en god trovärdighet.113 
 
5.3 Genomförande av intervjuer  
När vi först kontaktade de aktuella företagen uppgav vi att intervjun skulle ta ungefär 20 
minuter, detta för att förbereda och ge dem en möjlighet att styra vilken tid och dag som 
passade bäst. Vi valde att inte skicka ut de frågor vi tänkt ställa till företagsledarna innan 
själva intervjuerna. Detta gjorde vi främst för att vi i våra intervjuer vill ha direkta svar utan 
allt för lång betänketid. En del av de frågor vi använt kan uppfattas som lite kontroversiella 
och vi ville därför inte ge respondenterna chans att förfina sina svar. Det skulle kunna vara en 
risk för detta om vi skickat ut frågorna i förväg. Vi genomförde våra åtta intervjuer på tre 
dagar, detta för att ha väl tilltagen tidsram för förberedelser och även tid emellan de olika 
intervjuerna för förberedelser och transport, en väl tilltagen tidsplanering gjorde också att vi 
inte behövde stressa för att hinna med alla. En stressad och nervös intervjuare kan påverka 
respondentens svar negativt114och detta ville vi undvika så gott vi kunde.  
 
Vi inledde varje intervju med att kort beskriva vårt arbete samt noggrant kontrollera att det 
var okej att spela in, vi förklarade också kort vad just denna intervju kommer att användas till. 
Eftersom vi är två, intervjuade den ena medan den andra skötte bandspelare och antecknade. 
En bandspelare kan ibland verka hämmande på respondenten115, detta motverkade vi så gott 
vi kunde genom att förklara exakt vad vi kommer att använda banden till samt att vi vid behov 
kan erbjuda anonymitet, respondenten hade också möjligheten att välja bort bandspelaren helt. 
Ingen av våra respondenter valde anonymitet eller att intervjun skulle genomföras utan 
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bandspelare. Att anteckna under en intervju kan också vara hämmande för respondenten116, 
för att undvika detta var både den av oss som antecknade och den som genomförde intervjun 
med och gav feedback och deltog aktivt i intervjuerna.  
 
Vi har använt samma frågor, samma frågeföljd och så långt som möjligt formulerat frågorna 
exakt lika i alla intervjuer117, detta tränade vi på innan intervjuerna inleddes. Anledningen till 
detta är att vi ska kunna få svar som så långt som möjligt går att jämföra. Vi hade frekvent 
ögonkontakt och då både mellan intervjuaren och respondenten och den som antecknade och 
respondenten, därigenom etablerades enligt oss en bra relation. När vi väl genomförde 
intervjuerna tog de längre tid än vi beräknat, detta bland annat på grund av den grad av 
entusiasm och engagemang de flesta visade oss och vårt arbete. Den slutliga tiden per intervju 
blev ungefär 30 minuter, några kortare och några längre, ingen av respondenterna verkade 
dock tycka att detta var ett problem då det var mycket på deras initiativ att sitta kvar och 
fundera och fråga oss saker. Diskussioner efter intervjuerna om ämnet förekom hos många, 
detta visar ett intresse och en relevans för vårt ämne. 
 
5.4 Urval, intervjumall och intervju med revisor 
Vi valde att genomföra en intervju med en auktoriserad revisor för att få ökad förförståelse 
och ett visst jämförelseunderlag för vårt problem. Den praktiska inblicken i själva 
revisionsarbetet samt den eventuella uppfattade relationen mellan revisorn och företagen ville 
vi också få ökad kunskap om genom intervjun. Vi ville på ett tidigt skede veta att våra teorier 
och vår problemformulering är korrekt och relevant, vilket denna intervju hjälpte oss att se. 
Ernst & Young hade i en tidigare kurs föreläst för oss om revision och arbetet kring detta, och 
därför valde vi att kontakta en av dessa föreläsare vid namn Joakim Åström. Han var väldigt 
hjälpsam och vi fick direkt bestämma en tid att komma. Eftersom Joakim är en auktoriserad 
revisor kunde vi satsa på lite mer komplicerade frågor utan begreppsförklaringar och 
förenklingar, frågorna var också lite färre till antalet än de vi ställde till aktiebolagen eftersom 
vi visste att han skulle kunna ge oss långa och förklarande svar på varje fråga. Annars var 
upplägget med ”enkla” frågor först och de ”svårare” senare likadant som för aktiebolagen.  
 
Vi valde frågor kring vår problemställning som handlade bland annat om avskaffandet av 
revisionsplikten samt frågor för att komma djupare genom att beröra relationer, praktiskt 
arbete kring revision, inställning från kunderna till rådgivning, egna tankar om för och 
nackdelar samt hur revisorer uppfattar sina kunder. Eftersom vi valt att bara intervjua en 
revisor får vi inte fram någon trend eller riktigt jämförelseunderlag, men för vårt arbete 
behövs inte heller detta. Revisorns svar var mest till för att öka vår egen förförståelse. 
Intervjun gav oss exakt det vi var ute efter, vi kände oss tillfredsställda och vi har haft och 
kommer att ha nytta av svaren. Vi använde oss även här av både bandspelare och 
anteckningar. Inget bortfall inträffade heller i denna intervju. 
 
5.5 Bortfall 
Vi hade ett litet partiellt bortfall118, då vissa frågor missförstods eller att respondenten inte 
kunde svara på dem. Detta var dock väldigt litet och vi kunde lätt tyda vilka svar som 
missförstods och därmed bortse från dessa. De vi intervjuat har också varit bra på att be oss 
om förklaringar eller exempel när något varit oklart, det har hjälpt oss att minska det partiella 
bortfallet. Även om vi gått in med målet att ställa alla frågor lika till alla har vi varit tvungna 

                                                 
116 Ejvegård Rolf (1996), Vetenskapling metod, studentlitteratur, Lund, sid 47 
117 Ibid sid 50 
118 A, Bell E 2005 Företagsekonomiska forskningsmetoder, Malmö, Författarna och Liber AB sid 165 
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att i vissa fall förklara lite närmare, detta har vi gjort och på så sätt erhållit bättre svar. Det har 
dock inte varit många som behövt mer förklaring än frågorna och de förklaringar vi gett har vi 
försökt ge så samstämmigt som möjligt. Vi hade inget individuellt bortfall då ingen avbröt 
intervjun119.  
 
5.6 Databearbetning 
När vi genomförde intervjuerna hade vi som nämnt bandspelare, men för att inte riskera dåligt 
ljud eller annat hade vi också minnesanteckningar från alla intervjuer för att inte riskera 
tekniska fel. Efter alla intervjuer har vi lyssnat på banden och tittat igenom anteckningarna, 
detta har vi sedan infogat i dokument med frågorna. Vi skrev in alla svar i samma ordning för 
att underlätta jämförelse och analys, detta blir väldigt överskådligt och bra. Vi skapade viss 
översikt genom modeller av vissa svar där det kan hjälpa oss att visa vårt resultat, dock är 
majoriteten av svaren att endast analyseras utan modeller. Vi kodade inte svaren eftersom vi 
har få respondenter. När vi använder citat anger vi dessa ordagrant och utan egna tillägg, 
eftersom vi gjort intervjuerna själva hjälper också minnet oss att dra slutsatser120. För att 
underlätta tolkning skriver vi ut alla intervjuer för att lättare få en överskådlig bild. Vi 
försökte urskilja olika mönster och beteendemönster, bland annat om inställning till revision, 
uppfattning om relation, tjänster och kommunikation. De mönster vi hittat kommer 
förhoppningsvis att fungera som ett analytiskt verktyg121. Svordomar och andra uttryck som 
kan uppfattas som störande redigerade vi inte bort, vi visar sanningen och citerar så ordagrant 
som möjligt. Ordagranna citat underlättar förståelsen för respondenternas inställning till våra 
frågor och det tänker vi behålla för jämförbarhetens skull122. 
 
5.7 Källkritik av intervjuerna 
I intervjuerna kan olika saker påverka respondenten att svara felaktigt eller oärligt på frågor. 
Nervositet, både från oss som intervjuare och hos respondenten kan göra att svar blir 
annorlunda än de skulle ha varit i en helt avslappnad miljö. Vi märkte stor skillnad mellan 
respondenternas personlighet i avseende på att vissa verkade betydligt nervösare än andra, 
mycket av denna nervositet märkte vi berodde på att respondenten inte visste hur svåra våra 
frågor var och ifall han eller hon skulle kunna svara på dem. Eftersom vi började med enklare 
frågor märkte vi att nervositetsnivån sjönk snabbt och respondenterna vågade prata mer och 
fundera och reflektera över våra frågor. Nervositet är dock inget vi anser påverkade våra svar 
till så stor grad att de inte är rättvisande, de kan alltså användas för jämförelse och tolkning. 
När vi jämför intervjuerna mellan revisorn och aktiebolagen märkte vi som väntat att revisorn 
var mindre nervös och svarade beskrivande och reflekterande redan tidigt i intervjun, 
säkerheten hos honom anser vi kommer av erfarenhet av intervjusituationer och föreläsningar 
samt att vi intervjuat honom om hans sak, om det han jobbar med varje dag. Företagsledarna 
har inte samma inblick i vårt ämne vilket såklart ger upphov till en mer nervös situation. 
 
En av intervjuerna gav oss känslan av att respondenten var mycket stressad och irriterad. 
Detta märkte vi av att svaren vi fick var mycket korta och att det nästan kändes som att vi 
trängde oss på och störde. Dessa svar var inte så uttömmande och vi fick ibland inte ens ställa 
klart frågan innan vi fick svar, detta gav också upphov till ökad nervositet från vårt håll. Trots 
att vi inte fick alla svar vi var ute efter anser vi ändå att denna respondent nog bemöter alla på 
samma sätt, vilket gör att vi tror på de svar vi fick. Vi fick inte särkilt mycket ut av många av 

                                                 
119 A, Bell E 2005 Företagsekonomiska forskningsmetoder, Malmö, Författarna och Liber AB, sid 111 
120 Trost Jan (1993), Kvalitativa intervjuer, studentlitteratur, Lund, sid 74ff 
121 Ibid sid 75ff 
122 Ibid, sid 77ff 



Handelshögskolan vid Umeå Universitet                                                                 Malin Töyrä 
Kandidatuppsats HT 2008  Karin Fahlén 
 

 33 

dessa svar, som tur var fanns det andra företagaren som var betydligt mer vänligt inställda och 
visade ett genuint intresse för oss och vårt arbete.  
 
Sanningshalten i de svar vi fick bedömer vi som hög, den kan dock ha påverkats lite negativt 
av vår bandspelare och antecknandet eftersom vissa kan har en tendens att vilja verka så bra 
som möjligt när svar spelas in och dokumenteras. Den enda frågan vi skulle kunna tänka oss 
vara utsatt för osanning är den som rör etik och moral, just därför att den var en av de 
känsligaste frågorna i vår intervju. Vi upplevde ändå att de flesta var ärliga även här, det 
grundar vi på att de flesta svarade på ett sätt som kan uppfattas som lite negativt för 
karaktären på respondenten, och det har vi svårt att tro att någon väljer att framställa sig själv 
som sämre än vad personen är i verkligheten. Självklart kan respondenten också ha förskönat 
bilden av sig själv, men eftersom vi omöjligt kan veta detta anser vi ändå att våra svar anger 
en rättvisande riktlinje av inställningar. 
 
Nyligt inträffade händelser mellan revisor och företagare kan ha påverkat respondenten. 
Denna påverkan kan vara både positiv och negativ. Vi kunde utläsa en viss typ av 
inställningsförändringar baserat på nyliga händelser, dock inget som totalt ändrat 
respondentens uppfattning utan mer förstärkt en tidigare känsla. Detta tar vi hänsyn till som 
en del av det som påverkar den eventuella relationen mellan aktiebolag och revisor. Andra 
omständigheter på mer personligt plan har vi ingen uppfattning om och tror inte att det 
påverkat de svar vi erhållit i nämnbar utsträckning. 
 
För att motverka vår påverkan på respondenternas svar har vi försökt göra frågor utan 
värdering i och inte tagit ställning, ifrågasatt eller reflekterat över svar vi erhållit inför 
respondenten. Den omedvetna påverkan vi haft på respondenten är såklart inget vi vet om, 
detta tror vi dock inte har påverkat företagsledarnas svar. Sanningshalten i de svar 
respondenterna gett anser vi som hög, och vi säkrar den i vårt arbete genom att citera 
uttalanden123. Det är svårt att upptäcka egna fördomar och förutfattade meningar, vi jobbar på 
detta för att vara så objektiva som möjligt. Vi använder oss inte av värdeladdade ord för att så 
lite som möjligt påverka och styra respondenten, men det är klart att vi måste acceptera en 
viss påverkan eftersom mycket av detta ligger på ett psykologiskt och omedvetet plan124.  
 
Värderingar och åsikter kring vårt problem och vår problemformulering är inte bestående per 
definition, det kan ändras när debatten tar en annan vändning eller när medvetenheten ökar. 
Det kan också vara så att företagsledaren reagerar annorlunda när regelförändringen sätts i 
verket än vad de uppgivit i intervjun med oss, alltså kan konstansen bli ett problem. Vi antar 
dock att vår studies svar kommer att vara aktuella åtminstone tills förändringen genomförs, 
och det är i nuläget allt vi kan begära. 

 
 
 
 
 

                                                 
123 Ejvegård Rolf (1996), Vetenskapling metod, studentlitteratur, Lund, sid 16ff 
124 Ibid, sid 17ff 
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6. Empiri och inledande reflektioner 
Med vägledning av svar vi erhållit från intervjuerna kan vi dra slutsatser om vilka tjänster 
aktiebolagen tycker är viktigast, samt eventuellt hur revisionsbyråerna måste anpassa sitt 
utbud efter detta för att behålla sina kunder. 
 
