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Sammanfattning 

Frågeställningar 
Tre frågor avser uppsatsen att besvara. Vilka delar av revision är av störst alternativt minst 

betydelse för småföretag i Västerbotten och hur kommer dessa faktorer att påverka valet om 

fortsatt revision? Existerar ett förväntningsgap bland småföretag i Västerbotten och, hur 

påverkar det valet om fortsatt revision? Finns det något samband mellan hur småföretag i 

denna studie väljer vid frivillig revision och hur företagen i Finland och Danmark valde första 

året efter revisionspliktens borttagande? 

Syfte 
Uppsatsens teoretiska syfte är att ge ett bidrag till forskning inom val av revision. Ett 

teoretiskt delsyfte är att jämföra företagen i uppsatsen med hur småföretagen i Danmark och 

Finland valde ett år efter revisionspliktens borttagande. Uppsatsens praktiska syfte är att ta 

reda på vilka delar av revision som har störst alternativt minst betydelse för småföretag samt 

om ett förväntningsgap existerar. Vad som kommer fram i uppsatsen kan vara användbart för 

revisionsbyråer i Västerbotten då de kan få en större förståelse för vad deras kunder värderar 

med revisionen och vad de anser att byråerna behöver förbättra. 

Metod 
Uppsatsen är skriven med en positivistisk kunskapssyn. Angreppssättet är deduktiv och 

metoden är kvantitativ. Primära källor har samlats in med hjälp av enkäter som skickats ut till 

de småföretag som kommer att undantas från revisionsplikten. Enkäterna är uppställda enligt 

SERVQUAL metoden.   

Teori 
Teorier i uppsatsen består främst av förväntningsteorier, tjänstekvalitet och SERVQUAL. 

Vidare bygger uppsatsen på tidigare studier inom förväntningsgap, val av revision samt 

forskning som visar hur företagen i Danmark och Finland har agerat angående frivillig 

revision.   

Slutsatser 
Delar av revision som har störst betydelse för bolagen i uppsatsen är tillförlitlighet. 

Räkenskapsrevision är det området som företagen värderar högst. Studien visar på ett negativt 

samband mellan tillförlitlighet och efterfrågan på revision. En annan slutsats är att det finns 

ett positivt samband mellan företaget med en intern redovisare och efterfrågan på revision. 

Företagen som inte kommer att fortsätta med revision har till stor del valt detta på grund av att 

kostnaden är för hög. I 85 % av företagen i uppsatsen existerar ett förväntningsgap. Vidare har 

inget samband funnits mellan hur företagen i Danmark och Finland valde angående frivillig 

revision första året och företagen i den här studien. Det är en betydligt större andel företag i 

den här uppsatsen som kommer att avstå från revision.   
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1  Inledning 
 

I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till arbetet. Först förklaras 

problembakgrunden som följs av en kort beskrivning om revision, som senare mynnar ut till 

en problemdiskussion. Vidare kommer frågeställningarna som arbetet ska besvara att 

redovisas samt uppsatsens praktiska och teoretiska syfte att beskrivas. Slutligen förklaras 

några definitioner på begrepp som kommer att användas under arbetets gång.  

 

1.1  Problembakgrund 
 
Yrket revisor har funnits under en lång tid men i Sverige var det först i den nya 

aktiebolagslagen, år 1895, som det ställdes krav på att alla aktiebolag skulle ha minst en 

revisor. Revisorn blev vald av aktieägarna på den årliga bolagsstämman. Lagen gav ingen 

specificerad beskrivning över vilka kvalifikationer som krävdes för att arbeta som revisor 

vilket gjorde att övervägande del av de verksamma revisorerna inte hade de ekonomiska 

kunskaper som behövdes för att upptäcka fel i räkenskaperna. Denna form av revisor kallas 

idag för lekmannarevisor. 1912 var året då Sverige hade utbildat klart sina första 

auktoriserade revisorer på Handelshögskolan i Stockholm (Wallerstedt 2001 s.847). Men det 

skulle komma att ta lång tid innan företagen enligt lag var tvungna att använda sig av en 

auktoriserad revisor. Det tog tid för yrket att etablera sig på marknaden. 1932 inträffade 

Kreuger kraschen vilket ledde till en finansiell kris i Sverige. Då det inte fanns tillräckligt 

många auktoriserade revisorer i landet för att utreda vad som ledde till denna krasch togs det 

in yrkesmän från utlandet. Det var denna händelse som fick fart på revisorsyrket i Sverige. 

Företagen efterfrågade nu en auktoriserad revisor för att undvika att historien skulle upprepa 

sig. Men en ändring i lagen om att det skulle krävdas en godkänd eller auktoriserad revisor 

kunde inte ske innan det fanns tillräckligt många kvalificerade revisorer i Sverige för att 

granska alla aktiebolagen (Wallerstedt 2001 s.851-853). 1983 beräknades det att utbudet var i 

jämvikt med efterfrågan och det skrevs in i aktiebolagslagen att alla aktiebolag skulle ha 

minst en auktoriserad eller godkänd revisor som granskade deras finansiella rapporter 

(Wallerstedt 2001 s.855).  

 

2006 tillsatte Sveriges regering en utredningsgrupp för att undersöka om småföretag skulle 

undantas från revisionsplikten och i så fall, till vilken grad. Den 21 juni 2010 kom beslutet att 

privata aktiebolag och handelsbolag, som saknar juridisk ägare, själva ska kunna välja om de 

vill använda en revisor till sin verksamhet eller inte. Denna lagförändring träder i kraft den 1 

november 2010. Denna valmöjlighet gäller för företag som i genomsnitt under två års tid inte 

överstiger eller endast överstiger ett av dessa tre gränsvärden;  

 

1. Antal anställda fler än 3 personer,  

2. Balansomslutning över 1,5 miljoner kronor  

3. Nettoomsättning över 3 miljoner kronor. 

 

I finansiella företag och stiftelser i vilka det krävs en årsredovisning ska revisionsplikten 

kvarstå oavsett om gränsvärdena överstigs eller inte (Regeringen 2009 s.7).  
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En av anledningarna till att revisionsplikten avskaffas för småföretag är för att förenkla deras 

byråkratiska arbetsbörda och minska kostnaderna som hör samman med revisionen. 

Kostnaden för revision för ett företag som högst har en omsättning på 3 MKR och högst 3 

anställd uppgår till i genomsnitt 15 000 kr (Regeringen 2008 s.130). I regeringens utredning 

beräknas att småföretagen gemensamt kommer att få en minskad kostnad på 5,8 miljarder kr 

per år om de väljer att avstå från revision och den kostnad det innefattar (Regeringen 2008 

s.23). En uppskattad siffra på hur många aktiebolag som inte kommer omfattas av 

revisionsplikt efter 1 november 2010 är 250 000 st. (Nordström 2010 s.46). Sveriges 

granländer Danmark och Finland valde att undanta småföretag från revisionsplikt 2006 och 

2007 (Regeringen 2010 s.66).  

 

De senaste årtionden har det varit flera större företag som har gått i konkurs där kritik har 

riktas mot revisorerna för att de inte i tid upptäckte oegentligheter i företagens räkenskaper. 

Det har lett till flera diskussioner i samhället om vilka arbetsuppgifter och vilket ansvar 

revisorerna egentligen har vid en revision (Johansson 2005 s.9). Det finns många tidigare 

studier (se Porter 1993 och Koh & Woo 1998) som visar på att företagen och samhället inte 

har samma syn som professionen själva har på vad revisorns arbete innebär. Det finns ett så 

kallat förväntningsgap mellan parterna. Det ger sig i uttryck genom att företagen ofta 

förväntar sig att revisorn ska upptäcka mer fel i redovisningen än vad revisorerna själva anser 

att de är skyldiga till. En annan punkt där ofta åsikterna mellan parterna går isär är 

fördelningen av vem som har ansvaret för räkenskaperna då något går fel. Aktiebolagslagen 

beskriver ansvarfördelningen som följer; 

 

”Revisorn skall granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den 

verkställande direktörens förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och omfattande 

som god revisionssed kräver.” (Aktiebolagslagen 9:3 1st SFS 2005:551)  

 

Även fast de flesta diskussionerna om förväntningsgap har startat på grund av fel steg i stora 

företag och debatterna har då främst har handlat om ett gap mellan stora företags intressenter 

och revisorn så finns det också ett gap mellan de mindre företagarna och professionen 

(Johansson 2005 s.191,197). Företagare som saknar ekonomisk kunskap har många gånger 

höga krav på sin revisor. Högre förväntningar på ansvaret revisorn har för deras ekonomi än 

företagare som har en ekonomisk utbildning (Koh & Woo 1998 s.150). Mindre företag hör 

ofta till den grupp affärsrörelser som har för höga förväntningar på sin revisor. Detta eftersom 

de till skillnad från större företag inte lika ofta har någon egen ekonom anställd för att ta hand 

om företagets redovisning (Barkah, Cildavil & Hassanzadeh 2008). Det är en vanlig 

(miss)uppfattning att revisorn ska hitta alla fel som kan finnas i företagets räkenskaper, ge 

ekonomisk rådgivning och i vissa fall tror företagaren även att revisorn även ska hjälpa till 

med redovisningen i företaget. De som har en ekonomisk utbildning har en större uppfattning 

om vad revisorns jobb innefattar och ställer inte lika höga krav på sin revisor och dess ansvar 

för ekonomin i företaget. Förväntningarna blir mer realistiska efter det faktiska arbete som 

revisorn ska utföra åt företaget (Bylander & Strandberg 2009).  

 

I ett försök att minska detta förväntningsgap beslutades det år 2004 att inför varje 

revisionsuppdrag ska det skrivas en handling, uppdragsbrev. Detta brev ska bl.a. innehålla en 

beskrivning om vad revisionen ska innefatta och vilket ansvar de båda parterna har i avtalet 

(Barkah et al. 2008). Eftersom den vanligaste orsaken till att förväntningarna av företagarna 

inte levs upp till är att kommunikationen mellan parterna inte varit tydlig nog angående vad 

en revision innebär och hur ansvaret ska fördelas, bör kommunikationen förbättras för att 

minska gapet (Johansson 2005 s.197). Informationen som ska förmedlas via både 
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uppdragsbrevet och revisionsberättelsen måste därför skrivas på ett sätt som gör innebörden 

tydligare och enklare att avkoda för mottagare, företagaren. Men minst lika viktig som den 

skriftliga informationen är att både revisorn och företagen kan ha en god kommunikation i 

övrigt med varandra och på det viset minska förväntningsgapet. 