6.1 Nyttan med revision 
Detta är en överblick av hur den upplevda nyttan av revision eventuellt hänger samman med 
beslutet att sluta eller fortsätta med revision.  
 
De företag som uppgett att de kommer att sluta med revision anger att de sällan eller aldrig 
anser att deras verksamhet haft nytta av råd revisorn gett i samband med revision. Dessa 
tycker inte heller att revisionen ger någon eller endast minimal nytta till företaget. 
 
”…vi ser det snarare som ett onödvändigt lagtvingat ont och vi har ifrågasatt det eftersom 
bokslutsarbetet är klart. Sedan måste jag själv ligga på och tjata så vi inte får straffavgift på 
grund av försent inlämnade uppgifter som beror på långa väntetider hos revisorn innan 
jobbet blir gjort”, 
  
säger en av företagsledarna. Detta visar att nyttan här inte uppfattas som särskilt hög utan 
revisionen framstår mer som en källa till irritation. Ser företagsledaren ingen nytta med 
revisionen är det relativt självklart att han eller hon inte heller är intresserad av att fortsätta. 
Ingen av dessa företagsledare tyckte att revisionen var värt pengarna de spenderar på den idag, 
detta hänger också ihop med nyttan. Företagen anser här inte heller att behovet finns av 
revisorns tjänster i dagsläget. 
 
Majoriteten av de undersökta företagen kommer eller kommer troligtvis att fortsätta med 
revision. De flesta tyckte också att de erhållit råd av revisorn i samband med revisionen som 
verksamheten haft nytta av, med undantag för en av företagarna som uttryckte sig så här:  
 
” Revisionen för mig är ingenting, det är bara någon som tar betalt för att bläddra igenom 
mina papper. Jag vet ändå att allting stämmer”.  
 
Företagsledaren i detta företag anser också att enda nyttan revisionen ger företaget är 
gentemot banken, att siffrorna är kontrollerade, denna person tyckte inte heller att pengarna 
som betalas för revisionen är värda det. Denna åsikt är ensam av sitt slag hos dem som 
beslutat att fortsätta med revision. Andra företag uppgav att några av de fördelar revision för 
med sig är placeringsförslag, säkerställande och kontroll av siffror. Överlag tyckte företagarna 
att revisionen är värt pengarna, om revisorn är kompetent och i jämförelse med andra köp av 
tjänster. Enligt en tidigare undersökning tycker de aktiebolag som anlitar revisionsbyråer för 
rådgivning i större utsträckning att revisionen hjälper till att förbättra redovisningskvalitén i 
det egna aktiebolaget, detta skiljer sig från de aktiebolag som inte anlitar revisionsbyråer för 
rådgivning där sambandet mellan rådgivning och redovisningskvalité inte uppfattas som lika 
uppenbart125. Några saker företagsledarna nämnt som skulle hjälpa dem att fylla sina behov är 
att revisorn inte bara ska leverera siffror utan också förklara och vara engagerad, hjälpa att 
hålla koll på utgifter samt hjälpa till att driva företaget framåt.  
 

                                                 
125 Svanström, Tobias, (2008), Revision och rådgivning- efterfrågan, kvalitet och oberoende, Print & Media, 
Umeå Universitet, Umeå, sid 246 
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Tidigare forskning visar att revision och rådgivning oftast är nära sammankopplade i små- och 
medelstora aktiebolag, revisionen är dock det primära även om revisorn också anses ha en 
rådgivande roll i företaget.126  
 
6.2 Affärsrelationens påverkan av valet om revision 
Syftet med en affärsrelation är att samarbetet grundar sig på en tro att företag tillsammans 
skapar ett större värde än vad det enskilda företaget skulle göra själv. Det är viktigt att 
samarbetets fördelar överstiger insatserna och de eventuella nackdelarna samarbetet för med 
sig.127 De bolag som uppgivit att de inte kommer att fortsätta med revision tycket inte heller 
att det existerar någon relation mellan revisorn och deras företag, till skillnad från de som valt 
att fortsätta där alla utom en uppgivit att de har en affärsrelation med sin revisor. Den som 
uppgett att ingen relation finns till revisorn men som väljer att behålla revisionen anser dock 
att det finns en relation till byrån, då både redovisning och revision köps in av samma bolag. 
Alltså finns det en koppling mellan relationen och valet om revision enligt vår undersökning.  
 
De företag som uppgett att de inte kommer att fortsätta med revision känner att de skulle 
kunna kontakta sin revisor i frågor utöver revisionen, men att initiativet ligger för mycket på 
företagarna själva, en mer ömsesidig kontakt är något som efterfrågas. Ingen av företagarna 
känner heller att det skulle kännas jobbigt att meddela sin revisor ifall de slutgiltigt väljer att 
sluta med revision. Detta visar också på att ingen relation existerar, skulle en sådan finnas är 
chansen större att det känns jobbigt att meddela sin revisor om att företaget ska sluta med 
revision. De företag som valt att inte behålla revision har beskrivit en bra affärsrelation med 
ord som öppenhet, tydlighet, affärsmässighet, förtroende och förståelse. Utifrån denna 
beskrivning vet vi hur företagaren karaktäriserar en bra relation, vi vet alltså också vad som 
uppenbarligen uppfattas som bristfälligt mellan revisor och aktiebolagen enligt 
företagsledarna. 
 
Av de företag som uppgett att de kommer att fortsätta med revision uppgav största delen att 
de känner att de skulle kunna kontakta sin revisor i frågor utöver revision, några ord som 
nämnts är att revisorn ska fungera som ett bollplank vid frågor rörande verksamheten. Att 
fungera som ett bollpank och stöd handlar om en mer ömsesidig kommunikation mellan 
företag och revisor. De flesta av de företag som valt att behålla revision tycker att det skulle 
vara jobbigt eller obekvämt att meddela sin revisor om de istället beslutat att sluta med 
revision. En företagsledare uttryckte sig dock såhär;  
 
”Nej, det blir inte jobbigt, jag har snackat med vår revisor om det och de upplever det nästan 
som bra, alltså revisionsbyråerna är så pass stora och har så mycket jobb, så shit detsamma”. 
 
Denna person tyckte alltså inte att det skulle vara förenat med obehag att meddela 
revisionsbyrån ifall de beslutat att sluta med revision. Här ser vi dock en uppenbar risk, ifall 
revisionsbyråerna ger intryck av att inte behöva de små aktiebolagen som kunder riskerar de 
att tappa en stor betydande del av sin kundkrets. Eftersom 87,9 %128 av de aktiebolag som får 
slopad revisionsplikt har 1-10 anställda är dessa små bolag ytterst viktiga att behålla som 

                                                 
126 Svanström, Tobias, (2008), Revision och rådgivning- efterfrågan, kvalitet och oberoende, Print & Media, 
Umeå Universitet, Umeå, sid 138 
127 Ertzgaard, Stein, (2004), Affärsrelationer- Om att skapa förtroende och värde i affärslivet, Uppsala 
Publishing House AB, Uppsala, sid 21 
128 Affärsdata, (2008), hämtad 2008-12-03, bilaga 1 
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kunder, statens utredning uppger att 96 %129 av alla Sveriges aktiebolag kommer att få slopad 
revisionsplikt. Alltså kommer en mycket stor del att inte längre vara tvungna att ha revisor, 
och av denna stora del är 87,9 % aktiebolag med 1-10 anställda. Därför är det viktigt att 
revisorn visar att relationen är viktigt även med de små bolagen och att båda parterna gynnas 
av denna.  
 
De karaktärsdrag företagen som väljer att behålla revision använder för att beskriva en bra 
affärsrelation är öppenhet, ärlighet, enkelhet, känsla för vad man håller på med samt att 
företagen håller vad de lovat. En företagsledare uttryckte vikten av att hålla det som lovats 
såhär;  
 
”Det uppstår ibland små missar och där ser man ju vad det är man har med att göra, är det 
någon jävla torsk säger man morss och aldrig mer”.  
 
En annan företagare nämnde vikten av att prata nytta istället för produktegenskaper. Eftersom 
alla här ansett att en relation finns mellan det egna företaget och revisionsbyrån finns alltså de 
egenskaper som använts för att beskriva en relation mellan aktiebolaget och revisorn. 
 
I en tidigare studie har hänsyn tagits till att utbyte av rådgivning mellan aktiebolag och 
revisionsbyrå kan ha betydelse för efterfrågan av revision130. Vi ser ett samband med vår 
studie och denna studie i form av att de två bolag som valt att sluta med revision inte heller 
anser att det finns någon relation mellan det egna bolaget och revisorn, rådgivningen är nära 
kopplad till relationen. Eftersom de två bolag som uppgett att de inte kommer att fortsätta 
med revision anser att initiativet till kontakt ligger för mycket på dem sker inget utbyte av 
rådgivning som nämns i studien. Rådgivningen anses som bristfällig eller obefintlig vilket 
bidrar till att ingen relation anses finnas mellan det egna bolaget och revisorn. De bolag som 
valt att fortsätta med revision beskriver utbytet mellan aktiebolaget och revisorn som mer 
ömsesidigt, dessa anser också att en relation existerar. De aktiebolag som idag har rådgivning 
i samband med revision och är nöjda med denna rådgivning är mindre troliga att välja bort 
revisionen när den blir frivillig131. De flesta som kommer att fortsätta med revision uppgav att 
de har en bra kontakt med sin revisor, alltså styrker detta teorin om att aktiebolagen är 
troligare att behålla revisionen om de är nöjda med rådgivningen de får. 
 
6.2.1 Kontakt och rådgivning 
De företag som uppger att de inte kommer att fortsätta med revision uppger att de haft kontakt 
med sin revisor en gång respektive ingen gång utöver revision under det senaste året. Den 
kontakt som eventuellt har funnits är att revisorn och företagsledaren hälsat på varandra när 
de setts. En av företagsledarna uppgav istället att en mycket bra kontakt fanns mellan hans 
bolag och den byrå han anlitat för redovisning, denna byrå har företaget betydligt mer kontakt 
med. Den andra företagsledaren såg revisionen som ett lagtvingat tvång och hade inget behov 
av kontakt med sin revisor utöver revisionen. Ingen av företagsledarna som väljer att inte 
fortsätta med revision tyckte att de har inblick i revisorns jobb och detta är heller inget 
företagsledaren kontrollerar. Båda företagen i denna kategori tycker dock att rådgivning från 

                                                 
129 Statens Offentliga Utredning, (SOU 2008:32), Avskaffande av revisionsplikten för små aktiebolag, 
delbetänkande av utredningen om revisorer och revision, Stockholm: Fritzes, sammanfattning, sid 1 
130Seow, Jean-Lin, (2001), The demand for the UK Small Company Audit- An Agency Perspective, 
International Small Business Journal, Vol.19, No.2: p61-79 
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externa parter är viktig för verksamheten, denna rådgivning är dock inget de direkt kopplar till 
revisorn. Rådgivningen kommer då från annat håll. 
 
De företag som uppgett att de kommer att fortsätta med revision säger att de haft kontakt med 
sin revisor utöver revisionen mellan en gång i veckan till några gånger per år. Vid dessa 
kontakter har frågor gällande marknadsutveckling, skatter och revisionsplikten tagits upp. 
Överlag har företagen inte särskilt bra inblick i vad revisorn gör, en företagsledare sa såhär;  
 
”Vi har alldeles för liten inblick i vad de gör, nästan ingenting”.  
 
Detta visar en nyfikenhet och vilja att bli mer involverad som företagare i revisorn arbete, 
detta är något som kan vara mycket viktigt att ta fasta på som revisionsbyrå. Andra 
företagsledare uttrycker inget intresse av att få en större inblick, många litar på att revisorn 
gör det han ska och involverar sig då inte i arbetet eftersom det inte uppfattas behövas. Även 
okunskap om vad det egentligen är en revisor gör för företaget kan bidra till den lilla 
inblicken,  
 
”Jag har liten förståelse för vad en revision är annat än att dom sitter och bläddrar igenom 
mina papper” , 
 
berättade en av företagsledarna med bestämd röst. Samtliga företagsledare i denna kategori 
tyckte att rådgivning från externa parter är viktigt för verksamheten, att bolla idéer med 
utomstående och anställda. Hjälp när man kör fast upplevs som viktigt, en företagsledare sa 
följande;  
 
”Kan du det inte och behöver det måste du ha hjälp, om inte annat om du vill bli större”. En 
annan sa; ” En revisor kanske inte är världens bästa bollplank, men någonstans på vägen får 
man mötas. De kan ju ändå det här med ekonomi bättre”.  
 
Rådgivningen företagsledarna anser som viktig kan alltså komma från andra håll än just från 
revisorn, dock är det viktigt att se att det finns en marknad för ekonomisk rådgivning.  
Samtliga företag anser att rådgivning från externa parter är viktigt för verksamheten, frågan är 
bara i vilken utsträckning och form. Som revisionsbyrå är det viktigt att se att även om 
revisionsplikten upphör så finns det tjänster nästan alla aktiebolag fortfarande kommer att 
behöva, även om vi inte kan generalisera utifrån vår undersökning. Eftersom alla uppgav 
vikten av rådgivning anser vi ändå att det finns bevis för att denna efterfrågan kommer att 
vara stor. Alla tillfrågade företagsledare uppgav också att de är villiga att betala för den 
rådgivning de behöver.  
 
6.3 Personlighetens betydelse vid beslut om revision 
Av de företag som beslutat att inte fortsätta med revision betecknar företagsledarna sig som 
risktagare, detta kopplar vi till beslutet att inte fortsätta med revision eftersom detta kan 
innebära en risk för företaget och för företagsledaren som person. I frågan om vad som anses 
viktigast när ett beslut fattas, positiva konsekvenser för verksamheten eller att lagar och 
förordningar följs till punkt och pricka, angav företagarna i denna grupp som valt att sluta 
med revision att lagar följs så långt som möjligt men att ingen tid finns att noggrant gå 
igenom exakt alla innan beslutet tas. Företagets bästa är det som i slutändan är det som är 
mest viktigt när ett beslut fattas. En av företagsledarna sa lite generat följande;  
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”Alla företagare är lite halvrebelliska. Man försöker hitta en väg ut ur mörkret, och med 
dagens krångliga regelverk försöker man kanske glida in i en gråzon. Skulle man följa 
varenda jävla regel tror jag inte man skulle få göra annat”.  
 
Detta citat visar inställningen många företagare har om att det till största delen handlar om att 
fatta beslut verksamheten vinner på, även om vissa lagar då inte efterföljs. De företag som 
valt att inte fortsätta med revision tror båda att de eventuellt insparade revisionsarvodena inte 
kommer att bli särskilt stora, alltså är det enligt oss inte de insparade kostnaderna som 
påverkat beslutet om att sluta med revision. Det som anges som en anledning att sluta med 
revision är främst att slippa lägga tid och energi på revisionen. 
 
Av de företag som beslutat att fortsätta med revision betecknar en del av företagsledarna sig 
som försiktiga, andra som risktagare. Risktagarna anser sig inte som risktagare i alla 
avseenden utan beroende på situation. De företagare som betecknar sig som risktagare uppger 
att det är de långsiktiga konsekvenserna som är viktigast, magkänslan styr i beslutsprocessen 
vilket gör att konsekvenserna ses till första hand medan att följa alla lagar och förordningar 
anses sekundärt. 
 
” Det är självklart att man försöker följa regler, men det är företagets bästa man ser till först”, 
 
berättade en av företagsledarna. De företagsledare som betraktar sig själva som försiktiga 
anser sig vara både försiktiga och modiga, att inte helt avstå från risker men ändå köra mer på 
den försiktiga linjen. Samtliga verkar nöjda med sin inställning och en företagsledare 
rekommenderade också att andra hakar på hans linje med försiktighet med lån osv. Även hos 
de företagsledare som betecknar sig som försiktiga är det de positiva konsekvenserna för 
företaget som främst påverkar beslut, lagar och förordningar kommer även här sekundärt. På 
frågan om vad som är viktigast, att spara pengar på upphörd revision eller de fördelar framtida 
kontrollerade siffror för med sig ansåg de flesta att fördelarna med kontrollerade siffror är 
högre än de eventuella sparade revisionskostnaderna.  
 
Vi ser här att de som väljer bort revision inte gör det för kostnadernas skull, utan mer för att 
relevansen och nyttan inte anses tillräckligt hög. En företagsledare sa såhär;  
 
”Det är snarare det att slippa tjata på revisionsbyrån att få allt klart i tid, vi sparar tid och 
energi på att sluta med revision”.  
 
De som väljer att behålla revisionen gör det främst för att få kvalitetsstämpel på de siffror 
företaget redovisar och på så sätt få framtida positiva effekter av att fortsätta med revisionen. 
 
6.3.1 Övrig påverkan på beslutet av revision 
De företag som valt att sluta med revision har inte påverkats av hur andra aktiebolag kommer 
att välja i frågan om revision. Dessa företag tror inte heller att deras verksamhet kommer att 
påverkas negativt av att revisionen väljs bort. På frågan om vad de insparade 
revisionskostnaderna kommer att gå till anger samtliga att de insparade kostnaderna inte 
kommer att bli så stora, främst eftersom verksamheten fortfarande kommer att behöva vissa 
tjänster de då köper in från andra än revisionsbyråerna. Bolagen behöver då utöka och 
komplettera de tjänster de idag köper från exempelvis redovisningsbyråer, vilket gör att andra 
kostnader kommer att uppstå. En av företagsledarna berättar; 
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”Revisionsarvodena sparas inte in till fullo då bokföringsbyrån kommer att måsta göra mer 
arbete än förut, vi kommer kanske att betala 5 000 kronor mer till bokföringsbyrån, vilket 
innebär att vi får en besparing på totalt 10 000. Det är inga stora insparade pengar”. 
 
På frågan om andra aktiebolag påverkat valet av revision anger ett fåtal av de som bestämt sig 
för att behålla revisionen att de påverkats av hur andra aktiebolag kommer att välja i frågan 
om revision, majoriteten av företagsledarna anger att de inte har påverkats av hur andra 
kommer att välja. Dessa företag tror att verksamheten kan påverkas negativ av att revisionen 
väljs bort bland annat genom straffavgifter för oavsiktliga felaktigheter samt att belåning hos 
banker kan blir svårare att få. På frågan om företagsledaren tror att verksamheten kommer att 
byta revisor oftare när revisionsplikten upphör svarade nästan alla att revisorn inte kommer att 
bytas ut oftare, de flesta säger att detta beror på att kontinuitet eftersträvas, lång och trogen 
tjänst samt personlig kontakt. Vi ser här ett tydligt bevis på att relationen mellan revisorn och 
aktiebolaget är en av faktorerna som avgör i beslutet om att fortsätta eller sluta med revision. 
En av företagsledarna sa följande; 
 
”Jag tror inte på kortsiktiga lösningar”.  
 
När vi frågat företagsledarna om hur de är som personer när ett nytt erbjudande blir aktuellt, 
alltså om de är sådana som provar först eller väntar tills andra provat och utvärderat, fann vi 
inget samband mellan de företag som valt att sluta respektive de som valt att fortsätta med 
revision. En av de företagsledarna som uppgav att de inte kommer att fortsätta med revision 
uppgav sig vara en person som väntar tills andra provat, medan en annan av företagsledarna 
karaktäriserar sig som en som gärna provar något först. Vi tycker det är lite märkligt att en av 
företagsledarna som uppgav att han kommer att sluta med revision ändå uppger sig vara 
försiktig och vänta när det gäller administrativa beslut tills andra har provat och utvärderat. 
Bland de som valt att fortsätta med revision var svaren lika blandade, vissa uppgav sig vara 
först med att prova medan andra var osäkra, en del uppgav också att de hellre väntar tills 
andra provat och utvärderat. Vi ser utifrån denna fråga att uppfattningen om hur snabbt en 
företagare tar till sig ett nytt erbjudande inte har samband med valet att sluta eller fortsätta 
med revision. 
 
6.4 Intressentpåverkan på beslut om revision 
Detta är en jämförelse baserat på antalet anställda, om aktiebolagen ska fortsätta med revision 
eller inte samt vilka intressenter som påverkar valet av revision och som är viktigast för 
verksamheten. Vi vill här se hur inställningarna skiljer sig mellan de olika stora aktiebolagen, 
möjligen för att hitta något samband mellan storlek, finansiering, intressentuppfattning och 
valet att behålla eller sluta med revision. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Handelshögskolan vid Umeå Universitet                                                                 Malin Töyrä 
Kandidatuppsats HT 2008  Karin Fahlén 
 

 40 

Finansiering och intressentmodell 
 

 
 
 
De företag med 1-3 anställda var den grupp som hade mest blandade åsikter avseende både 
finansiering, uppfattning om viktigaste intressenter och valet av att fortsätta eller sluta med 
revision. Ett av bolagen var självfinansierat och detta bolag ville sluta med revision, ett annat 
var istället finansierat genom lån och de ville behålla revisionen. Här ser vi alltså ett samband 
mellan hur verksamheten är finansierad och valet av revision. Detta visar det vi nämnt innan 
om att bankerna genom lån indirekt och direkt kan påverka aktiebolagen att fortsätta att välja 
revision. Det aktiebolaget som finansierats via lån trodde också att företagets trovärdighet 
skulle försämras i bankernas ögon ifall revisionen väljs bort. Detta aktiebolag ansåg också att 
banken påverkar valet av revision,  
 
” …ställer de krav på att jag ska ha revision måste jag ju behålla den” , 
 
menade företagsledaren. Det aktiebolag som inte finansierats via lån ansåg istället att 
leverantörerna var de som mest påverkar valet av revision. 
 
Företagen med 4-7 anställda hade liknande svar som de företag med 1-3 anställda. De företag 
som finansierats med eget kapital tenderar att inte fortsätta med revision, medan de företag 
som finansierats via lån troligtvis kommer att fortsätta. Som ovan trodde även företagare i 
aktiebolag som finansieras via lån att företagets trovärdighet försämras i bankernas ögon om 
revisionen väljs bort, företagare i aktiebolag som finansieras av eget kapital trodde inte det. 
Trots detta ansåg en av företagarna i denna kategori att den viktigaste intressentgruppen är 
kunderna. 
 
Vad vi hittills funnit är att aktiebolagen med 1-7 anställda med banklån troligtvis kommer att 
fortsätta, medan de utan banklån troligtvis inte kommer att fortsätta. Bland dessa anses 
intressentgrupperna banker och kunder som mest viktiga, dock har vi inte funnit något 

  Företag 3 j Företag 7-10 
anställda 

Företag 4-7 
anställda 

 
Lånade pengar och 
eget kapital 
 
 
 
Kunder och banker 
 
 
 
Troligtvis 

Företag 8-10 
anställda 

 
Eget kapital 
 
 
 
 
Banker 
 
 
 
Ja 

Företag 1-3 anställda 
 
 

Lånade pengar och 
eget kapital 
 
 
 
Leverantörer och 
banker 
 
 
Kanske 

Hur är er 
verksamhet 
finansierad? 
 
 
Vilka är era 
viktigaste 
intressenter? 
 
Kommer ni att 
fortsätta med 
revision när 
revisionsplikten 
upphör? 



Handelshögskolan vid Umeå Universitet                                                                 Malin Töyrä 
Kandidatuppsats HT 2008  Karin Fahlén 
 

 41 

samband mellan kunder och beslutet om att sluta eller fortsätta med revision. Det sambandet 
finns bara mellan banker och beslutet om revision så här långt. I tidigare forskning har 
framgått att revision kan ha betydelse för långivarnas kreditbedömning när företagen vill låna 
pengar132, detta kan vara en anledning till varför aktiebolag med 1-7 anställda fortsätter med 
revision.    
 
De företag med 8-10 anställda hade i huvudsak finansierats av eget kapital, en liten del med 
mindre lån och bidrag. Bland dessa aktiebolag skulle alla välja att fortsätta med revision när 
revisionsplikten upphör. Här finns alltså inte det ovannämnda sambandet mellan 
lånefinansiering och valet att fortsätta med revision. Det främsta motivet att fortsätta var dock 
även här riktat mot banken, men då i avseende att möjliggöra framtida goda relationer vid 
expansion. Alltså ett mer långsiktigt tänkande att främja trovärdighet och lån.  
 
”Om jag vill låna en miljon kanske jag ska komma in med aktuell bokföring och bokslut och 
då är det ju lättare om man har en revisor bakom sig”,  
 
menade en av företagsledarna. Samtliga trodde också att företagets trovärdighet i bankernas 
ögon kan komma att försämras ifall revisionen väljs bort. I frågan om vilken intressentgrupp 
som är viktigast för företaget svarade också samtliga att bankerna är de viktigaste.  
 
Här ser vi att sambandet mellan lånefinansiering och beslutet att behålla revision inte hänger 
ihop som det gjorde med aktiebolagen med 1-7 anställda. Här påverkas istället beslutet i 
huvudsak av att företagarna vill ha bra relation till banken för att kunna genomföra framtida 
expansion. Banken anses därför också av samtliga som en av de viktigaste intressenterna. Alla 
företag vi undersökt med 8-10 anställda kommer att fortsätta med revision. När revisionen 
inte är lagstadgad framgår det av tidigare forskning att låneskäl är den vanligaste orsaken till 
att företag fortsätter med revision133 och detta stämmer till stor del med det vi kommit fram 
till om varför bolag väljer att fortsätta med revision.  
 
6.5 Kommunikation 
 
6.5.1 Lagstiftning 
I frågan om hur lagstiftningen, i det här fallet upphörandet av revisionsplikten, 
kommunicerats ut till de berörda företagen undersökte vi hur många som vet om att 
revisionsplikten upphör, och hur de i så fall fick reda på det. En väldigt stor majoritet av 
företagen vi undersökte visste om att revisionsplikten kommer att upphöra, samtliga av dessa 
hade läst det antingen i branschtidningar eller andra publikationer. En av de undersökta 
företagen visste inte om lagändringen. Dessa svar hade dock inget samband med hur säker 
företagaren var i frågan om revision skulle behållas eller inte, även den företagare som inte 
visste att revisionsplikten kommer att upphöra kunde snabbt ta ställning.  
 
6.5.2 Kommunikation av tjänsteutbud 
En liten del av företagsledarna anser att de har bra kunskaper om vilka tjänster deras 
revisionsbyrå har att erbjuda. Dessa företag föredrar att få vetskap om nya tjänster och 
erbjudanden via i huvudsak personlig kontakt, allt från möten till att företagets kontaktperson 
ringer upp och informerar om det nya erbjudandet. Ett media som anses som lite sämre hos 

                                                 
132 Svanström, Tobias, (2008), Revision och rådgivning- efterfrågan, kvalitet och oberoende, Print & Media, 
Umeå Universitet, Umeå, sid 155 
133 Ibid  
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dessa tre företag är nyhetsbrev och liknande opersonliga medier som exempelvis mail, en 
företagsledare säger såhär;  
 
”Möten är bäst”. 
 
Majoriteten av företagsledarna anser sig inte ha bra kunskap om vilka tjänster 
revisionsbyråerna har att erbjuda och dessa föredrar att få vetskap om nya erbjudanden via 
personligt kontakt, mail, webb och telefon. En företagare sa såhär;  
 
”Jag skulle vilja säga att mail är det bästa, fast då kommer jag nog inte att läsa det. Det är 
nog via personlig påverkan som är bäst, att man blir uppringd och att de säljer in det på 
samma sätt som jag säljer maskiner”.  
 