 

På samma sätt som att det finns skillnader mellan var förväntningsgapet uppstår i stora och 

små företag, så skiljer det sig även mellan vilka beståndsdelar som är viktiga vid val av 

revisor mellan de två grupperna av verksamheter. Beattie och Fearnley gjorde 1995 en 

undersökning i Storbritannien om vilka faktorer som påverkar valet av att byta revisor bland 

noterade aktiebolag. Studien är utförd på företag som enligt lag måste ha en revisor och valet 

de står inför är att behålla sin revisor eller byta till någon annan. Vad som dessa företag 

bygger sitt val på är vad som är intressant i denna uppsats. En tydlig skillnad mellan faktorer 

som värderades och storleken på verksamheten kom fram i denna studie. Exempelvis var 

mindre företag mer bekymrade över kostnaden för revision än större verksamheter. Kunskap 

om bolagets bransch var också en faktor som visade sig vara av större betydelse för mindre 

företag än större verksamheter. Andra faktorer som var viktiga vid detta val var bland annat 

om revisionsbyrån hade ett gott ryckte, vilket skulle leda till att intressenterna litade på att 

byrån skulle kvalitetssäkra företagets finansiella rapporter (Beattie & Fearnley 1995).  

  

Svanström gjorde 2004 en svensk studie om små till medelstora företags syn på revisorn och 

kom fram till att små företag som hade en bra relation till sin revisor skulle mer troligen 

behålla sin revisor om revisorsplikten togs bort än de som inte hade en lika bra relation. Andra 

faktorer som han kom fram till hade en positiv inverkan på att vilja ha kvar sin revisor var att 

använda sin revisionsbyrå till rådgivning om redovisning och att anlita någon av de större 

byråerna med ett välkänt samt gott rykte (Svanström 2008 s.161,164-166). För att ett företag 

ska välja att fortsätta bli reviderade är det viktigt att de är nöjd med kvaliteten på revisionen 

(Behn et al. 1997 s.15). 

 

 

1.2  Vad är revision  
 

Revisor får vem som helst kalla sig, det är inte en skyddad yrkestitel. Men både auktoriserad 

revisor och godkänd revisor är skyddade titlar som erhålls efter avlagd revisorsexamen av 

Revisorsnämnden. Det var före revisionspliktens borttagande i stort sett bara ideella och 

mindre ekonomiska föreningar som varken behövde ha en auktoriserad eller godkänd revisor 

(FAR 2005 s.125-127). 

 

Revision innebär att revisorn granskar företagets årsredovisning och förvaltning för att sedan 

kunna skriva en revisionsberättelse. Det är denna som intressenter till företaget får tillgång till 

och kan använda för att bilda sig en uppfattning om företagets ekonomiska ställning. För att 

revisionsberättelsen ska vara en handling som till exempel kreditgivare, leverantörer och 

företagets anställda ska kunna lita på krävs det att revisorn är opartisk och inte har ett 

personligt intresse för företagets ekonomiska ställning. För att detta ska uppnås finns det ett 

antal regelverk och normer som revisorn ska följa. Bland annat; Aktiebolagslagen, andra 

associationsrättsliga lagar, Revisionslagen, Årsredovisningslagen, Bokföringslagen, 

revisionsstandard i Sverige (RS), Föreningen auktoriserade revisorer rekommendationer 

(FAR) (FAR 2005 s.14-15, 108 & 113-115). Bifogat till denna uppsats finns ett utdrag ur 

Aktiebolagslagens och Revisionslagens beskrivning om revisorn arbetsuppgifter och ansvar. 

RS mål och generella principer för revision finns också bifogade precis som uppgifter om vad 
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ett uppdragsbrev ska innehålla och ett exempel på en standardutformad revisionsberättelse för 

ett aktiebolag.     

 

En revisor ska inte anta sig ett uppdrag om det finns anledning att tro om hans oberoende 

ställning hotas. Det är inte ovanligt att företagare frågar sin revisor om ekonomisk rådgivning. 

Revisorn måste överväga om hon eller han kan åta sig denna rådgivande roll utan att riskera 

att bli jävig. Var gränsen går beskrivs i de regelverken som nämndes ovan, men i praktiken är 

det många fall en bedömningsfråga. Under en revision kan situationer uppkomma som kräver 

ställningstaganden. Att revisorn ger vägledning inom detta räknas ingå i uppdraget och 

klassas inte som en sådan rådgivning som går över gränsen. (FAR 2005 s.135-137) 

 

En revision innehåller två delområden. Den första, räkenskapsrevision, är den som de flesta 

kopplar ihop med revision. Det är granskning av företagets finansiella rapporter. Visar de en 

bild av företaget som stämmer överrens med verkligheten, kan intressenterna förlita sig på 

denna information? Den andra delen är förvaltningsrevision, det vill säga en kontroll av 

företagets interna rutiner och att de följer regelverken som berör verksamheten (Öhman 2007 

s.38).   

 

 

1.3 Problemdiskussion 

 

Det är med den ovan givna bakgrunden som jag anser att det skulle vara intressant att göra en 

studie om vilka faktorer som är väsentliga för småföretagare vid valet att fortsätta revidera sitt 

företag eller inte, efter revisionspliktens borttagande. Det finns idag ingen studie som är 

inriktad enbart på de företag som kommer falla utanför revisionsplikten i Sverige. Tidigare 

studier är gjorda på en större bredd av företag. Till exempel är Svanströms undersökning 

utförd på små till medelstora verksamheter med 1 upp till och med 249 stycken anställda 

(Svanström 2008 s.13). Jag anser därför att det behövs en ny undersökning som visar hur just 

denna grupp av företag, som inte längre kommer att omfattas av revisionsplikten, resonerar 

inför det val de står inför. Förutom att ingen tidigare studie fokuserat på endast de företag som 

berörs av lagförändringen i Sverige, är tidigare undersökningar om val av revisor utförda 

innan ett formellt beslut om lagförändringen fattats. Vilket kan medföra att företagen som var 

med i undersökningarna inte hade bestämt sig hur de skulle ställa sig inför det eventuella 

framtida valet. Vid skrivandet av denna uppsats är lagförändringen beslutad om. Med detta är 

min förhoppning att de företagen jag kommer att undersöka både haft tid på sig att besluta hur 

de känner inför valet och bestämt om de vill fortsätta bli reviderade eller inte.  
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1.4 Frågeställningar 
 

o Vilka delar av revision är av störst alternativt minst betydelse för småföretag i 

Västerbotten och hur kommer dessa faktorer att påverka valet om fortsatt revision? 

 

o Existerar ett förväntningsgap bland småföretag i Västerbotten och hur påverkar det då 

valet om fortsatt revision? 

  

o Finns det något samband mellan hur småföretag i denna studie väljer år 2011 vid 

frivillig revision och hur företagen i Finland och Danmark valde första året efter 

revisionspliktens borttagande? 

 

1.5 Syfte 
 
Det teoretiska huvudsyftet med denna uppsats är att ge ett bidrag till forskningen inom val av 

revision. Vad småföretag i Västerbotten anser är viktiga delar med en revision och vad de 

tycker är mindre betydande för deras verksamhet är vad uppsatsen avser att ge ett svar på. Det 

som kommer fram i denna uppsats ska ses som ett bidrag som kan vara användbart vid fortsatt 

forskning inom området. Resultaten i studien kommer att ge en bild av vad en grupp företag i 

Västerbotten anser är viktigt med revision och kan inte generaliseras till företag i hela 

Sverige.  

 

Ett teoretiskt delsyfte är att göra en jämförelse mellan hur småföretagen i Danmark och 

Finland har agerat efter revisionspliktens borttagande i respektive land och hur företagen i 

denna undersökning kommer att välja, att bli reviderade år 2011 eller inte.  

 

Det praktiska syftet är att ta reda på vilka delar av revisionen som småföretag värderar högt 

alternativt lågt. Vad som kommer fram i uppsatsen kan vara användbart för revisionsbyråer i 

Västerbotten då de kan få en större förståelse för vad deras kunder värderar med revision. 

Samt vad företagen anser att byråerna behöver förbättra. Studien avser även att ta reda på om 

småföretags förväntningar på revisionsbyrån stämmer överens med vad revisorn enligt 

regelverken ska och får göra och hur det påverkar valet om revision. Denna information är 

användbar för Västerbottens revisionsbyråer då de får reda på om de behöver vara tydligare 

med att förklara vad deras arbete går ut på eller om deras kunder redan har en bra uppfattning 

om vad revisorns arbetsuppgifter och ansvarsområden är.   
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1.6  Definitioner 
  
Småföretag 

I denna studie kommer småföretag och småföretagare vara de företag som inte längre 

omfattas av revisionsplikten efter den 1 november 2010.   

 

Revisor, revisionsbyrå, byrå 

I denna uppsats kommer revisor och revisionsbyrå att i stort sätt användas med samma 

betydelse när det handlar om val av att fortsätta bli reviderat. Detta eftersom valet kan vara 

byggt på både faktorer kopplade till revisorn i sig eller hela revisionsbyrån. I de fallen ordet 

byrå används i uppsatsen kommer det alltid att vara en synonym till revisionsbyrå.  

 

Big 8/6/5/4  

När begreppen big 8/6/5/4 används i studien betyder det de största revisionsbyråerna i 

världen. Från början var de 8 st. som var överlägset störst men med tiden har 

sammanslagningar och nedläggningar gjort att antalet har minskat och idag är de 4 stycken 

stora byråer kvar. Det begreppet som kommer användas beror på tidpunkten när studien jag 

refererar till utfördes och hur många revisionsjättar det då fanns.   

 

Kunder 

Kunder kommer i denna uppsatts att betyda företag som är kund till en revisionsbyrå.  

 

Tjänster 

Begreppet tjänster kommer i denna uppsats att syfta till revision.  

  



 
7 

 

2 Teoretisk metod 
 

I det här kapitlet kommer den teoretiska metoden att presenteras. Kapitlet börjar med att 

motivera ämnesvalet för att gå vidare till arbetets avgränsningar. Sedan följer arbetets 

perspektiv och min förförståelse till ämnet. Vidare tas kunskapssyn, angreppsätt, metodval 

samt kritik mot metodval upp. Litteratursökning och källkritik skrivs om i slutet av kapitlet.     

 

 

 

2.1 Ämnesval 
 

Jag var redan vid ett tidigt stadium intresserad av vad lagförändringen av den slopade 

revisionsplikten skulle innebära för samhället. Eftersom jag inte besatt någon djupare kunskap 

om revision och småföretagarnas syn på revisorn innan skrivandet av denna uppsats, började 

jag med läsa in mig på området. Jag tog del av uppsatser och forskning som behandlande 

revision och småföretagare. Regeringens utredningar som ligger till grund för lagförändringen 

om revisionspliktens begränsning studerades jag (Regeringen SOU 2008:32; Regeringen 

2009/10:CU28). Efter att ha tagit del av denna information fick jag en bättre uppfattning om 

hur lagförändringen skulle komma att påverka olika parter. Det som skapade ett intresse hos 

mig var hur småföretag skulle välja om fortsatt revision. Främst på vilka grunder de skulle 

bygga sina beslut. En vidare sökning gjordes på vad som fanns skrivet om val av revision i 

tidigare uppsatser och forskning. Utifrån vad som tidigare behandlats i forskning, begränsades 

området som behövdes studeras. Ett område som jag inte fann i tidigare studier i Sverige 

ledde mig vidare till det slutliga valet. Att studera vilka delar av revision som är av störst 

alternativt minst betydelse för småföretag i Västerbotten och hur dessa faktorer kommer att 

påverka valet om fortsatt revision? Vid läsande av tidigare forskningar kom jag över flera 

studier om förväntningsgap. Det skapade också ett intresse hos mig. Jag valde därför att 

kombinera val av revision med förväntningsgap och ytterligare en frågeställning växte fram. 