Detta citat visar på ett bristande intresse för vad revisionsbyrån erbjuder, därför kanske 
företagaren helt enkelt inte orkar ta del av den information som finns. Har företagaren inte 
intresset är det enklare att få saker via mail för att minimera den egna ansträngningen. Med 
dessa svar ser vi ingen trend utan svar mer baserade på olika personligheter, alltså finns inget 
samband mellan hur de som inte tycker att de har bra kunskap om tjänster revisionsbyrån 
erbjuder föredrar att få vetskap om nya erbjudanden. Vi ser dock en skillnad mellan dessa 
företagare och de företagare som tycker att de har bra kunskap om revisionsbyråernas utbud, 
de som anser sig ha bra kunskap föredrar personlig kontakt, medan de som inte har lika bra 
koll på utbudet är mer splittrade i frågan om hur ett nytt erbjudande bäst når ut till dem. 
 
De företag vi undersökt har gett oss bilden av att en del av företagsledarna efterlyser mer av 
en tvåvägskommunikation mellan revisor och företag. Idag upplevs kontakten mellan dessa 
två parter som mer av en envägskommunikation, en del företagare uttrycker inte något 
missnöje med detta medan andra irriterat sig mycket på det. De företag som inte uttryck något 
missnöje är i de flesta fall de som vi ovan nämnde som inte egentligen har något stort intresse 
för vad revisionsbyråerna erbjuder. De som efterlyser mer av en tvåvägskommunikation vill 
att revisionsbyråerna själva ska kunna ta kontakt när någon ändring eller något nytt som 
påverkar företaget blir aktuellt, att företagsledaren inte alltid själv måste ringa upp och kolla 
om något nytt inträffat. Något som nämndes var följande;  
 
”Jag och min partner har funderat på hur fantastiskt kul det skulle vara att ha en revisor som 
nästan ringde och gav tips när något hänt inom exempelvis skatteregler”.  
 
Detta citat styrker det vi nämnt ovan om att en tvåvägskommunikation skulle vara bättre 
enligt en stor del av de företag vi undersökt, även om alla företagsledare inte uttryckt sig lika 
konkret var detta önskemål ändå tydligt genomlysande hos de flesta.   
 
6.6 Tjänsteutveckling 
Revision har historiskt alltid innehållit en viss del rådgivning och denna rådgivningsdel har 
blivit allt större med tiden. Utöver de idag mer standardiserade råden gällande skatter och 
redovisning sker nu rådgivning i en mängd andra frågor. Tjänsteutbudet har bland annat 
innefattat råd vid företagsanalys, företagsutveckling, finansiell analys och råd vid 
investeringar.134 I denna del av vår studie kommer vi att redogöra för vad aktiebolagen känner 

                                                 
134 Elliot, R.K. & Pallais, D.M, (1997), To market, To market we go, Journal of Accountancy, Vol.184, 
No.3:81-86 sid 84 
 



Handelshögskolan vid Umeå Universitet                                                                 Malin Töyrä 
Kandidatuppsats HT 2008  Karin Fahlén 
 

 43 

att de saknar för tjänster i samband med revision och rådgivning och detta ger 
en ”fingervisning” om vilka tjänster revisionsbyrån ska erbjuda dem, alltså vilka tjänster 
aktiebolaget känner att de saknar idag i samband med revision och rådgivning. Det 
aktiebolagen saknar idag kan vara allt ifrån helt nya tjänster till förbättringar och anpassningar 
av gamla tjänster för att bättre passa efterfrågan.                                                                                                                                                                                       
 
En del av de tillfrågade företagsledarna efterfrågar mer och bättre förklarande information 
som både kan vara skriftlig och i presentationsform. Företagsledarna vill ha förklaringar av 
siffror. Aktiebolagen vill ha bättre information om till exempel kassaflöde, en mer förklarade 
ansats för att ge aktiebolagen information om exempelvis hur mycket avkastning de har på det 
egna kapitalet, hur stor reservkassa som bör finnas i bolaget med mera.  
 
”Ett bokslut är en massa siffror, men ger väldigt liten fingervisning om vad man gör rätt och 
fel”,  
 
uttrycker en av företagsledarna. En mer konsultativ tjänst efterfrågas för att ge mer 
information om trender, historik och jämförelseunderlag med andra företag, detta för att 
företagsledaren ska få en mer heltäckande bild av hur det går för företaget. Ett annat förslag är 
att revisorn tar fram en priolista med åtgärder rangordnade efter relevans och hur snabbt de 
måste göras något åt. Denna lista lämnas sedan till företagsledaren för att han snabbt ska få en 
överblick av vad som är viktigast att göra något åt för verksamhetens skull, vad som skall 
tänkas på den närmsta framtiden. 
 
En annan del av de tillfrågade företagsledarna efterfrågar bollplank och mer 
tvåvägskommunikation och nämner kommunikationen som en viktig del de saknar i frågan 
om revision och rådgivning idag. Ett bollplank ska fungera genom att revisorn och 
företagsledaren har en löpande kommunikation gällande rådgivning och hjälp vid beslut, samt 
svar på frågor. Tvåvägskommunikationen ska fungera genom att revisorn är så pass insatt i 
verksamheten att han eller hon kan ge rådgivning i alla möjligt frågor som rör verksamheten, 
att revisorn är så insatt att han eller hon kan upptäcka och råda i tid. Revisorn skall fungera 
som en del av företaget som hjälper till att driva det framåt. Att kunna lita på att revisorn hör 
av sig i tid när något viktigt hänt upplevs som viktigt.  
 
De återstående företagsledarna är de som inte kommer på någon tjänst de skulle ha nytta av 
och som de saknar idag i frågan om revision och rådgivning. En av dessa företagsledare ansåg 
sig ha så bra kontakt och vara så nöjd med samarbetet hans aktiebolag har med sin revisor och 
sin revisionsbyrå att ingen tjänst utöver de han har idag behövs. En av de andra 
företagsledarna uppgav att hans företag har en mycket bra kontakt med den byrå han anlitat 
för redovisning, på grund av detta kunde inte heller han komma på någon tjänst han saknar i 
dagsläget i samband med revision och rådgivning. Redovisningsbyrån fungerade i detta läge 
som den rådgivande enheten till aktiebolaget. En av företagsledarna uttryckte sig nonchalant;  
 
”Jag har en sådan specifik verksamhet att jag upplever att jag i alla lägen vet bäst, det spelar 
ingen roll om någon säger något annat så vet jag alltid bäst”.  
 
Denna företagsledare såg inget behov av nya tjänster för sin verksamhet i frågan om revision 
och rådgivning, verksamheten har idag den rådgivning och revision den har behov av. 
 



Handelshögskolan vid Umeå Universitet                                                                 Malin Töyrä 
Kandidatuppsats HT 2008  Karin Fahlén 
 

 44 

På frågan om hur företagsledaren agerar när ett nytt erbjudande blir aktuellt fann vi att 
majoriteten av de företagare vi tillfrågat anser att de är sådana som provar först och inte 
väntar tills andra har testat och utvärderat. En av företagsledarna sa självsäkert; 
 
”Nog kan jag vara först att prova, jag är inte rädd för att testa!” 
 
Vissa av de tillfrågade företagarna uppgav att det helt beror på situationen om de är först med 
att prova eller väntar tills andra provat. 
 
6.7 Revisorns uppfattning om revision 
Vi skriver detta avsnitt för att visa på skillnader och likheter mellan aktiebolagens svar och 
revisorns svar, vi gör detta avsnitt mer kort och överskådligt eftersom revisorns svar inte är 
centrala i vår undersökning. Vi kommer att använda dessa svar som ett sekundärt 
jämförelseunderlag i avsnittet om analys, men främst ha fokus på andra jämförelser med 
exempelvis teorier och egna tankar.  
 
På frågan om hur långt arbetet utöver revisionen sträcker sig genom exempelvis rådgivning i 
andra ekonomiska frågor svarade revisorn att mycket av rådgivningen är nära kopplat till 
revisionen. Särskilda frågor som rör redovisning stöter revisorerna på under revisionens gång, 
detta kallas revisionsrådgivning. Revisorn uppgav att de ger förbättringsförslag om hur saker 
kan skötas annorlunda samt hur frågor bör hanteras. Det finns också annan typ av rådgivning 
som sker när kunder behöver hjälp med värdering och liknande. 
 
Revisorn ansåg att det absolut finns en relation mellan företaget och revisorn, men att denna 
relations djup är beroende på företagets inställning, vissa vill ha mer relation och andra 
mindre. Vissa kan till och med se revisionen som ett nödvändigt ont och där är inte relationen 
särskilt djup. Revisorn ses ofta kunna tillföra mervärde till företaget vilket uppmuntrar till en 
bra relation då båda parterna tjänar på detta. Revisorn menade att det finns en skillnad mellan 
hur små och större bolag tar till sig råd, det kan variera väldigt mycket, revisorn sa följande;  
 
”Större företag har mer fokus på formalia, kontroller och struktur medan de mindre företagen 
kan variera mycket mer. De mindre företagen styrs mest av företagsledaren som ofta är 
densamme som ägaren, vad han har för behov och inställning till intern kontroll”.  
 
Större företag har ofta kompetensen inom företaget medan mindre bolag kan ha mer nytta av 
hjälp och rådgivning utifrån. Därför är det ofta de mindre företagen som tar till sig och 
efterfrågar rådgivning mer. En studie visar att mindre ägarledda företag ofta saknar 
möjligheten att anställa personer med kompetens att uträtta vissa tjänster företaget behöver, 
därför anses de vara särskilt beroende av att anlita externa rådgivare135. Detta visar att 
revisorns reflektioner kring att små bolag oftare och bättre tar till sig rådgivning som behövs 
är korrekt med avseende på tidigare forskning. 
 
Revisorn berättade vidare att det varierar hur mycket revisorerna känner till det enskilda 
företagets verksamhet, det skiljer sig från revisor till revisor och från bolag till bolag. Detta 
beror också på vilken relation revisorn har till kunden, de bolag som ställer mycket frågor och 
tar mycket kontakt själv känner revisorn till mycket bättre än de som bara tar kontakt några 

                                                 
135 Gooderham, P.N., Tabiassen, A., Doving, E. & Nordhaug, O. (2004), Accountants os Sources of Business 
Advice for Small Firms, Internationel Small Business Journal, Vol.22, No.1:5-22, sid 7ff 
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gånger per år. Viss koll har revisorn på alla bolag som är kunder, detta för att kunna göra ett 
bra jobb. När revisionsplikten upphör hoppades och trodde revisorn inte att de små 
aktiebolagen slutar med revision, han ansåg dock att revisorerna måste bli bättre på att visa 
vad de egentligen tillför. Han trodde också att formerna på revisionen kan ändras, samt att nya 
alternativa tjänster kommer att efterfrågas.  
 
De fördelar upphörandet av revisionsplikten för med sig enligt revisorn är att revisionen blir 
efterfrågestyrd till skillnad från idag när den är tvingande. De som kommer att ha kvar 
revision är de som vill ha det vilket gör marknaden bättre samt att en bättre relation kan 
byggas mellan aktiebolaget och revisorn. Det blir mer av en affärsrelation mellan parterna 
istället för ett tvång. Nackdelar förslaget för med sig är enligt revisorn det tappade 
kontrollorganet, de tvivelaktiga bolagen kan komma att utnyttja att de då kan välja bort 
revisionen, skattemyndigheten är också kritisk mot förslaget på grund av detta. 
 

7. Analys, teorikopplingar och slutsatser 
 
Hur uppfattas förslaget om slopad revisionsplikt hos små aktiebolag med 1-10 anställda? 
Varför väljer de att antingen behålla eller sluta med revision i samband med att 
revisionsplikten upphör? 
 
Förhållandet mellan aktiebolaget och revisorn är det centrala i vårt analysavsnitt och detta 
kommer att utmynna i en studie om vilka tjänster aktiebolagen kommer att efterfråga i 
framtiden. Fokus innan detta avslutande avsnitt om tjänsteutveckling är på anledningar till 
varför aktiebolaget väljer att antingen sluta eller fortsätta med revision. 
 
7.1 Upplevt värde påverkar valet om revision 
Vi har funnit att den upplevda nyttan med revision har ett samband med valet av revision. De 
företag som inte upplevde att revisionen gav något nytta till företaget tyckte inte heller att den 
var värd pengarna, de företag som tyckte att de hade nytta av revisionen valde också att 
fortsätta med revision. Den upplevda nyttan påverkar alltså beslutet om revision, upplever 
företagsledaren ingen nytta väljer han eller hon inte heller att fortsätta med revision. Beslutet 
om revision är än så länge inte praktiskt genomfört, vilket gör att konsekvenserna av att 
antingen välja att sluta med revision eller fortsätta inte ännu är kända. När företagsledaren 
fattar sitt beslut gäller det att noggrant föröka studera osäkerheter kring beslutet, bland annat 
om vilka effekter beslutet har på andra delar av verksamheten. Beslutet kan också få 
konsekvenser utanför verksamheten, många företagsledare nämnde att bankerna kan komma 
att kräva revision när revisionsplikten upphör. Företagsledaren måste noggrant överväga 
exempelvis planer på framtida expansionen när han fattar beslutet om revision och många av 
de vi tillfrågat var också väl medvetna och hade funderat noga över hur valet av revision kan 
medföra vissa osäkerheter i framtiden. De flesta valde att behålla revisionen för att nyttan i 
framtiden kommer att vara högre än de insparade kostnaderna idag ifall revisionen väljs bort, 
detta också för att motverka de osäkerheter om bland annat negativa konsekvenser för 
verksamheten om revisionen väljs bort. Den upplevda nyttan och tryggheten är faktorer som 
påverkar valet av revision.  
 
Den upplevda nyttan hänger ihop med den kundupplevda kvalitén, de företagsledare som valt 
att inte fortsätta med revision upplever inte heller att de haft nytta av något råd de erhållit av 
sin revisor i samband med revision. Alltså hänger den uppfattade kvalitén ihop med den 
upplevda nyttan, det hjälper inte om revisionsbyrån själv tycker att de erbjuder nytta om inte 
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kunden upplever denna. De företagsledare som uppgett att de kommer att fortsätta med 
revision uppger att revisorn gett råd de haft nytta av i samband med revisionen, den 
uppfattade kvalitén på råden är då bra. Vi ser alltså även här ett samband mellan den upplevda 
nyttan och den uppfattade kvalitén samt hur detta påverkar beslutet om revision. De 
företagsledare som upplever att revisionen ger nytta och att kvalitén på råden i samband med 
revision är hög väljer också att behålla revision, de som inte upplever någon nytta med 
revision och ingen kvalité i råden de får väljer att sluta med revision. 
 
7.2 Affärsrelationen har betydelse 
De företagsledare som ansåg att det fanns en relation mellan deras revisor och bolag var också 
de som valt att behålla revision. De som inte tyckte att en relation fanns var de som valt att 
sluta med revision. Detta visar hur viktigt det är att vårda och bygga upp sina kundrelationer 
noggrant som revisionsbyrå. En relation bygger på förtroende och finns inget förtroende 
mellan aktiebolaget och revisorn kan heller ingen relation existera. De ord företagen som valt 
bort revision använder när de karaktäriserar en bra affärsrelation är uppenbarligen egenskaper 
de inte tycker att revisorn och revisionsbyrån har idag, att då arbeta för att exempelvis öka 
öppenheten mellan revisionsbyrån och aktiebolaget kan hjälpa till att skapa en relation.  
 
Alla vill inte ha en relation med sin revisor, dock kan inte revisionsbyrån utgå från detta utan 
måste aktivt jobba för att få en relation med så många som möjligt. Företagsledaren kanske 
initialt inte tycker att en relation är nödvändig, då är det upp till revisionsbyrån att ligga på 
och visa sin relevans och erbjuda lösningar aktiebolaget faktiskt kan upptäcka sig behöva. 
Relationen påverkar ifall aktiebolaget väljer att sluta eller fortsätta med revision, alltså är 
denna relation mycket viktig att arbeta med. Det som vidare styrker den påstådda relationen 
mellan aktiebolaget och revisorn är att samtliga som ansåg att en relation fanns också skulle 
tycka att det skulle vara jobbigt att meddela revisorn ifall företagsledaren istället valt att sluta 
med revision. De som inte tyckte att någon relation fanns tyckte inte heller att det skulle vara 
jobbigt att meddela revisorn om att de slutar med revision. Vi anser att sambandet är tydligt, 
finns  en relation är det jobbigare att avsluta samarbetet än om det inte finns det. 
 
En stark relation gör att chansen för återköp är stor, alltså att aktiebolaget inte bara köper en 
tjänst en gång och aldrig mer utan återkommer till det säljande företaget. Alltså ger en bra 
relation en bestående livscykel, när ett köp är avslutat återkommer kunden i ett nytt 
initialskede som i sin tur kan leda till ett nytt köp. De vi tillfrågat trodde inte att de skulle 
komma att byta revisor oftare när revisionsplikten slopas än de gör idag, alltså är 
förutsättningarna för återköp enligt vår studie bra. Detta gäller bara så länge revisionsbyrån 
erbjuder det aktiebolagen vill ha, det ställs då högre krav på lyhördhet och förmåga att 
anpassa sitt utbud efter vad som efterfrågas.  
 
En annan viktig aspekt är att alla aktiebolag ska känna sig viktiga och behövda. En del av de 
vi pratat med har intrycket av att revisionsbyråerna inte bryr sig om och värderar de små 
aktiebolagen som kunder, att de har så pass många stora kunder att det inte spelar någon roll 
om några små aktiebolag försvinner när revisionsplikten försvinner. Det är inte bra att ge detta 
intryck, om inte aktiebolagen känner sig betydelsefulla är inte heller relationen lika bra som 
den kunnat vara, känslan av betydelselöshet är inget som ger bra återköpsfrekvens. Eftersom 
de små aktiebolagen utgör en sådan stor del av alla aktiebolag, och alltså också en stor del av 
revisionsbyråernas kundkrets gäller det att inte förbise dessa små bolag. Vi anser att eftersom 
det är större chans att större bolag måste behålla revisionen när den blir frivillig på grund av 
intressentpåtryckningar är det ytterst viktigt att revisionsbyrån inser att fokus måste läggas 
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ännu mer på att övertyga de mindre aktiebolagen att stanna kvar som kunder när 
revisionsplikten upphör, även om bolagen i sig är små så kan förlusterna bli stora. Relationen 
och fördelarna är det som revisionsbyrån måste jobba på att förbättra och framhäva för att 
behålla de små aktiebolagen som kunder.  
 
Fördelarna aktiebolagen får av att ha bra relation till revisorn är förmåner, säkerhet och 
sociala fördelar. Företagsledaren vet att bolaget får de tjänster de behöver, igenkännande och 
trygghet i kommunikation och även specialerbjudanden och förmåner. Dessa fördelar är 
mycket viktiga att revisionsbyrån lyckas förmedla till aktiebolagen, att de vet vad som erbjuds 
och klart kan se fördelarna i detta. Eftersom en del av de företagsledare vi tillfrågat inte 
uppfattat någon nytta med revisionen kan dessa fördelar antingen inte ha förmedlats rätt eller 
att de helt enkelt inte upplevts av kunden. Vissa av de vi tillfrågat kunde inte identifiera alls 
vad revisionsbyrån tillförde deras verksamhet, dessa valde också bort revisionen. Alltså måste 
fördelarna göras tydliga och mer lätta att applicera på den egna verksamheten, så att 
företagsledaren ska kunna uppfatta dem. Alla företag kanske inte behöver de fördelar 
revisionsbyrån erbjuder, men dessa fördelar ska ändå vara tydliga så aktiebolagen kan göra ett 
aktivt val och veta vad de väljer bort ifall det revisionsbyrån erbjuder inte upplevs som viktigt 
och värt att betala för.  
 
En relation är inget som bara uppstår, den ska förtjänas genom utbyte av värde som båda 
parterna känner sig nöjda med. Relationen påverkar valet om revision, de som inte ansåg att 
någon relation fanns valde också att inte fortsätta med revision, de som ansåg att en relation 
fanns är också de som väljer att fortsätta med revision. Detta visar att revision inte bara ska 
bestå av kontroll av siffror, det finns mycket mer en revision kan och ska föra med sig. 
Revisionsbyråerna måste vara medvetna om allt runt omkring siffrorna för att kunna erbjuda 
det som efterfrågas och på så sätt få hållbara relationer till sina kunder. 
 
7.3 Personlighet påverkar till viss del 
De företagare som uppgett att de inte kommer att fortsätta med revision beskriver sig som mer 
risktagare än försiktiga i sin roll som företagare. Detta samband anser vi hänger ihop med att 
beslutet att sluta med revision kan föra med sig både positiva och negativa konsekvenser, det 
är alltså en osäkerhet i hur verksamheten exakt kommer att påverkas av detta beslut. 
Risktagare ser helhetslösning för företaget och har framtiden som främsta fokus, de företagare 
som valt bort revision har angett att det inte är de insparade revisionsarvodena som avgör, 
utan andra faktorer.  
 
Många tror idag att det bara är kostnaderna för revision som avgör valet om revision, 
exempelvis säger regeringsförslaget att svenska företag blir mer konkurrenskraftiga globalt 
när revisionskostnaderna minskas för de små aktiebolagen. Vi har dock lyckats bevisa 
motsatsen med vår undersökning, kostnaderna anses som väldigt marginella och är inte en 
betydande anledning att företagaren väljer bort revision. Självklart kan det se annorlunda ut 
för de företag med fler anställda som också får slopad revisionsplikt, men tidigare studier 
visar att det är de företag med 1-10 anställda som är mest osäkra när det gäller valet att 
fortsätta med revision. Alltså är inte frågan om konkurrenskraft via insparade 
revisionskostnader så viktig, de större bolagen kommer troligtvis att behålla revision på grund 
av intressentpåverkan, medan vi visar att de mindre inte tycker att de insparade kostnaderna 
som i sin tur ska leda till konkurrensfördelar är betydelsefulla nog att påverka beslutet om 
revision. Även om nyttan inte anses vara stor nog i förhållande till det som betalas för 
revisionen är inte revisionsarvodena i sig anledningen att revision väljs bort, andra saker 
påverkar som till exempel relationen. De aktiebolag som uppgett att de kommer att sluta med 
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revision säger att de inte kommer eller har påverkats av hur andra aktiebolag ställt sig till 
frågan, detta kan styrka uppfattningen om att vara risktagare. Risktagaren behöver inte andras 
stöd när han eller hon fattar beslut utan går mer på det som känns rätt, detta kan dock 
karaktärisera både en risktagare och en försiktig. 
 
Vi hittade inget tydligt samband mellan de som valde att fortsätta med revision och hur de 
karaktäriserade sig som företagare. Vissa ansåg sig vara risktagare medan andra 
karaktäriserade sig som mer försiktiga, vi ser dock att de som väljer att behålla revision lutar 
mer åt det försiktiga hållet än de som valt att sluta med revision. Att vara försiktig i sin roll 
som företagare innebär bland annat att hellre fortsätta med något som fungerar än provar 
något nytt och så långt som möjligt undviker risker. Inte heller de som valt att fortsätta med 
revision tror att revisionsarvoden är avgörande för om företag väljer att behålla revision eller 
inte. Inget samband fanns heller här vid frågan om andra aktiebolag påverkar företagsledarens 
beslut om revision, dock fanns en viss övervikt på dem som svarat att de inte kommer att 
påverkas av hur andra väljer eller har valt. Detta gör att företagaren kan vara försiktig och 
ändå inte behöva andras stöd när han eller hon fattar ett beslut. 
 
7.3.1 Positiva konsekvenser för aktiebolaget är det viktigaste 
Samtliga företagare anser att positiva konsekvenser för verksamheten är viktigare än att lagar 
och förordningar följs till punkt och pricka. Dock var en önskan om att så långt som möjligt 
kombinera dessa båda det de flesta tyckte skulle vara allra bäst. Detta visar att samtliga av de 
företagsledare vi undersökt är mer utilitarister än pliktetiker, konsekvenserna är det som först 
och främst spelar in när beslut fattas. Här finns enligt oss vissa risker till fusk och 
oegentligheter. En utilitaristisk syn innebär att om konsekvenserna är tillräckligt positiva av 
en handlig är denna handlig rätt, detta kan ge incitament att välja bort revision för att sedan 
möjligtvis redovisa missvisande siffror som gynnar verksamheten. Här anser vi också att de 
som betecknat sig som risktagare är mer troliga att ta chansen att försöka komma undan med 
lite felaktiga siffror. De som väljer bort revision kan såklart också redovisa korrekta siffror 
men ändå tycka att de positiva konsekvenserna av att sluta med revision är större än de som 
uppkommer om man fortsätter.  
 
Vi har märkt att alla företag vi undersökt har haft inställningen att företagets bästa går före 
mycket annat och detta gör att det kan bli lite svårare att lita på de siffror som presenteras ifall 
revisionen väljs bort. Blir fördelarna av fusk tillräckligt lockande kan vem som helst trilla dit. 
Felaktigheter kan såklart även ske omedvetet, detta är en av de stora riskerna enligt oss med 
att välja bort revision. Företagsledaren kanske inte kan så mycket som han tror och kan då åka 
på stora skadestånd till följd av slarv eller okunskap. De företag som sköter sin bokföring 
själv riskerar fler fel än de som till exempel anlitar en bokföringsbyrå och kunskapen är inte 
lika bred och uppdaterad hos det enskilda företaget som hos en professionell byrå. Är 
företagsledaren främst fokuserad på att konsekvenserna av ett fattat beslut blir så positiva som 
möjligt kan han eller hon både välja att fortsätta med revision och sluta med revision. Allt 
beror på vilket av alternativen som för med sig mest positiva effekter. Här kommer dock 
osäkerheten om utfall in, det är omöjligt att helt förutsäga konsekvenserna för den egna 
verksamheten ett visst beslut för med sig, ett alternativ som först verkade bäst kan med tiden 
visa sig vara helt fel. Exempelvis kan bankernas krav underskattas vilket i sin tur kan innebära 
svårigheter att få lån vid till exempel expansion. 
 
Vad företagsledaren värderar som mest viktigt för sitt företag är individuellt, vissa kan tycka 
oegentligheter lönar sig, medan andra kan tycka att konsekvenserna av att inte fuska är bättre. 
Beslutet om revision styrs av hur mycket positiva konsekvenser det för med sig, upplevs det 



Handelshögskolan vid Umeå Universitet                                                                 Malin Töyrä 
Kandidatuppsats HT 2008  Karin Fahlén 
 

 49 

som mer positivt att sluta väljer företagsledaren detta och tvärt om. Eftersom alla företag i vår 
studie uppgett att de positiva konsekvenserna är det som avgör om ett beslut fattas gäller det 
för revisionsbyråerna att tydligt förmedla de positiva konsekvenser revision kan föra med sig. 
Konsekvenserna är det som avgör både om företagsledaren behåller eller slutar med revision, 
värdering av konsekvenser används för att på bästa sätt utläsa vad som passar verksamheten 
bäst. Revisionsbyråerna har en chans att övertyga de som redan rangordnat konsekvenser och 
valt att sluta med revision ifall revisionsbyrån kan visa nya positiva konsekvenser som 
revision för med sig. Ifall aktiebolaget väljer att sluta med revision kan inte revisionsbyrån 
kontrollera att oegentligheter inte förekommer, detta blir då upp till andra statliga 
myndigheter att kontrollera.  
 