Om det existerar ett förväntningsgap bland småföretag i Västerbotten och, hur påverkar det då 

valet om fortsatt revision? 

 

I regeringens utredningar stod det om utvecklingen av revisionspliktens begränsningar i bland 

annat Danmark och Finland. Hur det ser ut i dessa länder idag och antaganden om hur det 

kommer att bli i Sverige efter revisionspliktens borttagande. Det var ungefär lika stor andel 

småföretag i både Finland och Danmark som valde bort revision redan första året efter 

lagförändringen. Vilket gjorde att jag blev intresserad av hur stor andel av företagen i den här 

studien som kommer välja bort revision 2011. Det valdes som ett delsyfte i uppsatsen att 

jämföra om det finns något samband mellan hur småföretagen i denna studie väljer vid 

frivillig revision och hur företagen i Finland och Danmark valde första året efter 

revisionspliktens borttagande? 

 

2.2 Avgränsning 
 

Arbetet avgränsas till att endast innefatta aktiebolag i Västerbotten, som kommer undantas 

från revisionsplikten 2011. Detta val har tagits eftersom det inom ramen för denna uppsats 

inte finns resurser nog för att göra en omfattande undersökning av hela Sveriges småföretag. 

Genom att begränsa studien till Västerbotten kommer en större procentandel av företag från 

samma område att bli studerade än om samma antal företag hade deltagit från hela landet. 
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Företag från olika delar av landet kan resonera på olika sätt inför detta val. Att endast studera 

en del av landet kan resultera i en slutsats mer nära verkligheten än om samma antal företag 

spridda över landet hade deltagit i studien. Det är viktigt att påpeka att vad som kommer fram 

i denna studie endast ger en bild av en grupp småföretag i Västerbotten och anses inte vara 

generaliserbart till företag i hela Sverige. 

 
 

2.3 Perspektiv    
 

Denna uppsats kommer att skrivas utifrån småföretagarnas perspektiv. Detta eftersom syftet 

med uppsatsen är att ta reda på vilka faktorer som småföretag i Västerbotten anser är viktiga 

delar med en revision och vad de tycker är mindre betydande för deras verksamhet. Studien 

avser även att ta reda på om småföretags förväntningar på revision stämmer överens med vad 

revisorn enligt regelverken ska och får göra. Samt om detta påverkar valet om fortsatt 

revision. För att kunna besvara syftet som det är formulerat behöver uppsatsen vara skriven 

utifrån småföretagens synvinkel och det är viktigt som läsare att känna till att hela uppsatsen 

kommer att vara skriven utifrån detta perspektiv. Enligt Halvorsen (1992 s. 38) är det viktigt 

att ta ställning till ur vilkens synvinkel ett arbete är skrivet. Detta eftersom det kommer ha en 

stor inverkan på vilken verklighet uppsatsen visar samt vilka slutsatser som kan dras av 

studien.  

 

När det gäller förväntningsgapet hade det varit möjligt att utöver företagens perspektiv även 

se utifrån revisorernas synsätt. Detta har valts att inte göra i denna uppsats då anledningen att 

ta reda på om det finns ett förväntningsgap är att se om det har någon inverkan på hur 

småföretagen väljer angående om fortsätt revision. Förväntningsgapet mäts därför efter lagar 

och inte genom att jämföra de två parternas olika synsätt. Av den anledningen skulle 

uppsatsens syfte inte kunna besvarats på ett bättre vis genom att fokusera på både 

småföretagens och revisorernas perspektiv.      

 

 

2.4 Förförståelse 
 

En uppsatsförfattares förkunskaper om det aktuella ämnet kan påverka utformningen av 

arbetet. Från nivån på uppsatsen till frågeställningarna och hur teorin tolkas kan omedvetet 

influeras av författarens personliga erfarenheter och tidigare kunskaper (Bryman & Bell 2005 

s.42). Genom att vara medveten om detta har jag eftersträvat att vara objektiv och opartisk i 

mitt synsätt på ämnet under skrivandet av uppsatsen. Det är viktigt för läsarna att känna till 

min förförståelse om revision och småföretagare, för att utifrån det kunna dra egna slutsatser 

om just det har haft en påverkan på resultatet av denna uppsats. Innan påbörjandet av detta 

arbete har jag studerat ekonomi i sju terminer på civilekonomprogrammet med inriktning mot 

redovisning. Under denna tid har jag endast läst en fem veckors kurs som behandlade 

revision, Advanced Auditing, under höstterminen 2009. Kursen fokuserade på att ge en 

översiktlig förståelse över revisionsprocessens olika delar. Mina förkunskaper om revision var 

med andra ord mycket begränsade inför skrivandet av denna uppsats. Lika begränsade var 

kunskaperna om småföretagen. Under min studietid har revision utifrån småföretagarnas 

perspektiv aldrig varit ett ämne som har diskuterats något större. Inte heller inom andra 

ämnesområden har småföretagens synvinkel varit något som har lyfts fram under studierna.      
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Eftersom jag hade begränsade kunskaper inom ämnet inför skrivandet av uppsatsen är min 

förhoppning att jag till stor del har varit opartisk genom arbetet. Att mina personliga 

erfarenheter inte har haft någon större påverkan på hur uppsatsens har vinklats och arbetets 

resultat. Mina kunskaper har byggts upp under skrivandet av den teoretiska referensramen och 

av tidigare studier. Analys och resultat bygger därför på samma information som läsarna 

tilldelas läsarna i denna uppsats.      

 

 

2.5 Kunskapssyn 
 

Kunskapssynen i uppsatsen är positivistisk. Vilket utgår från att forskaren är neutral till ämnet 

som ska studeras. Forskaren ska vara opartisk och inte blanda in sina personliga värderingar i 

studien vilket kan påverka slutsatserna (Halvorsen 1992 s.14). För att undersöka företagens 

syn på revision behöver jag vara objektiv till ämnet. Med mina begränsade kunskaper om det 

aktuella ämnet är jag öppen för att ta in information från flera synvinklar och är inte styrd åt 

något håll. Positivismen står vidare för objektiv och mätbarkunskap (Hartman 2004 s.105). 

Denna syn på vetenskaplig kunskap stämmer överrens med hur uppsatsen kommer att 

genomföras. Enkäter med mestadels fasta svarsalternativ kommer att användas för att samla in 

empirisk kunskap. Det lämnar inget rum för forskaren att tolka informationen. Vidare 

kommer en redan beprövad enkät att skickas ut vilket ökar trovärdigheten för att 

informationen är objektiv då jag inte själv har formulerat alla frågor.   

 

2.6 Angreppsätt 
 

Denna uppsats utgår från ett deduktivt angreppsätt. Teorier har samlats in, för att sedan ligga 

till grund för den empiriska undersökningen (Halvorsen 1992 s.15). Enkäten som skickats ut i 

den här uppsatsen är konstruerad enligt SERVQUAL metoden. Teorier om denna metod har 

studerats innan skapandet av enkäten. Vidare är enkäten uppbyggd av teorier såsom 

tjänstekvalitet, förväntningsgap och faktorer som är viktiga vid val av revision. I syfte att veta 

vad som är intressant att mäta och vad forskare tidigare har kommit fram till behövdes en 

grundlig teoristudie göras innan den empiriska undersökningen.  

 

2.7 Metodval 
 

Syftet med uppsatsen är att ge ett bidrag till forskning inom val av revision. Vilka delar av 

revisionen som småföretag anser är viktiga alternativt mindre betydande för deras 

verksamheter. Samt hur det påverkar valet om fortsatt revision. I syfte att ta reda på detta 

behöver flera företag dela med sig om deras upplevelser och synsätt på revision. Vidare ska 

många olika faktorer hos varje företag mätas och jämföras mot varandra. Det är viktigare för 

uppsatsen att företagen ger sina synpunkter på många delar av revision istället för djupgående 

förklaring inom varje område. En kvantitativ studie är därför att föredra i den här uppsatsen. 

  

En kvantitativ studie består av standardiserade frågeformulär (Halvorsen 2006 s.87). Det kan 

vara strukturerade intervjuer eller enkät med fasta svarsalternativ. Att använda enkäter till att 

samla in information bedöms lämpligast för att svara på uppsatsens syfte. Valet har gjorts för 

att nå ett stort antal företag under en kort tidsperiod. Att ringa eller besöka alla företag hade 

krävt mer tid än vad jag vid skrivandet av denna uppsats hade tillgång till.  
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En så kallad tvärsnittstudie är vad som kommer att göras i den här uppsatsen. Halvorsen 

(2006 s.65) beskriver att denna forskningsmetod används när förhållandet mellan flera 

variabler ska jämföras mot varandra. Det ska göras vid ett och samma tillfälle. I uppsatsen 

kommer flera faktorer om val av revision kommer att mätas i förhållande till varandra samt 

den upplevda revisionskvaliteten. Samtliga variabler som ska mätas kommer att frågas om i 

enkäten, vilket betyder att information om variablerna hämtas vid samma tidpunkt. Kriterierna 

för en tvärsnittstudie är därmed uppfyllda.   

 

Fördelar med att samla in information via en enkät är att den så kallade intervjueffekten 

undviks, respondenterna bli inte påverad av hur intervjuaren ställer frågorna. Frågorna ställs 

på exakt samma vis till alla deltagande företag. Det ger samtliga respondenter möjligheten att 

tolka frågorna på samma sätt. Vidare får företagen tid på sig att fundera över hur de ska svara 

på enkäten och de blir inte stressad över en intervju situation. Ytterligare fördelar är att 

respondenterna är anonyma vilket kan leda till mer ärliga svar (Ejlersson 1996 s.11-12). 

Sammanställningen av svaren är även betydligt enklare att göra när största delen av frågorna 

är fasta svarsalternativ (Hartman 2004 s.234).  

 

Informationen som kommer fram genom denna metod går att omvandla till data, vilket gör 

den enkel att jämföra och redovisa med tabeller (Holme & Solvang 2006 s.76-78). Att kunna 

jämföra företagens svar mot varandra är precis det jag vill göra i den här uppsatsen. 

Informationen behöver vara jämförbar för att kunna svara på uppsatsens syfte och 

frågeställningar.   

 

 

2.8 Kritik mot metodval 
 

Kritiker till denna metod menar att genom att ha ett förbestämt område som ska mätas, ofta 

genom styrda intervjuformer, är inte forskaren öppen för hela verkligheten. Forskaren förlitar 

sig helt på att verktyget som används mäter hela verkligheten. Det kan finnas underliggande 

orsaker som inte mäts, men påverkar, varför respondenterna svarar som de gör. Det verkliga 

sambandet mellan faktorerna kommer då inte fram i resultatet av undersökningen (Bryman & 

Bell 2005 s.105). Det finns alltid en risk med att endast mäta en del av en verklighet och inte 

gå in på djupet, då viktig information kan missas. I den här uppsatsen ska flera faktorer mätas 

i förhållande till om företaget kommer fortsätta med revision. Då många olika faktorer 

kommer att mätas i syfte att finna ett samband med en faktor reduceras risken för att missa 

viktiga samband.  

 

Kanske den största svagheten med att välja en enkät istället för en intervju är att bortfallet blir 

betydligt större. Vidare kan företagen inte fråga upp betydelsen av en fråga de inte förstår. På 

samma sätt kan jag inte ställa följdfrågor till företagen. Ytterligare en nackdel är att det med 

säkerhet inte går att veta vem på företaget som svarat på enkäten (Ejlersson 1996 s.12-13).  

För att försöka reducera att företagen misstolkar vad som frågas efter och svarar på något 

annat, har jag lagt ner mycket tid på formuleringarna av frågorna. Det för att vara så tydlig 

som möjligt med vad som frågas efter. Mer om detta kan läsas i avsnittet enkätens utformande 

i kapitlet praktisk metod. Genom att vara noga med uppbyggandet av enkäten hoppas jag 

undvika att följdfrågor behöver ställas. Vidare är det små företag som enkäten skickas ut till, 

med högst tre anställda. I mindre företag är samtliga anställda mer involverad i alla 

arbetsuppgifter varför risken för missvisande svar då fel person svarar på enkäten minskas.     
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2.9 Litteratursökning 
 

Den teoretiska referensramen och kapitlet tidigare studier är uppbyggda av sekundärdata. Det 

är främst forskningsdata som ligger till grund för teorin i denna uppsats. Vilket består av 

artiklar från forskare och rapporter om deras studier och slutsatser.   

 

I början av arbetet användes uppsatsportalen Diva för att finna arbeten skrivna inom ämnet. 

Det i syfte att få inspiration och förståelse för vad tidigare uppsatser behandlat. Sökningar 

gjordes bland uppsatser skrivna på master nivå. Ord som användes i denna sökning var främst 

förväntningsgap och revisionsplikt. Jag letade information om lagförändringen angående 

revisionsplikten via regeringens hemsida. Både utredningar, proposition och beslut om 

lagändringen har jag läst i syfte att hämta information och inspiration till uppsatsen.  

 

För att hitta relevanta artiklar och andra informationskällor för att kunna besvara uppsatsens 

frågeställningar har jag använt mig av databaser tillgängliga via Umeå universitet. Sökningar i 

databasen business source premier har resulterat i övervägande del av artiklarna i den 

teoretiska referensramen och kapitlet tidigare studier. Genom databasen E-Journals har också 

relevanta artiklar för uppsatsen hittats. Följande sökord har i olika kombinationer använts för 

att finna artiklar till uppsatsen; audit, choice, service, quality, expectation, gap, SERVQUAL, 

communication, model. Referenslistan i en artikel har lett mig vidare till andra relevanta 

studier som har använts i uppsatsen. Jag har haft tillgång till tidningsskriften Balans via Umeå 

universitetsbibliotek.  

 

Vidare har metodböcker används vid skrivandet av kapitlen teoretisk och praktisk metod. Så 

väl översiktliga samhällsvetenskaplig metodlitteratur har studerats som mer specialinriktade 

enkätkonstruktions böcker. Det senare har använts vid skapandet av enkäten. Dessa böcker 

har lånats via Umeå universitetsbibliotek.    

 

2.10 Källkritik 
 

Fyra kriterier kan användas för att bedöma hur trovärdig en källa till information är. Dessa 

fyra krav är äkthet, oberoende, färskhet och samtidighet (Ejvegård 2003 s.62-64). Johansson 

(2003 s.85-86) skriver om samma krav som ska vara uppfylld för att källan ska anses vara 

trovärdig. Han beskriver dessa krav med tre begrepp, närhetskritik, tendenskritik och 

beroendekritik. Nedan kommer begreppen att diskuteras enligt Ejvegårds fyra kriterier.     

 

Äkthetskrav handlar om tydandet av att informationen är sann (Ejvegård 2003 s.62). En 

bedömning om författaren till källan förmedlar falsk information för personliga syften 

(Johansson 2003 s.86). Det går inte att vara helt säker på att det som står i en artikel är 

sanningsenligt. Det finns inget som indikerar att artiklarna och litteraturen använda i den här 

uppsatsen skulle vara skrivna av andra orsaker än att förmedla forskningsresultat. Inga 

personliga eller politiska ståndpunkter finns angivna i artiklarna varför de inte antas vara 

skrivna för att gynna författaren eller forskarna på något vis. Vidare är artiklarna ofta 

refererade till i andra forskningar vilket ökar trovärdigheten då flera forskare anser att 

informationen är tillförlitlig.  
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Oberoendet ställer krav på att forskaren vet var informationen kommer ifrån och då även hur 

trovärdig den är. Andra- och tredjehandskällor har mindre trovärdighet än information som 

kommer direkt från huvudkällan (Ejvegård 2003 s.63). Om information har refererats i led av 

flera författare ökar risken för att texten avviker från den ursprungliga betydelsen. Samma 

ordföljd kan tolkas olika beroende på vem som läser den. För att undvika detta i den här 

uppsatsen har jag så långt som möjligt försökt att endast redogöra för förstahandskällor. 

Vilket innebär att jag har läst forskarnas egna artiklar och inte ett referat från andra källor. 

Endast vid ett fåtal tillfällen har en andrahands källa använts i uppsatsen. Detta eftersom 

original artikeln inte fanns tillgänglig via de databaser jag hade tillgång till via Umeå 

universitet. Då jag inte lyckats hitta huvudkällan har jag samlat information från två olika 

författare som har referatet till upphovsmannens arbete. Metodböcker som har används är inte 

förstahandskällor. De är många gånger en sammanställning av flera olika författares idéer om 

hur en uppsats ska skrivas. De flesta metodböckerna tar upp samma huvudområden och 

beskriver de på olika vis. Jag har använt mig av flera böcker för att se forskningen ur fler än 

en synvinkel.     

 

Färskhetskravet bygger på att nya forskningar och artiklar ska inkluderas i arbetet. En 

forskare ska veta vad som har skrivits om det aktuella ämnet i nutid, vilket många gånger är 

viktigare än att komma med gammal information (Ejvegård 2003 s.64). Jag har använt mig av 

både nya och gamla artiklar. Då forskningen om tjänstekvalitet och förväntningsgap började 

för länge sedan tycker jag att det är viktigt att hämta grunden till dessa teorier direkt från 

förstahandskällan. Många delar av vad som kom att bli SERVQUAL forskades fram under 

80-90 talet. Då jag har valt att använda förstahandskällor till så stor utsträckning som möjligt 

har äldre artiklar använts för att förklara grunder i modeller och teorier. Nyare forskning har 

använts för att vidare beskriva utvecklingen av forskning inom området.   

 

Samtidighetskravet handlar om att artiklar och andra källor har en större trovärdighet om de är 

skrivna i samband med händelsen de beskriver. Då detaljer är svåra att minnas minskar 

sanningshalten med tiden (Ejvegård 2003 s.64). Många forskningsartiklar har använts i den 

här uppsatsen. De är skrivna i samband med forskningen och anses därmed uppfylla kravet 

ovan. En konflikt kan uppstå när källan både ska vara färsk och skriven samtidigt som 

händelsen (Ejvegård 2003 s.65). Jag har, som motiverats ovan, valt förstahandskällor före nya 

artiklar. Med samma motivering har jag valt att använda källor som är skrivna i samband med 

händelsen i stället för nyproducerade artiklar. Min förhoppning är att dessa har en högre 

sanningshalt.    

 

Främst har forskningsdata använts i den här uppsatsen. Några processdata källor har använts i 

form av artiklar ifrån tidningen Balans. Balans är FAR:s egen tidning, branschorganisationen 

för revisorer och rådgivare. Halvorsen (1992 s.73) skriver att processdata inte är framtaget för 

att forskare ska använda informationen. Därför är tillförlitligheten av dessa källor inte lika 

höga som forskningsdata. Jag har endast refererat till ett mindre antal av processdata. 

Samtliga av dessa är tagna från Balans där fackmän har intervjuats eller själva skrivit artikeln. 

Eftersom det utgör en liten del av insamlade teorier anser jag att det inte påverkar den totala 

trovärdigheten. 
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3 Teoretisk referensram 
 

  

I detta kapitel kommer teorier som har stor betydelse för denna studie att presenteras. 

Förväntningsteori inleder kapitlet som sedan går vidare till att beskriva tjänstekvalitets 

mätverktyg, SERVQUAL. Slutligen presenteras upplevd och förväntad tjänst. Vad som står i 

detta kapitel kommer att ligga till grund för den empiriska undersökningen och analysen.       

  

 

3.1 Förväntningsteori 
 

I dagens samhälle med många företag som alla konkurrerar om kundens uppmärksamhet med 

nya produkter och lägre priser kan de som verkligen sticker ut vinna en trofast kund genom att 

erbjuda den bästa servicen och kvaliteten (Parasuraman, Zeithaml & Berry 1988 s.5). Att 

leverera tjänster av hög kvalitet har även en positiv effekt på tjänsteföretagets vinst, 

marknadsandel och minskade kostnader (Zeithaml, Berry, & Parasuraman 1988 s.35). 

 

Det är mer komplicerat att mäta kvaliteten på en tjänst än på en materiell produkt. Det som 

utmärker tjänster är att de är immateriella, de specialutformas för varje enskild kund samt att 

de ofta produceras och konsumeras samtidigt. Det är just dessa tre kännetecken för en tjänst 

som gör att kvaliteten inte går att mäta på samma sätt som med en materiell produkt 

(Parasuraman, Zeithaml & Berry 1985 s.42). Något som är immateriellt kan tjänsteföretaget 

därmed inte testa kvaliteten på innan tjänsten når kunden. Det går inte att räkna, kontrollera, 

inventera och granska tjänsten i förväg eftersom den produceras och konsumeras vid samma 

tidpunkt (Zeithaml et al. 1988 s.35). Ofta är två tjänster utförda av en och samma tjänsteman 

inte identiska. Det delvis beroende på att de utförs av en människa och det kan därför inte 

garanteras att tjänsten är exakt lika varje gång den utförs. Till störst del beror olikheten på att 

kundernas önskemål och viljor skiljer sig åt. Kunden kan vara med och utforma tjänsten efter 

sina egna behov. Att tjänsten produceras och konsumeras samtidigt betyder även att det inte är 

möjligt att ha kontroll över produktionen för att kunna göra en bedömning av att alla tjänster 

håller samma kvalitet (Parasuraman et al. 1985 s.42).  