Eftersom samtliga företag vi undersökt har uppgett att de positiva konsekvenserna för 
företaget är det som ses till först tror vi att det ser likadant ut hos de flesta övriga små 
aktiebolag i Sverige. Det har tidigare nämnts att revisionspliktens upphörande kommer att 
medföra konkurrensfördelar gentemot andra länder genom minskade administrativa kostnader, 
vi tror att det snarare ska vara en bättre konkurrensfördel med säkra och kontrollerade siffror. 
Företagsledaren gör nog hellre affärer med andra företag som har offentliga och kontrollerade 
siffror, för att inte riskera att bli lurad eller inte få betalt för det som säljs. Vi har som sagt 
undersökt åtta företag, ett fåtal av dessa har valt att sluta med revision. Detta behöver inte 
betyda att oegentligheter kommer att förekomma hos de företag som valt att sluta med 
revision, men risken finns ändå och detta skall tas i beaktande när konsekvenser av 
upphörandet av revisionsplikten diskuteras.  
 
Hur företagsledaren är som person påverkar valet om revision, om företagsledaren är en 
risktagare eller mer försiktig påverkar samt hur han eller hon värderar och rangordnar vilka 
konsekvenser som är viktigast för den egna verksamheten. 
 
7.4 Bankerna påverkar valet om revision 
Bankerna är den intressentgrupp majoriteten av företagare i vår studie anger som den mest 
viktiga för företaget, detta även hos de verksamheter som inte finansierats via lån. De 
framtida lånemöjligheterna och planer på expansion är två av anledningarna till att bankerna 
anses som mest viktiga. 
 
Av de företag med 1-7 anställda vi studerat fanns ett samband mellan lånefinansiering och 
revision. De som finansierats via lån är också de som valt att fortsätta med revision. De utan 
lån har valt att sluta med revision men majoriteten tycker ändå att bankerna är den viktigaste 
intressentgruppen. Möjligheterna för framtida lån och kreditgivning är den främsta 
anledningen att bankerna anses som viktiga. De företag som valt bort revision har för tillfället 
ingen nytta av revisionen. Detta kan dock enligt oss komma att ändras i framtiden då 
bankerna möjligtvis inför krav på revision som säkerhet vid kreditgivning, företagen som valt 
bort revision kanske även de har planer på expansionen eller liknande där lån behövs. De 
företag som i sin tur valt att fortsätta med revision har troligtvis redan insett den framtida 
betydelsen denna typ av säkerhet har för kreditgivning. Det är viktigt att bankerna i ett tidigt 
stadium kommunicerar ut hur viktig ställd säkerhet är vid kreditgivning, detta ser vi dock att 
de flesta av de företag vi undersökt förstått i och med att samtliga med banklån valt att 
fortsätta med revision. 
 
Av de företag med 8-10 anställda uppger samtliga att de kommer att fortsätta med revision, 
trots att de är finansierade med eget kapital. Här är det de framtida expansionerna som anges 
som en av anledningarna till valet att behålla revisionen, även här har bankerna alltså 
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inflytande på valet av revision. Detta styrker även det som nämnts tidigare i bland annat 
tidigare forskning att de aktiebolag med fler anställda har större incitament att fortsätta med 
revision. De aktiebolag med 8-10 anställda trodde också att företagets trovärdighet i 
bankernas ögon blir sämre ifall revisionen väljs bort, detta styrker också att bankerna nått ut 
med sitt budskap om hur viktigt en ställd säkerhet är vid kreditgivning. 
De slutsatser vi kan dra utifrån detta är att som vi trodde är bankerna den intressentgrupp som 
generellt värderas högst, och som då alltså är den intressentgrupp som främst kan påverka 
valet av revision. Majoriteten av företagarna angav bankerna som den viktigaste 
intressentgruppen. Bankerna är såklart inte de enda som påverkar valet om revision, har 
företagsledaren ingen relation och upplever ingen nytta med revisionen fortsätter han eller 
hon inte med revisionen. Tidigare forskning har ofta påvisat att bankerna har störst påverkan 
på valet om revision, vi har dock sett att valet av revision inte bara påverkas av om 
verksamheten har lån eller inte utan av andra faktorer. Relationen mellan aktiebolagen och 
revisorn är en av dem. Detta har vi sett eftersom även en del av aktiebolagen utan lån väljer 
att behålla revisionen, framtida planer på lån är inte bara anledningen till detta utan också den 
upplevda nyttan med revisionen och relationen till revisorn. 
 
7.5 Kommunikationen är en viktig del 
 
7.5.1 Lagstiftningen 
De flesta av de företagare vi tillfrågat visste om att revisionsplikten kommer att upphöra, men 
hade inga djupare kunskaper om den praktiska innebörden av detta. Under intervjuerna fick vi 
intrycket av att de flesta av företagarna inte egentligen visste exakt vad revision är, och inte 
heller tidigare reflekterat över vilka konsekvenser upphörandet av revisionsplikten kan föra 
med sig. Vi anser att bristen på kunskap inte beror på misslyckanden från exempelvis 
regeringen att kommunicera ut sitt förslag, utan snarare på ointresse från företagarnas håll. 
Detta tror vi beror på att företagarna är trygga i sin ställning idag och möjligen inte anser att 
förslaget för med sig så stora förändringar för den egna verksamheten. Ytterligare ett bevis på 
detta är att de flesta av företagarna var lite osäkra på frågan om hur de fick reda på att 
revisionsplikten upphör, hade nyheten uppfattats som stor och betydelsefull anser vi att 
chansen hade varit större att företagsledarna kommit ihåg genom vilket media budskapet togs 
del av igenom. De flesta företagsledare svarade att de ”nog läst det någonstans”, vilket enligt 
oss visar att nyheten om revisionspliktens upphörande inte uppfattas som särkilt betydande. 
Budskapet har nått ut, vilket visar att de som ska förmedla budskapet har lyckats. Däremot har 
intresset hos mottagarna inte varit så stort, vilket gör att budskapets fulla mening kanske inte 
slagit igenom, detta beror alltså inte på ett felaktigt utformat budskap utan på oengagerade 
mottagare. 
 
7.5.2 Kommunikation av tjänsteutbud, inte tillräckligt bra!  
Kommunikationen mellan revisionsbyrån och aktiebolag måste vara trovärdig för att en 
relation ska kunna skapas, det som lovas måste hållas. Den tjänst som marknadsförs och 
erbjuds måste alltid leva upp till de förväntningar som har skapats. Det måste också vara 
tydligt vad aktiebolaget kan förvänta sig av tjänsten och vad som i gengäld revisionsbyrån 
förväntar sig av aktiebolaget. 
 
Majoriteten av de företagsledare vi tillfrågat uppger att de inte har bra kunskap om vilka 
tjänster deras revisionsbyrå har att erbjuda. En del uttryckte en vilja att bli mer involverade 
och få mer kunskap om vad revisorn kan erbjuda företaget utöver bara revisionen. Även om 
företagsledaren uppgivit att han inte har bra kunskap om utbudet hos revisionsbyrån kan ändå 
samma företagsledare uppge att de har en relation till sin revisionsbyrå, detta anser vi beror på 
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att den lilla kommunikationen som finns mellan aktiebolaget och revisorn är trovärdig. 
Trovärdig kommunikation räcker inte alltid, för att få ut sitt utbud gäller det att jobba på hur 
revisionsbyråerna kan öka medvetenheten av det de kan erbjuda hos kunderna. Vi tror att 
revisionsbyråer idag är väl medvetna om vikten att nå ut till sina kunder, och att nya utbud 
ständigt kommuniceras. Någonstans brister det dock, eftersom så många av de vi tillfrågat inte 
känner sig ha bra kunskap i vad revisionsbyråerna erbjuder. Vi anser att vikten av att 
revisionsbyråerna når ut till sina kunder är speciellt stor när revisionsplikten upphör, plötsligt 
måste nu kunderna fångas och behållas genom nya tjänster. Då MÅSTE budskapet och 
erbjudandet om de nya tjänsterna nå fram till aktiebolagen, annars riskerar revisionsbyråerna 
att tappa många kunder. Aktiebolag själv kanske inte inser sitt behov av den tjänst 
revisionsbyrån erbjuder. Det är då upp till revisionsbyrån att ”skapa” behovet av det som 
erbjuds och det måste ske genom fungerande kommunikation. 
 
Anledningen till varför aktiebolagen inte har bra kunskap om vilka tjänster revisionsbyrån 
erbjuder anser vi beror på felaktigt utformad kommunikation som leder till fel i avkodning, 
kommunikation som når ut till fel personer eller att kommunikationen inte är tillfredsställande 
för kunden. Fel i att avkoda budskapet uppkommer enligt oss när revisionsbyrån förutsätter en 
viss kunskapsnivå hos mottagaren. De flesta företagare vi intervjuat hade främst fokus på 
andra delar av verksamheten än den ekonomiska biten, detta gör enligt oss att allt 
för ”komplicerade” och ”svårtydda” erbjudanden från revisionsbyrån kan förkastas endast för 
att företagaren inte anser sig riktigt förstå vad det är som erbjuds. Det gäller att anpassa 
erbjudandet och kommunikationen efter mottagaren, att tydligt visa fördelarna för 
aktiebolaget i fråga och inte skapa en känsla av att revisionsbyrån vet så mycket mer än 
företagsledaren i aktiebolaget. Det gäller att individanpassa varje sätt att kommunicera sitt 
erbjudande så att mottagaren lätt kan se de fördelar just detta erbjudande för med sig för det 
egna bolaget.  
 
Många företagare gav intryck av att inte riktigt våga fatta ekonomiska beslut själva på grund 
av uppfattad egen okunskap, kan då revisionsbyrån förklara och ge hjälp till beslutsfattandet 
genom sitt budskap och sin kommunikation och skapa trygghet är chansen större att ett 
köpbeslut fattas. Att kommunicera ut sitt budskap till fel personer, alltså inte den 
mottagargrupp som avsetts, innebär att den tjänst revisionsbyrån erbjuder inte kommer att slå 
igenom, eftersom den målgrupp tjänsten passar inte får del av erbjudandet. Vi anser att detta 
också är en anledning till att så få av de vi tillfrågat vet vilka tjänster revisionsbyrån har att 
erbjuda, budskapet kan ha hamnat hos fel personer vilket i sin tur kan innebära att 
revisionsbyrån efter en tid slutar erbjuda just denna tjänst eftersom inget intresse visats. En 
god relation kan motverka detta, kontinuerlig kontakt underlättar uppföljning av hur 
erbjudanden tagits emot av kunden.  
 
Den sista anledningen till att ett erbjudande inte tas emot som avsett är enligt oss att 
kommunikationen inte fungerar tillfredsställande för kunden. Många av de vi pratat med 
uppger att de skulle vilja ha mer av en tvåvägskommunikation med sin revisor och sitt 
revisionsbolag, idag upplever många att de själva måste kontakta sin revisor med funderingar 
och frågor om exempelvis förändringar som kanske kommer att påverka verksamheten. Att 
revisorn istället skulle kunna ringa upp när något som kan vara intressant för den egna 
verksamheten blir aktuellt är något av ett drömscenario för företagsledare. Att revisorn har så 
pass bra kunskap om det enskilda aktiebolaget att mer individuella erbjudanden om tjänster 
kan utformas och kommuniceras ut är något vi märkt att aktiebolagen efterfrågar idag. 
Företagsledarna anser såklart att den egna verksamheten är det viktigaste och kanske inte 
inser att en revisor samtidigt kan ha många olika bolag han sköter. Revisorn kanske inte kan 
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ha så nära kontakt som aktiebolagen vill, men den kan ändå förbättras. Aktiebolagen har 
möjligen inte heller de resurser som krävs för att få ett heltäckande och helt individanpassat 
utbud av tjänster och kommunikation. Det är viktigt att revisionsbyrån kan effektivisera och 
erbjuda anpassad hjälp även för dem som inte har ”obegränsade” resurser.  
 
Vi anser dock att hur bra revisionsbyrån än blir på att anpassa sitt budskap och sin 
kommunikation är det i slutändan företagsledarens egna intresse som avgör om de når fram 
med sitt budskap. Revisionsbyråerna kan försöka så mycket de kan, men finns inte intresset 
hos företagaren är det inget att göra. Behov kan bara ”skapas” till viss del, alla går inte att 
övertyga. 
 
Kommunikationen mellan aktiebolaget och revisionsbyrån är idag inte tillräckligt bra. Detta 
kan påverka valet av revision genom att de som inte är nöjda med kommunikationen idag 
troligen kommer att välja bort revision och samarbete med revisionsbyrån i framtiden. 
Avsnittet om kommunikation är inte i första hand till för att visa anledningar till varför 
aktiebolagen antingen väljer att sluta eller fortsätta med revision, det är istället för att kunna 
visa hur ett budskap bäst ska nå från sändare till mottagare samt hur aktiebolagen uppfattar 
kommunikationen med revisionsbyrån idag. 
 
Slutsatsen av detta är att kommunikationen mellan aktiebolag och revisionsbyrå måste 
förbättras för att revisionsbyråerna ska behålla och locka nya kunder. När revisionsplikten 
upphör är det viktigare än någonsin att nå ut med vad som erbjuds till rätt personer och att 
göra sitt budskap så tydligt det går. Vi anser att en god relation är grunden till att nå ut med 
sitt budskap i detta fall, och att personlig kontakt är det aktiebolagen anser som det bästa sättet 
att få ta del av ett nytt erbjudande. Tjänsterna till aktiebolaget ska så långt som det är möjligt 
kunna anpassas för del enskilda verksamheten och olika behov, och fördelarna med tjänsten 
ska göras tydliga för företagsledarna. Är fördelarna tydliga och lättförstådda blir 
beslutsfattandet lättare och chansen är större att tjänsten accepteras. Tvåvägskommunikation 
efterfrågas av många, detta är en av de saker företagsledarna saknar idag, samt att revisorn ska 
ha inblick i och kunskap om det enskilda företaget.  
 