 

 

3.1.2 Tjänstekvalitet 

 

Tjänstekvalitet är som beskrivits ovan svårare för revisionsbyrån att mäta än materiella 

produkter, men det är också mer komplicerat för kunden. Då de inte kan se den faktiska 

tjänsten innan de köper den. Kunden kan inte prova tjänsten först och sen lämna tillbaka den 

på öppet köp om den inte passar. Det går inte att göra en bedömning i förväg med samma 

förutsättningar och grunder som används vid köp av en materiell produkt. Andra faktorer 

kommer därför att ligga till grund för tjänstekvaliteten än produktkvaliteten (Parasuraman et 

al. 1985 s.42). I denna uppsats kommer tjänstekvaliteten från kundens synsätt att vara det som 

fokusen ligger på, eftersom det är kunder till revisionsbyråer som den senare empiriska 

studien riktar sig mot.  

 

Kundens upplevda tjänstekvalitet är skillnaden mellan kundens förväntningar av tjänsten och 

hur de faktiskt upplevde den (Parasuraman et al. 1985 s.42, Zeithaml et al. 1988 s.36, 

Grönroos 1984 s.37, Ojasalo 2001 s.207). Både förväntningarna och upplevelsen hos kunden 
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har växt fram av en rad olika faktorer som kommer att pressenteras under denna teoretiska 

referensram. Några av dessa faktorer beskrivs i Parasuraman et al. (1985 s.44) 

tjänstekvalitetsmodell nedan.   

 
Figur 1 - Tjänstekvalitetsmodell. Bearbetad modell från Parasuraman et al. 1985 s.44 

 

Gap 1. Vad kunden förväntar sig av tjänsten och vad tjänsteföretagets ledning tror att kunden 

förväntar sig stämmer inte alla gånger överrens. Därför kan ett gap däremellan skapas 

(Parasuraman et al. 1985 s.44). För att företaget ska kunna veta vad kunderna förväntar sig 

krävs det marknadsundersökningar som mäter just detta. Gapet kan även bero på hur många 

nivåer det är inom organisationen, hur långa ledningar det är från beslutsfattaren till den som 

dagligen möter kunderna. Om chefen, beslutsfattaren i företaget, ofta möter kunderna så 

kommer det att ge en större förståelse för vad som förväntas av tjänsten i kundens perspektiv 

(Zeithaml et al. 1988 s.38). Revisorerna möter oftast sina kunder personligen men alla beslut 

om hur revisionen ska gå till rent praktiskt kommer inte alltid från den revisor som är ute på 

företagen och träffar kunderna. Det kan komma från chefer på högre nivåer som inte möter 

byråns kunder. Vilket kan leda till att ett gap skapas om vilka förväntningar som finns från 

kunden och vilka dessa är enligt ledningen. Revision är, precis som mycket annat, styrt från 

regelverk och branschens egna normer, det är inte revisorn som träffar kunderna eller ens 

byrån som kan ta beslut om hur revisionen ska gå till.    
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Gap 2. Skillnaden mellan vad ledningen tror att kunden förväntar sig av tjänsten och hur de 

omvandlar dessa uppfattade förväntningar till möjligheter för företaget att uppfylla dessa. Det 

handlar om att den ansvarige för revisionsbyrån ska utbilda sin personal för att kunna erbjuda 

kunden vad revisionsbyråns chefer tror att kunden förväntar sig. Att ge de anställda verktygen 

som behövs för att kunna uppfylla kundens förväntningar och i slutändan resulterar i en nöjd 

kund. Problemet här, precis som i gap 1, är att chefen inte alltid har en korrekt uppfattning om 

kundens förväntningar (Parasuraman et al. 1985 s.45). Även om förväntningarna som 

ledningen har stämmer överrens med kundens är det inte säkert att det ges rätt verktyg till 

revisorerna för att kunna uppfylla dessa. Det kan bero på att det både kan vara tidsamt och 

kostsamt att lägga om arbetet för att öka kvaliteten på revisionen om chefen inte helhjärtat tror 

att de kommer att ge en positiv effekt. Det kan då vara enklare att fortsätta arbetet som 

tidigare (Zeithaml et al. 1988 s.39). Eller så vill chefen göra förändringar men har inte 

förutsättningarna för att kunna minska detta gap. Det kan exempelvis vara så att kunden vill 

ha en kortare hanteringstid av ett ärende men företaget har inte har möjlighet att lösa det på 

grund av att de har för få anställda med tillräcklig kunskap för att hantera ärendet 

(Parasuraman et al. 1985 s.45). 

 

Gap 3. Om ledningen har uppfattat kundens förväntningar korrekt och har rätt verktyg för att 

uppfylla dessa är det ändå inte säkert att det är den tänkta tjänsten som levereras till kunden. 

Eftersom en revision utförs av en eller flera personer är det svårt att till 100 % kunna 

kontrollera kvaliteten med hjälp av ledningens styrmedel. I de fall revisorn inte har lyckats att 

leverera tjänsten med den kvaliteten som var avsedd kommer kunden inte få vad de 

förväntade sig (Parasuraman et al. 1985 s.45). Rollkonflikter kan även vara en anledning till 

varför tjänsten inte utförs som det var tänkt. Det kan uppstå rollkonflikter då revisorn har 

kontakt med både kunden och ledningen i revisionsbyrån och ska försöka eftersträva båda 

parternas vilja. Ledningen vill kanske att revisorn ska hinna ta hand om så många kunder som 

möjligt samtidigt som de utför revisionen korrekt. Medan en kund till en revisionsbyrå önskar 

få tid med revisorn för att prata igenom deras ekonomi och gå igenom hur de ska förhindra att 

problem i framtiden ska uppstå. De kanske önskar att revisorn lägger ner mer tid än vad som 

krävs för att utföra revisionen. Det skapar en konflikt om hur revisorn ska agera inom sin roll, 

enligt byråns eller kundens vilja (Zeithaml et al. 1988 s.43).     

 

Gap 4. Överensstämmer den faktiska tjänsten som levereras till kunden med vad 

revisionsbyrån tidigare har kommunicerat till kunden. Det är viktigt att exempelvis en anställd 

på tjänsteföretaget som säljer in en tjänst till kunden inte lovar mer än vad som kommer att 

levereras. Vad kunden får höra om revisionen innan köpet kommer att påverka vad de 

förväntar sig. Om den upplevda tjänsten inte överensstämmer med förväntningarna kommer 

kunden inte vara nöjd. Därför är det viktigt att revisionsbyrån inte lovar mer än vad de kan 

hålla (Parasuraman et al. 1985 s.46). 

 

Gap 5. Den tjänst som kunden upplever kommer att jämföras med vad de förväntat sig. Det är 

vid denna jämförelse som kunden gör en bedömning om den upplevda tjänstekvaliteten. Når 

revisionen upp till förväntningarna kommer kunden att vara nöjd och tjänstekvaliteten anses 

vara hög. Lyckas revisionsbyrån till och med överträffa förväntningarna kommer 

tjänstekvaliteten vara mycket hög (Parasuraman et al. 1985 s.46). Den upplevda tjänsten 

påverkas bland annat av gapen beskrivna ovan. Kundens förväntningar på tjänsten bestäms 

innan revisorn har börjat utföra något faktiskt arbete för företaget. Det som ligger till grund 

för förväntningarna är klientens tidigare erfarenheter om revisorer och revisionsbyråer, vilket 
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behov kunden har samt vad de har hört om byrån innan de anlitade dem för att utföra 

revisionen (Parasuraman et al. 1985 s.44). 

 

I denna studie kommer främst fokusen att ligga på gap fem, skillnaden mellan kundens 

förväntade och upplevda tjänst. Medan de andra gapen kommer att finnas mer i bakgrunden. 

Anledningen till att alla fem gapen redovisades ovan var dels för att skapa en helhetsbild till 

läsaren och dels för att alla gap hänger ihop. Gap fem är en ekvation av gap ett till fyra 

(Parasuraman et al. 1985 s.46). För att kunna förstå gap fem behöver läsaren veta var 

förväntningarna kommer ifrån och vilka faktorer som påverkar den upplevda tjänsten. Detta 

ger de andra fyra gapen en bakgrund till. Mer om hur dessa influeras kommer att tydligare 

förklaras längre fram i den teoretiska referensramen.    

 
 

3.2 SERVQUAL 
 

SERVQUAL är ett redskap som framtagits för att mäta kvaliteten på en tjänst utifrån kundens 

uppfattning och synsätt. En materiell vara är många gånger enklare att mäta kvaliteten på än 

en tjänst, genom exempelvis antal returer och antal defekter. Eftersom alla tjänster är unika 

och utformade efter kunden blir det mer komplicerat att mäta kvaliteten på ett och samma sätt 

för alla tjänster. Detta verktyg har tagits fram för att enklare mäta kvaliteten på tjänster på ett 

någorlunda standardiserat sätt. SERVQUAL kan användas till att mäta kvaliteten i alla typer 

av tjänsteföretag och kan även anpassas för ett företags önskemål eller bransch mer specifikt 

(Parasuraman et al. 1988 s.5-6). I tjänstekvalitetsmodellen ovan pressenterades fem stycken 

gap, det är främst gap nummer fem som mäts med hjälp av SERVQUAL (Zeithaml et al. 1988 

s.45). I denna uppsats kommer enkätundersökningen vara uppställd i enlighet med 

SERVQUALs metod.     

 

Enligt Parasuraman et al. (1988 s.6) kan kvaliteten på en tjänst delas in i fem olika 

dimensioner;  

1. Tillförlitlighet innebär att tjänsteföretaget utför tjänsten på det sättet som parterna har 

kommit överrens om samt att de håller sig inom den förutbestämda tidsramen.  

2. Tillgänglighet står för att företaget ska vilja hjälpa kunden lösa sina problem och 

kunna erbjuda sina tjänster med en så kort väntetid som möjligt. 

3. Garanti innebär att kunden ska kunna lita på att personalen inom tjänsteföretaget har 

tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna utföra tjänsten på ett säkert och 

förtroendeingivande sätt. Det handlar även om att personalen ska vara tillmötesgående 

och trevliga mot kunden.  

4. Empati innefattar hur företaget visar att de bryr sig om kunden genom att ge 

individuell uppmärksamhet. Detta kan göras genom att ha fördelaktiga öppettider till 

exempel.  

5. Materiella föremål med vilket menas att tjänsteföretagets kontor är modernt och 

snyggt. Att de tjänstebilar som anställda kör är representativa samt andra materiella 

ting som används av företaget. Till detta inräknas även hur personalen framställer sig 

själva genom att exempelvis följa klädkoder.  