7.6 Vad efterfrågar aktiebolagen? 
Eftersom majoriteten av de företagare vi tillfrågat uppgav att de inte hade särskilt bra koll på 
vilka tjänster revisionsbyrån har att erbjuda kunde också nästan alla komma på tjänster de 
saknar i dagsläget. Det är inte säkert att dessa tjänster inte redan finns hos revisionsbyråerna, 
men vet inte aktiebolagen om dem kommer de inte heller att nyttja dem. Här kommer den 
ovan nämnda bristen av kommunikation in, det spelar ingen roll hur mycket revisionsbyrån 
erbjuder om inte kunderna är medvetna om detta, det är alltid det säljande företagets uppgift 
att skapa och öka medvetenheten hos kunderna. I vårt fall måste revisionsbyråerna kunna 
förmedla vad de har att erbjuda till de små aktiebolagen. 
 
De tjänster företagsledarna efterfrågar och saknar i dagsläget är en bättre förklarande 
information om de siffror som presenteras, till exempel att revisorn kan visa och beskriva 
avkastning på eget kapital och kassaflöden. Kunskapen att förstå och tolka de siffror som 
redovisas saknas i många fall hos aktiebolagen, därför är det viktigt att som revisor skapa 
förståelse för det som presenteras. Som vi nämnt tidigare är det mer sällsynt att små 
aktiebolag kan anställa personer med de kunskaper som behövs i alla lägen, då är det extra 
viktigt att kunna anlita hjälp med det som inte kan lösas inom verksamheten. Då är den 
förklarande ansatsen extra viktig, eftersom många företagsledare vi tillfrågat inte anser sig ha 
tillräckliga kunskaper för att tolka siffrorna fullständigt. Samtliga vi tillfrågat ansåg också att 
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rådgivning från externa parter är viktigt för den egna verksamheten, detta styrker också 
antagandet om att rådgivningen är viktigt och eftersom rådgivningen inte anses tillräckligt bra 
i dagsläget måste den förbättras. 
 
Mer konsultativa revisionstjänster är något som företagsledarna också nämner att de saknar i 
dagsläget. Det kan handla om att revisorn ska kunna visa trender, förklara historik och kunna 
ge jämförelseunderlag för jämförelse med andra företag. En överblick gör det lättare att hålla 
koll på konkurrenterna och skapa konkurrensfördelar. Alltså ge företagsledarna en bild av hur 
den egna verksamheten ligger till på marknaden, hur branschen ser ut att utvecklas och vara 
på väg. En företagsledare nämnde också att en sorts lista över åtgärder som behövs göras och 
dessa åtgärder skall vara prioriterade så det lätt går att utläsa vad som behöver åtgärdas först.  
 
De tjänster vi nämnt hittills har varit exempel på de konkreta förslag företagsledarna gett oss. 
Under intervjuernas gång har vi sett att nästan alla vill ha en revisor som är en del i företaget. 
Revisorn ska ha en så bra inblick i företaget att han själv kan kontakta företagsledaren när 
något som kan påverka verksamheten blir aktuellt. Revisorn skall också vara en kraft som 
driver företaget framåt mot förbättring och expansion. Att revisorn själv kan kontakta 
företagsledaren leder till att kommunikationen blir från båda hållen, alltså en 
tvåvägskommunikation som i förlängningen leder till en förbättrad relation. Idag upplever 
många att det alltid är dem som får ta kontakt med revisorn och att initiativet överlag ligger 
för mycket hos företagarna själva. Vi förstår att revisorerna möjligen inte tar initiativ till 
kontakt eftersom de små aktiebolagen då måste betala för detta, men någon sorts 
överenskommelse tror vi att aktiebolagen och revisorn skulle kunna nå, till exempel att 
revisorn lovar att alltid ringa när något visst blir aktuellt. Exempel på detta kan vara att 
företagsledaren vill veta direkt när någon ny lag angående anställningsavtal blir aktuell.  
 
Ömsesidig kommunikation är enligt oss ett av de viktigaste områdena revisionsbyråerna 
måste jobba på att förbättra. Baserat på det vi hittills nämnt drar vi slutsatsen att tjänsterna 
revisionsbyrån erbjuder faktiskt kommer att måsta förändras, något vi hittills antagit och nu 
bevisat genom aktiebolagens svar. Dessa tjänster skulle ha efterfrågats även om 
revisionsplikten inte upphört, men eftersom den kommer att upphöra är det ännu viktigare att 
revisionsbyråerna hörsammar de nya kraven och önskemålen aktiebolagen har. 
Revisionsbyråerna måste på ett helt nytt sätt kämpa för att behålla sina kunder när 
revisionsplikten upphör, och förhoppningsvis knyta nya kunder till byrån, då gäller det att ge 
aktiebolagen det de efterfrågar. Förut har revisionsbyråerna haft kunderna som självklara 
eftersom alla varit tvungna att ha revision, nu måste de istället kämpa som andra företag för 
att behålla sin kundstock. Nu konkurrerar revisionsbyråerna också på ett nytt sätt med 
redovisningsbyråerna, då båda kan utveckla nya tjänster aktiebolagen efterfrågar. 
Revisionsbyråerna har då en mängd val gällande hur de skall konkurrera, ska de fokusera, 
differentiera eller vara kostnadsöverlägsna? Vi tror att det är superviktigt att revisionsbyråerna 
noggrant överväger vilken typ av konkurrensstrategi som passar bäst för det som erbjuds. 
 
Eftersom majoriteten av företagarna uppgett att de är personer som vågar prova ett nytt 
erbjudande först finns här bra möjligheter att revisionsbyrån kan nå ut med nya tjänster. Det 
är alltid den kundupplevda kvalitén på tjänsten som är det viktiga, det spelar ingen roll hur bra 
säljaren tycker det han erbjuder är, uppfattar inte kunden detta är det ändå kört. 
Revisionsbyråerna måste se till att aktiebolagen upplever att kvalitén på det som erbjuds 
uppfyller förväntningarna. Innan revisionsbyrån genomför förändringar i sitt utbud av tjänster, 
måste de tänka på vilken typ av tjänst och kvalité aktiebolagen efterfrågar och därmed 
kommer att förvänta sig av de nya tjänsterna. Mottot att hellre lova för lite och sedan ge över 
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förväntan kan vara bra att tänka på för att inte riskera missnöje, dock är det alltid bäst att hålla 
det som lovas, varken mer eller mindre. Ett sätt för revisionsbyråerna att kolla vad som 
efterfrågas kan vara att läsa vår undersökning, eller att själva ta initiativ och kontakta 
aktiebolagen och fråga vad de vill ha. Byte av värde där båda parterna är nöjda med utbytet är 
grunden till en fungerande kund- och säljar relation. Tvåvägskommunikation ökar chansen att 
ett utbyte båda är nöjda med inträffar då revisionsbyrån kan ge aktiebolaget det som 
efterfrågas och aktiebolaget i sin tur vet att förväntningarna på det som levereras kommer att 
uppfyllas.  
 
De tjänster aktiebolagen nämnt att de saknar i dagsläget är inga helt nya tjänster, utan 
förbättringar av tjänster som redan finns. Dock kommer utbudet att behöva anpassas efter 
dessa önskemål om revisionsbyrån skall ha chans att behålla befintliga kunder. Den enda 
tjänst vi kan anta att revisionsbyrån kommer att måsta utveckla som ny är att anpassa en tjänst 
efter bankernas krav vid kreditgivarsammanhang. Detta grundar vi på att samtliga av de 
aktiebolag vi undersökt angett att bankerna är den enskilt viktigaste intressentgruppen. 
 
7.7 Sammanfattad analys och slutsats 
De anledningar aktiebolagen i vår studie uppger som påverkar valet av revision är många. 
Den upplevda nyttan med revision påverkar valet om revision, upplever aktiebolagen ingen 
nytta med revisionen fortsätter de inte med den. Det gäller för revisionsbyråerna att tydligt 
kunna visa vilken nytta och vilka fördelar deras arbete för med sig för aktiebolagen. 
Affärsrelationen mellan aktiebolaget och revisorn påverkar valet av revision, upplevs ingen 
relation från aktiebolagets håll väljer de inte heller att fortsätta med revision. För att relationen 
skall bli så bra som möjligt måste revisionsbyråerna jobba på en förbättrad kommunikation 
med aktiebolagen, denna kommunikation kan förbättras genom att mer initiativ till kontakt tas 
av revisionsbyråerna.  
 
Revisionsarvodena påverkar i vår studie inte direkt valet om revision, de eventuella insparade 
revisionsarvodena kommer enligt företagarna istället att spenderas på andra typer av 
ekonomisk rådgivning och hjälp, möjligheterna finns för revisionsbyråerna att behålla dessa 
kunder och intäkter genom att utveckla tjänster aktiebolagen är villiga att betala för. 
Revisionsbyråerna måste också visa vilken nytta pengarna ger, vad aktiebolagen får för det 
som betalas. Här kan revisionsbyråerna locka tillbaks även de som valt att sluta med revision 
genom att visa de fördelar de tjänster som erbjuds för med sig. Personligheten hos 
företagsledaren påverkar till viss del valet av revision, de som valt att sluta med revision 
uppger att de är risktagare medan de som behåller revisionen är mer blandade i sin 
uppfattning om hur de är som personer. Positiva konsekvenser för företaget påverkar valet av 
revision, ifall de positiva konsekvenserna av att behålla revision överstiger de som uppstår om 
revision slopas väljer företagsledarna att fortsätta med revision. Revisionsbyråerna måste 
alltså visa för aktiebolagen vilka positiva konsekvenser deras tjänster för med sig för att hålla 
kvar och locka nya kunder. Bankerna påverkar valet av revision, majoriteten av de tillfrågade 
tycker att bankerna är den viktigaste intressentgruppen för verksamheten. För nuvarande lån 
och framtida expansionsplaner kan bankerna påverka hur företagen väljer i frågan om revision. 
Revisionsbyrån kan bli bättre på att upplysa om hur viktigt det i framtiden kan bli med 
revision ur bankernas synvinkel, tjänsterna revisionsbyrån erbjuder kan också bli mer 
anpassade efter exempelvis kreditgivarsituationer.  
 
Kommunikationen mellan aktiebolagen och revisionsbyråerna fungerar inte tillräckligt bra 
idag. Aktiebolagen har svårt att definiera och nämna vilka tjänster revisionsbyrån har att 
erbjuda. Revisionsbyråerna måste jobba mer för att nå ut till sina kunder, och att kunna visa 
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vilka fördelar och vilket mervärde de erbjudna tjänsterna för med sig. Personlig kontakt är 
enligt vår studie det bästa sättet att nå ut med sitt budskap, och mer av en 
tvåvägskommunikation efterfrågas. Baserat på de svar vi erhållit samt egna slutsatser är 
följande tjänster något som revisionsbyråerna måste förbättra.  

 
• Förbättrad och mer personlig kommunikation anpassad för den enskilda verksamheten 
• Bättre och mer förklarande information om siffror 
• Fördjupade konsultativa tjänster 
• Ökad tvåvägskommunikation med ömsesidigt initiativ 
• En mer involverad revisor som kan ge råd som för verksamheten framåt 
• En revisionstjänst anpassad efter bankernas krav vid kreditgivarsammanhang 

 
Eftersom aktiebolagen med 1-10 anställda utgör en så stor del av alla aktiebolag i Sverige är 
det förödande för revisionsbyråerna att inte i tid anpassa sitt utbud och lyssna på vad som 
efterfrågas för framtiden. Nu kommer revisionsbyråerna inte längre att ha kunderna serverade 
på silverfat utan måste istället kämpa för att behålla de som finns samt förhoppningsvis skaffa 
nya kunder.  
 
Vi har ovan baserat slutsatserna på vad företagsledarna uppgett att de önskar av en revisor. Vi 
vet självklart att allt detta inte kan förväntas av en revisor då oberoendet kan komma att 
inkräktas på. Det vi nämnt ovan skall fungera mer som en fingervisning om vad 
revisionsbyråerna kan satsa på att utveckla i sitt utbud av tjänster, revisorn i sig kanske inte 
behöver tillhandahålla dessa tjänster utan möjligen någon annan på byrån. Revisionsbyrån 
måste tillhandahålla nya typer av mer anpassade tjänster till aktiebolagen som kan ge något av 
det vi ovan nämnt som aktiebolagen saknar i dagsläget. Utbudet måste enligt oss ändras för att 
revisionsbyråerna skall kunna behålla existerande kunder samt knyta nya till byrån när 
revisionsplikten upphör. 
 
7.8 Revisorn vs. Aktiebolagen  
Här gör vi en kort jämförelse mellan aktiebolagens svar och de svar revisorn gav oss rörande 
revisionspliktens upphörande samt tolkningar detta. Vi placerar detta avsnitt sist för att det 
inte påverkar våra slutsatser. 
 