 

Det är de fem dimensionerna beskrivna ovan som SERVQUAL använder för att mäta 

tjänstekvalitet. Tanken är att alla delar av en tjänst som en kund använder till att bedöma 

helheten av kvaliteten ska kunna mätas med hjälp av dessa fem områden. Dimensionerna är 

indelade i 22 stycken delområden som tillsammans ska fånga upp alla väsentliga delar av 
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tjänstekvaliteten för en kund. Det är därför 22 stycken frågor som ställs i en enkät utformad 

enligt SERVQUAL, en för varje delområde inom varje dimension (Parasuraman, Zeithaml & 

Berry 1994 s.207). I enkäten som i denna studie ska skickas ut till småföretagare i 

Västerbotten kommer det att ställas 22 stycken frågor inom dessa fem dimensioner precis som 

SERVQUAL metoden förslår. I syfte att undersöka alla delar av revision och inte utelämna 

något, kommer min enkät att ta upp samma delområden som grundarna till detta mätverktyg 

har kommit fram till är nödvändigt att mäta, för att få en bild av hela tjänstekvaliteten. Jag har 

ändrat om formuleringarna på frågorna för att de tydligare ska handla om revision istället för 

tjänster i allmänhet, men har varit noga med att behålla samma syfte med frågorna. Dessa är 

jämnt fördelade över de fem dimensionerna (Parasuraman, Berry & Zeithaml 1990 s.34-35).        

 

Varje fråga ska i original versionen av SERVQUAL besvaras med hjälp av en skala på sju 

steg (Parasuraman et al. 1990 s.34-35). Efter vidare forskning och utvecklande av 

mätverktyget har grundarna pressenterat en ny version av SERVQUAL. I denna uppdaterade 

version används istället en niogradig skala för att ge respondenterna större möjlighet att 

precisera mer exakt vad de tycker om en viss dimension (Parasuraman et al. 1994 s.205). I 

denna uppsats kommer dock den tidigare skalan med sju alternativ att användas. Detta 

eftersom uppsatsen avser att besvara frågan om vilka faktorer som är mest väsentliga för 

företagarna. Det är min personliga åsikt att två extra graderingar inte kommer att ge en 

tydligare bild av företagarnas uppfattning av olika faktorer. Beslutet har även tagits för att 

förenkla för respondenterna, då fler valmöjligheter gör det svårare att välja var på skalan deras 

personliga åsikt ska markeras och för att enkäten inte ska se komplicerad ut vilket då kan leda 

till ett större bortfall.  

 

För varje fråga om förväntningar finns det en motsvarande fråga om kundens upplevelse 

(Parasuraman et al. 1990 s.34-35). Resultatet från enkäter uppställda enligt SERVQUAL 

används till att subtrahera förväntningarna från upplevd tjänst. Summan blir oftast negativ 

eftersom det är sällan den upplevda tjänsten överträffar kundens förväntningar (Parasuraman 

et al. 1994 s.202). SERVQUAL beräknar med andra ord tjänstekvaliteten genom att mäta 

förväntningarna i förhållande till den upplevda tjänsten. Det är viktigt att mäta på dessa två 

tillsammans och inte endast var för sig (Parasuraman et al. 1990 s.36-37). Verktyg som mäter 

upplevd tjänst i relation till förväntningar visar ett resultat som innehåller mindre fel än de 

mätverktyg som endast ser på tjänsteupplevelsen (Parasuraman et al. 1994 s.204). Om en 

fråga ställs till en kund om hur de upplevde en viss tjänst, inte i relation till något, kommer 

svaret underförstått ändå att vara byggt på kundens förväntningar. Om kunden är nöjd med 

tjänsten betyder det att förväntningarna är uppfyllda. Kunden använder denna information till 

att besluta om hur tjänsten upplevdes. Svaret på frågan kommer att ge en mindre korrekt bild 

av kundens uppfattning om tjänstekvaliteten istället för att besvara frågan om hur de upplevde 

tjänsten. Därför ska frågorna om förväntningar och upplevelse ställas i förhållande till 

varandra och tillsammans ge en bättre bild av kunden tjänstekvalitet (Parasuraman et al. 1990 

s.36-37).  

 

Original versionen av SERVQUAL mäter, som det står ovan, kundens förväntningar och 

upplevd tjänst. I den uppdaterade versionen av SERVQUAL kan mätverktyget användas till 

att mäta två delar av tjänstekvalitet samtidigt. Den första delen är skillnaden mellan upplevd 

och önskad tjänstekvalitet. Den andra delen är skillnaden mellan upplevd och acceptabel 

tjänstekvalitet (Parasuraman et al. 1994 s.204). Vad önskad och acceptabel tjänstekvalitet är 

kommer att förklaras under rubriken Förväntad tjänst längre fram i denna teoretiska 

referensram. Enkäten som kommer skickas ut i denna uppsats kommer att mäta båda delarna 

av tjänstekvalitet i enlighet med den nya versionen av SERVQUAL.  
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För att kunna ta reda på inom vilket område som tjänsteföretaget håller en hög alternativt låg 

kvalitet har SERVQUAL en fråga där respondenten ska fördela 100 poäng över de fem 

dimensionerna. Den dimension som är viktigast ska respondenterna tilldela högst andel 

poäng. Fördelen med att göra på det här sättet och inte bara be de svarande att rangordna dem 

är att det ger en bild över hur mycket viktigare den ena dimensionen är än den andra 

(Parasuraman et al. 1990 s.39). Eftersom det är fem olika dimensioner som mäts med detta 

verktyg blir det på detta vis enkelt att se inom vilken dimension som kunden anser att det är 

viktigast att revisionsbyrån håller en hög kvalitet. Vilket leder till en bättre översikt över 

vilken/a dimensioner byrån behöver förbättra kvalitet på och inom vilka områden som kunden 

är nöjda med tjänsten (Parasuraman et al. 1988 s.6). 

  

Vid vidare utvecklandet av SERVQUAL testades tre olika format på en enkät för att se vilken 

som gav ett resultat som låg närmast verkligheten. Enkäterna innehöll från en till tre 

kolumner. Den första som hade en kolumn, var en enkät i två delar. Första delen mätte den 

önskade tjänsten i förhållande till den upplevda tjänsten och den andra delens frågor handlade 

om den acceptabla tjänsten i relation till den upplevda tjänsten. Den andra enkäten innehöll 

två kolumner, där den första kolumnen mätte samma delar som del ett i första enkäten. Andra 

kolumnen innehåll samma delar som del två i första enkäten. Tredje enkäten utgjordes av tre 

kolumner som var för sig mätte den önskade, acceptabla och upplevda tjänsten (Parasuraman 

et a. 1994 s.205).  

 

Av de tre enkätutformningarna visar en testundersökning genomförd av parasuraman et al. 

(1994 s.206) att den som har två kolumner är den som både är svårast att svara på och ger ett 

minst trovärdigt resultat enligt respondents synsätt. De andra två enkäterna gav ett mer 

tillförlitligt resultat samtidigt som de var enklare för respondenten att svara på. I enkäten med 

en och två kolumner ska den svarande själv sätta den önskade eller acceptabla tjänsten i 

relation till den upplevda tjänsten. Det visade sig i samma testundersökning att flera 

svaranden har placerat den acceptabla tjänsten högre upp på den graderade skalan än den 

önskande. Det borde vara tvärtom eftersom den önskade tjänsten ska ligga på en högre nivå 

än den lägsta acceptabla tjänsten. Det har med andra ord varit svårt att för de svarande att 

sätta den ena faktorn i förhållande till den andra vilket leder till många missförstånd. I enkäten 

med tre kolumner där respondenten anger de tre faktorerna var för sig har denna typ av 

missförstånd inte inträffats i samma mängd. En nackdel med enkäten som är uppbyggd med 

tre kolumner är att det är mer tidskrävande för respondenterna att svara på, samt att den ser 

mer komplicerad ut. Men denna extra tidåtgång kan räknas vara densamma som det tar för 

den svarande att förstå hur de ska sätta faktorerna i förhållande till varandra vilket de måste 

göra i de andra två varianterna av SERVQUAL enkäterna (Parasuraman et al. 1994 s.218). 

Enkätundersökningen som ska göras i denna uppsats kommer att ställas upp enligt metoden 

med tre kolumner. Detta eftersom de svarande inte behöver ange de tre faktorerna, önskade, 

acceptabel och upplevd tjänst i relation till varandra. Förhoppningen är att enkäten därför ska 

vara enklare att fylla i och att mindre missförstånd ska uppstå som kan förvrida resultatet av 

studien.   

 

SERVQUAL har används i många studier och visat sig vara ett populärt mätverktyg. Men det 

finns även forskare som är kritiska till denna metod att mäta tjänstekvaliteten på. De områden 

som har diskuterats mest är om det finns ett behov av att mäta kundernas förväntningar och 

hur förväntningarna tolkas och omvandlas från otydliga till tydliga förväntningar inom detta 

verktyg. Om de fem dimensionerna som mäts i SERVQUAL täcker upp alla faktorer som 

kunderna sammankopplar med tjänstekvalitet har även varit ett diskuterat ämne. Mätverktyget 
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har utvecklats vidare efter kritiken för att försöka öka kvaliteten på de studier som använder 

denna metod (Parasuraman et al. 1994 s.203). I detta avsnitt om SERVQUAL har både delar 

från originalversionen och den uppdaterade versionen redovisats.  

 

Sammanfattningsvis så kommer enkäten i denna uppsats att utformas enligt SERVQUAL 

metoden. De fem dimensionerna kommer att mätas i en sjugradig skala genom att 22 stycken 

frågor om den önskade, acceptabla och upplevda tjänsten ställs till respondenterna. En separat 

fråga kommer att be småföretagarna att fördela 100 poäng över de fem dimensionerna för att 

få veta vilket som är av störst betydelse för dem att deras revisionsbyrå håller en hög kvalitet 

inom. Detta ska ge en helhetsbild över vad företagen anser om tjänstekvaliteten hos deras 

revisionsbyrå.    

 
 

3.3 Upplevd tjänst 
 

Den upplevda tjänsten kan delas in i två delar, bestående av teknisk kvalitet och funktionell 

kvalitet. Med den förstnämnda menas vad som kunden får ut av tjänsten, själva slutprodukten. 

Till exempel en tågresenär som blir förflyttad från ena orten till den andra, inom revision är 

slutprodukten en revisionsberättelse. Den funktionella kvaliteten är allt innan, under och efter 

tjänsten som inte är slutprodukten. Med andra ord hur tjänstens tekniska kvalitet ska uppnås. 