Revisorn nämnde som majoriteten av aktiebolagen att en relation finns mellan dem, dock är 
denna relation mycket beroende av hur företagsledaren är som person samt vilken inställning 
han har till internkontroll. De som i vår studie angett att ingen relation finns mellan det egna 
bolaget och revisorn kan alltså själva bära lite skuld till detta, är företagsledaren inte mottaglig 
behöver det inte vara revisorns fel att en relation inte byggs upp. Skillnaden i hur väl 
rådgivning tas emot nämner revisorn som stor mellan små och stora aktiebolag, små 
aktiebolag är överlag mer mottagliga för rådgivning. Detta stöder det aktiebolagen uppgett om 
att rådgivning från externa parter är viktig för den egna verksamheten. Detta stöder att även 
tjänster som är mer rådgivande och förklarande är något att satsa på att utveckla i framtiden 
för revisionsbyråerna. Revisorn tyckte också som vi att revisionsbyrån måste bli bättre på att 
visa och förmedla vilka fördelar deras tjänster kan föra med sig för företaget, vilket mervärde 
och vilken nytta tjänsterna som erbjuds för med sig. Revisorn menade att revisionsbyrån 
måste ändra sitt utbud av tjänster, till exempel att formerna för revisionen behöver förändras 
samt att helt nya tjänster kan komma att måsta utvecklas för att möta efterfrågan. Vi håller 
med honom om detta, och det gjorde även aktiebolagen indirekt. 
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Revisorn var enligt oss redan införstådd i att tjänsteutbudet kan komma att måsta ändras, han 
nämnde dock inte specifikt vad hans byrå kommer att göra för att möta dessa förändringar. Vi 
tror inte att alla revisorer är lika införstådda i vilka konsekvenser den upphörande 
revisionsplikten kan föra med sig med avseende på marknadsförändringar, vår revisor arbetar 
på en av Sveriges största revisionsbyråer vilket enligt oss gör honom bättre informerad än de i 
mindre byråer utan samma interna informationsmöjligheter. 

 
8. Sanningskriterier 
 
Eftersom vår studie är kvalitativ är det tankar och idéer kring vårt grundproblem som stått 
bakom vårt val av teorier och sedan de frågor vi ställt till företagsledarna och revisorn, därför 
är det vår tolkning av svaren som är central.136 Vi kan inte dra slutsatser direkt av de svar vi 
erhållit utan tolkar dessa för att finna samband, därför är de mycket viktigt att vi som 
studerare ställer oss kritiska till respondenternas svar och tidigare forskning inom vårt ämne. 
Sanningsbedömningar handlar om att utifrån det angreppssätt som valts för undersökningen 
använda relevanta sanningskriterier för att bedöma hur väl forskaren nått sitt mål,137 eftersom 
vi valt ett hermeneutiskt perspektiv är tolkningen central. Vi väljer därför sanningskriterierna 
tillämplighet, rimlighet, trovärdighet, samvetsgrannhet, överförbarhet och äkthet138. 
 
8.1 Tillämplighet 
Utgångspunkten för tillämplighet är att människor genom egna uppfattningar och 
personligheter ger uttryck för sin uppfattning om hur verkligheten ser ut, utrymme ska ges för 
egna framställningar och tolkningar av vårt problemområde.139 Detta har vi gjort genom att vi 
tagit med frågor som bland annat handlat om vad företagaren uppfattar som viktigast, hur 
företagaren uppfattar sig själv i sin roll, vad som upplevs som viktigast för verksamheten med 
mera. Vi har valt att studera små aktiebolag och därmed pratat med företagsledare i sådana 
bolag, vår studie och vårt grundproblem är betydelsefullt för de företagsledare vi valt ut vilket 
gör att personliga tolkningar från dem blir användbara. Detta gör i sin tur att tillämpligheten 
blir hög140. Vi har anpassat våra frågor för företagsledarna, alltså har vi noggrant anpassat och 
ställt samma frågor som alla passat olika personer i olika branscher och med varierande 
kunskap om vårt ämne. De frågor vi använde till revisorn var till största delen baserade på 
tidiga reflektioner samt att vi ville få ett jämförelseunderlag med de frågor vi senare ställde till 
aktiebolagen. 
 
8.2 Rimlighet 
Vi har valt ut våra intervjufrågor med bas i de teorier vi använt oss av, teorierna har vi i sin tur 
sökt upp med vår problemformulering och problembakgrund som grund. Detta gör att både de 
teorier vi valt och de frågor vi ställt har varit relevanta för vårt arbete. De svar vi erhållit i 
intervjuerna kan vi applicera på de teorier vi valt, alltså har vi ställt rätt frågor. Vi har också 
lagt mycket tid på att göra intervjufrågorna så tydliga som möjligt för att försäkra oss så långt 
som möjligt om att få svar på rätt saker. Det är mycket viktigt att försöka hitta ett samband 
mellan ord och handling, alltså till exempel att vi så långt vi kan försöker förutsätta att de som 
uppgett att de kommer att sluta med revision faktiskt kommer att göra det när revisionsplikten 
                                                 
136 Patel, Runa. Tabelius, Ulla, (1987), Grundbok i forskningsmetodik, Studentlitteratur, Lund, sid 77 
137 Johansson Lindfors, Maj-Britt, (1993), Att utveckla kunskap, Studentlitteratur, Lund, sid 160 
138 Patel, Runa. Tabelius, Ulla, (1987), Grundbok i forskningsmetodik, Studentlitteratur, Lund, sid 77-81 
139 Ibid sid 77 
140 Ibid sid 78 
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upphör. Vi gör alltså en bedömning om att överrensstämmandet mellan ord och handling är 
god.141 
 
8.3 Trovärdighet 
För att inte riskera att stereotypa uppfattningar och förutfattade meningar ska göra våra 
tolkningar felaktiga, har vi utformat frågorna för att så mycket som möjligt undvika detta. Vi 
har gjort detta bland annat genom att undvika ledande frågor samt att lägga egna värderingar i 
frågorna. För att undvika att dra lättillgängliga slutsatser försöker vi så gott vi kan visa att vårt 
insamlade av svar, och hur vi tolkar dem så tydligt som möjligt. Vi har gjort frågor som 
inbjudit till egna tolkningar och känslor och därmed försökt få mer utförliga svar som baseras 
på hur företagsledaren är som person och hur deras åsikter och uppfattningar ser ut.  Eftersom 
vi erhållit utförliga svar är trovärdigheten av våra tolkningar hög, vi får mer bakgrund att 
basera våra tolkningar på. För att öka trovärdigheten krävs observans, förmåga att ta distans 
från det som observeras och tolka detta utifrån flera olika vinklar. 142 Tack vare att vi erhållit 
mycket målande svar har vi kunnat tolka både utifrån de svar som getts samt hur 
företagsledaren och revisorn i fråga använt sig av sitt kroppsspråk och nyanser i språkbruk. 
 
8.4 Samvetsgrannhet 
Vi som studerare har bara vårt egna kunnande och vårt omdöme att lita till när det kommer till 
frågor rörande noggrannhet och ärlighet, som båda avgör kvalitén på vår undersökning.143 
Eftersom vi inte har något personligt vinstintresse eller incitament att påverka undersökningen 
i viss riktning är vår ärlighet hög och vi siktar på att visa saker som de verkligen är. Vi 
påverkar inte företagsledarna medvetet att lämna uppgifter som inte överrensstämmer med 
verkligheten, vi hoppas också att vår omedvetna påverkan är obefintlig även om detta är svårt 
att bevisa helt. Noggrannhet i tolkningen handlar bland annat om att inte utelämna 
information som inte passar in i tolkningarna, detta anser vi att vi lyckats mycket bra med då 
vi inte förfinat eller vinklat saker till vår fördel144. Ett exempel är när vi citerat den åsikt som 
skiljt sig från de övrigas svar. Vi har också varit noggranna att citera ordagrant, inga 
svordomar har censurerats och citaten har inte tagits ur sitt sammanhang. 
 
8.5 Överförbarhet 
Överförbarhet handlar om att de slutsatser vi når ska kunna överföras till andra grupper eller 
situationer.145 Även om vår studie är av liten skala kan ändå slutsatserna vi kommer fram till 
att kunna användas av andra, dock kan inget generaliseringsunderlag skapas på grund av 
storleken på vårt arbete. Överförbarheten anser vi ändå som stor eftersom aktiebolag med 
samma struktur kan ha tendens att resonera liknande runt beslut, alltså kan revisorer och 
revisionsbyråer ha nytta av att se det vi kommit fram till och exempelvis få vägledning i 
frågor om efterfrågan av tjänster med mer.  
 
8.6 Äkthet 
Vi anser att äktheten i vår studie är hög. Vår studie ger en rättvisande bild då den visar olika 
åsikter och uppfattningar som fanns hos våra respondenter, detta genom att noggrant citera 
och försökt visa olika vinklar och synpunkter på vårt problem. Vi vinklar eller förvanskar inte 
de svar vi fått utan försöker så långt som möjligt att ge en bild som överrensstämmer med 
                                                 
141 Patel, Runa. Tabelius, Ulla, (1987), Grundbok i forskningsmetodik, Studentlitteratur, Lund, sid 78 
142Ibid,  sid 80 
143 Ibid sid 81 
144 Ibid 
145 Johansson Lindfors, Maj-Britt, (1993), Att utveckla kunskap, Studentlitteratur, Lund, sid 169 
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verkligheten. Våra intervjupersoner kommer med hjälp av vår undersökning att få en bättre 
bild av vårt problem, vi anser också att vi ökade förståelsen för vårt ämne hos respondenterna 
under våra intervjuer. Detta för att våra frågor ökade medvetenheten om vårt problem samt 
manade till eftertanke. Vår studie ger respondenterna och läsarna en förbättrad grund till hur 
beslutet om revision kan gå till och vilka faktorer som påverkar. Respondenterna får ökad 
medvetenhet med hjälp av de frågor vi ställt, och på så sätt kan beslutet om revision 
underlättas.146 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
146 Bryman A, Bell E 2005 Företagsekonomiska forskningsmetoder, Malmö, Författarna och Liber AB sid 308-
309 
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Bilaga 1 
 
Uträkning till procentsats små aktiebolag 1-10 anställda 
 
Vi sökte genom affärsdata fram antal aktiebolag med 1-50 anställda med omsättning under 83 
miljoner. Vi fick fram att det var 191 840 stycken, denna siffra jämförde vi sedan med 
sökningen på aktiebolag med 1-10 anställda som blev 168 730. Procenten av aktiebolag med 
1-10 anställda är 87,9 % av de aktiebolag som får slopad revisionsplikt.  
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor 
 
Vad har ni för roll i ert företag? 
 
Kan ni kort beskriva er verksamhet? 
 
Hur många anställda har ni i ert företag? 
 
Hur är er verksamhet i huvudsak finansierad? 
 
Vet ni om att revisionsplikten för små aktiebolag kommer att upphöra år 2010? 
(Om JA), hur fick ni reda på detta? 
 
Har ni någon gång fått råd av revisorn i samband med revisionen som ni känt att er 
verksamhet har haft nytta av? 
 
Känner ni att ni skulle kunna kontakta er revisor utöver revisionen om till exempel råd i 
investeringsfrågor eller andra förbättringar? 
 
Tycker ni att rådgivning från externa parter är viktigt för er verksamhet? Skulle ni i så fall 
vara villiga att betala för denna? 
 
Har ni haft kontakt med er revisor det senaste året utöver revisionen? (Om JA), ungefär hur 
ofta? 
 
Hur stor inblick har ni i er revisors arbete idag? Kontrollerar ni det arbete revisorn gjort på 
något sätt? 
 
Vad tycker ni är den största nyttan revisionen ger ert företag? 
 
Om ert företag väljer att sluta med revision, hur tror du att detta påverkar er verksamhet? 
 
Hur stor påverkan anser ni att era intressenter (banker, leverantörer mm) har på valet om 
revision? 
För er verksamhet, vilken intressentgrupp anser ni som den mest viktiga? (banker, 
leverantörer, anställda, kunder, stat och kommun). 
 
Tror ni att ert företags trovärdighet i bankernas ögon försämras ifall revisionen väljs bort?  
 
Tror ni att ni kommer att påverkas av hur andra aktiebolag på marknaden väljer i frågan om 
revision?  
 
Hur mycket kostar en revision för er? Tycker ni att det är värt pengarna i dagsläget? 
 
Ifall ert företag väljer bort revision, vad tror ni att de insparade revisionsarvodena skulle gå 
till? 
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Vad anser ni vara viktigast för er verksamhet i dagsläget, insparade kostnader för upphörd 
revision eller de ekonomiska fördelarna framtida kontrollerade siffror för med sig? 
 
Vad tycker ni är det viktigaste en revisor ska hjälpa ert företag med? 
 
Anser ni att det finns någon typ av relation mellan ert företag och er revisor i dagsläget? 
(Om JA), hur ser denna relation ut, vad består den av? 
 
Vad tycker ni karaktäriserar en bra affärsrelation mellan företag?  
Är detta något ni vill ska finnas mellan er och er revisionsbyrå? 
 
Tycker ni att det skulle vara jobbigt att meddela er revisor om ni beslutat att sluta med 
revision? 
  
När revision blir frivilligt, tror ni er verksamhet kommer att byta revisor oftare än idag? 
 
Tycker ni att ni har en bra kunskap om vad revisionsbyråerna har för tjänster att erbjuda? 
 
Hur föredrar ni att få vetskap om nya utbud av tjänster? (via vilket media, word of mount osv) 
 
När en nytt erbjudande blir aktuellt, är ni en sådan som oftast provar först eller väntar ni tills 
andra har provat och utvärderat? 
 
Kan ni komma på någon tjänst i samband med revision och rådgivning er verksamhet saknar i 
dagsläget? (Något ni skulle ha nytta av?) 
 
I din roll som företagare, skulle du beskriva dig som mer av en risktagare eller mer försiktig? 
 
Vad anser du som mest viktigt när du fattar ett beslut, att konsekvenserna blir positiva för 
verksamheten eller att regler och förordningar följ till punkt och prickar? 
 
När revisionsplikten upphör, kommer ni att fortsätta med revision? 
 
 
 
 
 
 