För att återgå till exemplet med revision är den funktionella kvaliteten första bemötandet med 

revisionsbyrån för att anlita en revisor, kommunikationen med revisorn under arbetets gång, 

hur eventuella problem som uppstår hanteras av byrån, hur lättillgängligt tjänsteföretaget är 

och allt annat runt omkring revisionens utförande som kan påverka kunden helhetssyn på 

tjänsten (Grönroos 1984 s.37-39). En kund kan antingen bedöma olika dimensioner av en 

tjänst innan köp, när den produceras och/eller konsumeras eller inget av de två alternativen 

(Parasuraman et al. 1985 s.48). Av de fem dimensionerna som används i tjänstekvalitet 

mätverktyget SERVQUAL är tillgänglighet, garanti, empati och materiella föremål alla 

dimensioner som kan mätas under processen som tjänsten produceras och konsumeras. De 

kan därför kallas för processdimensioner. Tillförlitlighet däremot går inte att bedöma under 

processens gång på samma sätt som de andra. En slutbedömning om företaget utförde tjänsten 

på det sättet som beslutats om går endaste att göras efter att tjänsten är genomförd. Den kallas 

därför för resultatsdimension (Berry, Parasuraman & Zeithaml 1994 s.39). 

Processdimensioner är precis som funktionell kvalitet och kan beskrivas som hur 

slutprodukten ska bli till. Resultatdimensionen kan jämföras med den tekniska kvaliteten, om 

företaget genomför tjänsten på ett tillförlitligt sätt kommer slutprodukten vara det som 

parterna har kommit överrens om.  

 

Det är av största vikt att den tekniska kvaliteten uppnås för att kunden ska vara nöjd, det vill 

säga att tjänsten uppfyller sitt huvudsyfte (Grönroos 1984 s.37-39). Tillförlitligheten är det 

som kunden anser är den viktigaste dimensionen. Tjänsteföretaget bör hålla vad de lovat 

kunden och utföra tjänsten på det sättet som parterna tillsammans har kommit överrens om 

(Berry et al. 1994 s.39). Men även om tjänsteföretaget når upp till kundens tekniska 

förväntningar behöver de även uppfylla de funktionella kvaliteterna för att kunden ska vara 

helt nöjd med tjänsten. Om revisionen genomförs utan problem men med en revisor som var 

otrevlig eller en byrå som inte fanns tillgänglig för att lyssna på kundens behov kommer inte 

kunden att vara helt nöjd. Både den tekniska och funktionella kvaliteten måste därför utföras 

på ett tillfredsställande sätt för att få en totalt nöjd kund. Som beskrivits ovan är den tekniska 

kvaliteten den mest betydande. Om endast den funktionella kvaliteten uppfylls och tjänsten 
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inte når sin slutprodukt kommer det alltid att resultera i en missnöjd kund (Grönroos 1984 

s.37-39). Tillförlitlighet är som skrivet ovan den viktigaste dimensionen för kunden. 

Tillgänglighet är näst viktigast, sen kommer garanti, empati medan materiella föremål är 

minst betydande för kunden (Berry et al. 1994 s.33; Parasuraman 1990 s.39). Berry el al. har 

undersökt inom vilka dimensioner som tjänsteföretagen bäst når upp till kundens 

förväntningar om tjänstekvalitet. Det visar sig att det som är minst viktigt för kunden, 

materiella föremål, är det som företagen är bäst på. Medan tillförlitligheten som är mest 

betydande för kunden är företagens svagaste dimension där de minst antal gånger lyckas nå 

upp till kundens förväntningar (Berry et al. 1994 s.33-34).  

 

Den tekniska kvaliteten är så självklar för kunden att den ska uppnås, så att när den uppfylls 

tänker kunden på kvalitet i stort sett enbart i form av den funktionella kvaliteten. Personalen 

var trevliga, kunden fick snabba svar om de hade några funderingar och så vidare kan 

motiveringen till en bra tjänstekvalitet låta. Men i de fall som den tekniska kvaliteten inte nås 

upp till kommer det att vara den mest betydande faktorn som avgjorde att tjänstekvaliteten 

inte var tillräckligt bra för kunden (Grönroos 1984 s.41). Tjänsteföretaget kan nå upp till 

kundens förväntningar inom resultatdimensionen men att gå så långt som att överträffa 

tillförlitligheten är näst intill omöjligt då företaget inte kan göra mer än att hålla vad de lovat. 

När det kommer till processdimensionerna däremot kan revisionsbyrån prestera mer än vad 

kunden förväntat sig. Revisionsbyrån kanske erbjuder extra förmånliga öppettider som 

anpassas efter kundens önskemål eller ger snabbare svar på frågor än vad kunden hade 

förväntat sig. Dessa dimensioner är inte lika viktiga för kunden som beskrivits ovan när det 

gäller den totala synen på tjänstekvaliteten men det hjälper till att lyfta upp helhetsbilden av 

tjänsten (Berry et al. 1994 s.39). 

 

I denna uppsats kommer kvaliteten på både process och resultatdimensionerna att mätas 

genom enkäten som kommer att skickas ut. Tillförlitlighet kommer att ses som 

resultatdimensionen och inom processdimensionerna kommer tillgänglighet, empati, garant 

och materiella föremål mätas.    

 

 

3.4 Förväntad tjänst 
 

I tjänstekvalitetsmodellen, i början av den teoretiska referensramen, beskrevs att 

förväntningarna på en tjänst byggts upp utifrån vad kunden tidigare har hört om 

tjänsteföretaget, vilka specifika behov kunden har och deras tidigare erfarenheter. Vilka 

förväntningar som kunden har på en tjänst kan bero på många olika faktorer. Nedan kommer 

flera av dessa faktorer att pressenteras närmare. Detta avsnitt kommer att avslutas med en bild 

som sammanfattar alla de områden som påverkar kundens förväntningar.  

 

En kunds förväntan på en tjänst kan delas in i olika nivåer. Det finns olika grader av förväntan 

och hur viktigt det är för en kund att dessa uppfylls. Den lägsta kvalitet som en kund 

accepterar av sin revisor för att de ska vara nöjd med tjänsten, kommer i detta arbete att kallas 

för den acceptabla tjänstekvaliteten. Den högsta kvaliteten som en kund förväntar sig av sin 

revisor kommer att kallas för önskad tjänstekvalitet. 

 

Varje kund har ett individuellt mått på hur de önskar att en tjänst ska utföras för att de ska 

vara så nöjda de möjligen kan bli. Det kan vara svårt för ett företag att uppfylla dessa 

förväntningar som deras kunder har, inte minst då den önskade tjänstekvaliteten skiljer sig åt 
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mellan de olika kunderna. Alla kunder har förutom en önskad tjänstekvalitet även en lägsta 

acceptabel nivå. Med vilket menas att om tjänsteföretaget når upp till denna nivå kommer 

kunden att vara nöjd med tjänsten även om det finns saker som skulle kunna förbättras. Det 

finns en så kallad toleranszon inom vilken kunden kommer att vara tillfredsställd med tjänsten 

och den är skillnaden mellan den önskade och acceptabla tjänstekvaliteten (Zeithaml, Berry & 

Parasuraman 1993 s.6; Parasuraman et al. 1994 s.202).  

 

 
Figur 2 - Toleranszon. Bearbetad modell från Zeithaml et al. 1993 s.5 

 

Toleranszonerna kan vara olika stora alternativt små beroende på hur långt ifrån den önskade 

tjänstekvaliteten som den acceptabla nivån ligger för en viss kund. I vissa fall existerar ingen 

toleranszon då den önskade och acceptabla nivån är den samma. Den acceptabla 

tjänstekvaliteten kan öka eller minska beroende på tillfälliga faktorer som vilken anställd som 

har hand om tjänsten vid detta tillfälle eller om det är låg eller högkonjunktur medan den 

önskade nivån ofta är konstant. Toleranszonen kan precis som tjänstekvaliteten delas in i de 

fem dimensionerna som används i SERQUAL. Toleranszonen är minst när det gäller 

tillförlitligheten. Kunden accepterar mindre fel när det gäller att tjänsten ska utförs på det 

sättet som parterna har kommit överrens om (Zeithaml et al. 1993 s.6).  

 

 

3.4.1 Önskad tjänstekvalitet 

 

Önskad tjänstekvalitet byggs upp av två huvudsakliga faktorer, bestående tjänst och 

personliga behov, som förklaras närmare nedan.  

 

Bestående tjänst är individuella faktorer som är konstanta och gör kunden mer känslig för 

förändringar i tjänstekvaliteten. En kund som vid ett tidigare tillfälle har varit anställd på en 

revisionsbyrå kommer att bygga sina förväntningar på tjänsten efter hur arbetet utfördes när 

kunden jobbade för byrån.  Någon som har tidigare erfarenhet av detta kommer att sätta en 

högre gräns för sin önskade tjänstekvalitet. Detsamma gäller för någon som tidigare har eller 

nu arbetar inom tjänstesektorn, De kommer att förvänta sig att bli behandlad med lika mycket 

respekt och vänlighet av sin revisor som de själva behandlar deras kunder. Erfarenhet gör att 

den önskade tjänstekvaliteten ökar (Zeithaml et al. 1993 s.7).  
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Det finns ett samband mellan kundens personliga behov av en viss tjänst och hur högt de 

sätter nivån för den önskade tjänstekvaliteten. Någon som har ett extra stort behov av att få sin 

ekonomi granskad i form av en revision kan exempelvis vara den som inte har någon anställd 

för att ta hand om företagets ekonomi och vill få försäkrat att allt ser ut som det ska. Detta 

företag har troligen högre förväntningar på tjänsten som revisorn utför. Vilket leder till att de 

har en högre önskad tjänstekvalitet än ett företag som inte anser att revision är lika viktig för 

dem (Zeithaml et al. 1993 s.7). 

 

 

3.4.2 Acceptabel tjänstekvalitet 

 

Acceptabel tjänstekvalitet har sina grunder i fem olika områden; tillfälliga tjänstebehov, 

alternativ till tjänsten, självuppfattad tjänsteroll och oväntad situation. De kommer att 

förklaras närmare nedan.  

 

Tillfälliga tjänstebehov I en situation där en kund behöver tillgång till en tjänst just i detta 

ögonblick kommer den acceptabla tjänstekvalitets nivå att öka och toleranszonen att minska. 

Detta eftersom kunden kommer har högre förväntningar på att tjänsten utförs omgående och 

det ger inte lika stort utrymme för att något ska gå fel i utförandet (Zeithaml et al. 1993 s.7). 

Alternativ till tjänsten I de fall det finns andra alternativ till att få en tjänst utförd, exempelvis 

att det finns andra revisionsbyråer i närheten som erbjuder samma tjänster, kommer kundens 

acceptabla nivå att öka och toleranszonen att minska. När kunden har valmöjligheter att gå till 

en konkurrent ställer de högre krav på den revisionsbyrå som de väljer att anlita. 

Självuppfattad tjänsteroll En kund som anser att de själva är delaktiga i den tjänsten de köper 

har många gånger en högre acceptabel nivå än de som inte är lika involverade. En kund kan 

känna sig delaktig på grund av den information de delar med sig till revisorn. De kan även 

känna ett visst ansvar över hur de exempelvis har skött sin ekonomi i företaget. Dessa kunder 

kommer troligen att ha en högre accepterad nivå eftersom de känner att de har ett visst ansvar 

och är delaktiga i slutresultatet. Oväntade situationer Ibland inträffar händelser som inte finns 

med i beräkningen av tjänstens utförande. Det kan vara naturkatastrofer eller andra större 

olyckor som gör att tjänsten inte kan genomföras på det sättet eller inom den tidsramen som 

det tidigare beslutats om. Vid oväntand händelser av detta slag sänker kunder sin acceptabla 

tjänstekvalitet och tolerans zonen bli större (Zeithaml et al. 1993 s.8).  

 

 

3.4.3 Både önskad och acceptabel tjänstekvalitet 

 

Ovan har de faktorer som påverkar kundens önskade eller acceptabla tjänstekvalitet beskrivit. 

Det finns även faktorer som har en inverkan på båda dessa nivåer av tjänstekvalitet. Vilka är 

tydliga löften om tjänsten, underförstådda löften om tjänsten, vad som sagts om tjänsten och 

tidigare erfarenheter. Dessa faktorer har en direkt påverkan på den önskade tjänstekvaliteten 

men endast en indirekt inverkan på den acceptabla nivån. Indirekt eftersom de tillsammans 

påverkar kundens förutspådda tjänst, som i sin tur har en direkt effekt på den acceptabla 

tjänstekvaliteten. Den förutspådda tjänsten är den tjänstekvalitete som kunden förväntar sig att 

få. Om kunden har höga förväntningar och förutser att tjänsten kommer hålla en hög kvalitet 

ökar kundens acceptabla tjänstekvalitet och toleranszonen minskar. Det leder till att det ställs 

högre krav från kunden och det bli svårare för tjänsteföretaget att göra kunden nöjd (Zeithaml 
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et al. 1993 s.9). De faktorer som påverkar kundens förutspådda tjänstekvalitet kommer att 

förklaras närmare nedan.  

 

Tydliga löften om tjänsten är precis som det låter, att revisionsbyrån via kontakt med kunden 

har lovat något om den tjänsten de erbjuder. Kommunikationen med kunden kan ha skett via 

reklam, personlig kontakt med byrån via en säljare, ett kontrakt eller andra former av 

kommunikation mellan parterna där revisionsbyrån har förmedlat information om tjänsten till 

en blivande kund (Zeithaml et al. 1993 s.9-10). Bilden som skapas av informationen kommer 

att påverka kundens förväntningar av revisionen. Det är därför viktigt att byrån i sin 

marknadsföring inte lovar mer än vad de kommer att kunna hålla. Om de lovar för mycket 

kommer inte kundens förväntningar och den upplevda tjänsten att ligga på samma nivå och 

kunden blir missnöjd (Grönroos 1984 s.39-40). Om revisionsbyrån har lovat för mycket till 

kunden kommer denna att ha höga förväntningar vilket leder till att kunden kommer både att 

ha högre önskad och förutspådd tjänstekvalitet än vad de hade haft utan dessa löften. Höga 

förutspådda förväntningar kommer som beskrivits ovan leda till att den acceptabla 

tjänstekvaliteten även ökar (Zeithaml et al. 1993 s.9-10).  

 

Underförstådda löften om tjänsten är något som kunden och revisorn inte har diskuterat öppet 

om. Revisorn har inte lämnat några löften men kunden anser ändå att det finns ett 

underförstått löfte (Zeithaml et al. 1993 s.9-10). Det kan enligt kundens synsätt vara självklart 

att det ska uppfyllas så det känns överflödigt att ens diskutera denna förväntan med sin revisor 

som ska utföra tjänsten (Ojasalo 2001 s.203). Priset är till exempel en faktor som kan leda till 

att kunden gör vissa antaganden. Om tjänsten har ett högre pris än andra liknande tjänster kan 

det skapa en bild om att den här tjänsten bör vara av bättre kvalitet eller ha någon annan 

fördel gentemot de andra mindre dyra tjänsterna (Zeithaml et al. 1993 s.9-10). Ett annat 

exempel är att kunden räknar med att revisorn har vetskap om viss kunskap om klientens 

företag sedan förra årets revision och tar därför inte upp denna viktiga kunskap detta år. 

Problemet här är att revisorn inte tagit del av dessa förväntningar som de antas ska uppfylla, 

medan kunden är fullt medveten om vad de förväntar sig och kommer bli missnöjd om dessa 

inte levs upp till (Ojasalo 2001 s.203). Både kundens önskade och förutspådda tjänstekvalitet 

bestäms med andra ord inte bara från tydliga löften utan även från underförstådda löften om 

tjänsten (Zeithaml et al. 1993 s.9-10). Om förväntningar inte uppfylls kan kunden bli 

missnöjd. Om förväntningarna däremot uppnås skapas ingen extra positiv effekt hos kunden, 

då de har fått en tjänst som motsvarar förväntningarna och inget extra. Outtalade 

förväntningar kan med andra ord enbart bidra till en negativ effekt (Ojasalo 2001 s.208). För 

att underförstådda förväntningar ska talas om i klarspråk behövs en bra dialog mellan revisorn 

och företagaren. När viktig information om kunden förmedlas till revisorn kommer det att 

skapa större förutsättningar för att utföra tjänsten på bästa möjliga sätt för just denna kund. 

Vilket leder till att kunden i slutändan blir nöjd (Ojasalo 2001 s.204-205).  

 

Vad som sagts om tjänsten och företaget av närståenden som familj och vänner kommer att 

påverka hur den blivande kundens förväntningar på tjänsten och revisionsbyrån ser ut. Även 

artiklar i tidningar har en stor inverkan på vilka förväntningar som byggs upp. En journalist 

som lovordar revisionsbyrån kommer att öka både kundens önskade och förutspådda 

förväntningar på tjänstekvaliteten. Om det istället pratas negativt om revisionsbyrån kommer 

det att ha en motsatt effekt på kundens förväntningar (Zeithaml et al. 1993 s.9-10).  

 

Sista faktorn som har en påverkan på den förutspådda tjänstekvaliteten är tidigare 

erfarenheter som kunden har från samma revisionsbyrå eller byråer som erbjuder en likande 

tjänst. Om kunden har köpt en tjänst vid ett tidigare tillfälle kommer förväntningarna inför 
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nästa köp att formas efter hur kvaliteten på den tidigare köpta tjänsten var. Om 

tjänstekvaliteten vid det tidigare tillfället var högre än kundens acceptabla nivå och kunden då 

var mer än nöjd med revisionen är det mycket möjligt att kunden har höjt sin acceptabla nivå 

inför nästa gång revisionen ska utföras. Det betyder att revisionsbyrån måste prestera en högre 

tjänstekvalitet än de gjorde förra gången för att göra samma kund lika nöjd som sist. Om 

situationen var omvänd ändras förväntningarna på tjänstekvaliteten i motsatt riktning 

(Zeithaml et al. 1993 s.9-10).  

 

Som en sammanfattning till avsnittet förväntad tjänst visar bilden nedan hur alla dessa 

faktorer hänger ihop och tillsammans påverkar hur kunder skapar förväntningar på revisionen.   

  

 
Figur 3 – Förväntad tjänst Bearbetad modell från Zeithaml et al. 1993 s.5 
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4  Tidigare studier 
 

I detta kapitel kommer tidigare studier som är relevanta för denna uppsats att presenteras. 

Först kommer tidigare studier om förväntningsgapet mellan revisorn och företagen att 

presenteras. För att sedan gå vidare till att redovisa vad tidigare forskning har kommit fram 

till är de mest väsentliga faktorerna för mindre företag vid val av revisor. Slutligen kommer vi 

att få en bild av vad som har hänt i Finland och Danmark efter att revisionsplikten togs bort 

för småföretagen. Vad som står i detta kapitel kommer att kopplas direkt till den empiriska 

undersökning samt analysen. 

 

 

 

4.1 Förväntningsgap 
 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning om förväntningsgap mellan revisorn och företagen 

att redovisas. Först kommer olika forskares definition på detta gap att förklaras. Jag kommer i 

slutet av denna del att skriva den definition som kommer att användas i uppsatsen. Det har 

forskats mycket om vad som kan göras för att minska detta förväntningsgap och det är vad 

nästa del av detta avsnitt kommer att handla om.  

 

En kund kan känna sig missnöjd med revision utan att kunna peka ut exakt vad som inte var 

tillräckligt bra med tjänsten. Detta kan förklaras med att kunden har otydliga förväntningar på 

vad revisionen ska innehålla. För att bli tillfredsställd med tjänsten måste kunden först ta reda 

på vad som är ”fel” för att sedan kunna veta vad som bör förbättras. En kund som inte har 

klart för sig vad de förväntar sig av revision kommer sällan att bli nöjd. Risken är att de 

istället byter revisionsbyrå bara för att inte bli nöjd där heller, eftersom de fortfarande inte har 

tagit reda på vad de förväntar sig och vad de vill ha ut av tjänsten. Det är med andra ord av 

stor vikt att kunden vet vad de ska förvänta sig av revisionen för att kunna bli nöjd (Ojasalo 

2001 s.202-203). Detta är grunden till problemet med ett förväntningsgap mellan revisorn och 

företagaren.  

 

 

4.1.1 Definition 

 

Den första som använde begreppet förväntningsgap inom revision var Liggio 1974. Han 

förklarade det som skillnaden mellan vad som förväntas av en oberoende revisor från 

användarna av de finansiella rapporterna och revisorn själv (Koh & Woo 1998 s.147). Öhman 

beskriver gapet som ”en diskrepans mellan vad intressenter och revisorer uppfattar att 

revisorn ägnar och/eller ska ägna sig åt” (Öhman 2007 s.132). 

 

Förening auktoriserade revisorer, FAR, beskriver att problematiken inträffar när företagens 

förväntningar på vad revisorn ska göra inte överensstämmer med vad revisorn faktiskt får 

göra enligt regelverken. (FAR 2005 s.139) 
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Figur 4 - Förväntningsgap, FAR 2005 s.139 
 

Det har gjorts många empiriska undersökningar för att se om ett förväntningsgap faktiskt 

existerar. Baron, Johnson, Searfoss & Smith (1977) kom i sin studie fram till att företagarna 

ansåg att revisorn hade ett större ansvar, än vad revisorerna själva tyckte, för att rapportera om 

fel i de finansiella rapporterna och otillåtna redovisningar. Humphrey, Moizer & Turley 1993 

har gjort en liknande studie med ett resultat som visar på att det finns en tydlig skillnad mellan 

vad revisorer och samhället anser att revisorns arbete innebär. Främst när det gäller vilket 

ansvar revisorn har att upptäcka brister i de finansiella rapporterna och hantering av 

eventuella osäkra risker företaget har tagit. Samhället har fått uppfattningen att en revisor ska 

vara mer som en polis än någon som rapporterar om företagets finansiella ställning. (Koh & 

Woo 1998 s.152) Men Humphrey et al. (1993) förtydligar att det inte finns några bevis som 

stöder att gapet beror på att revisorn gör ett dåligt arbete eller att samhället ställer helt 

orimliga krav, utan att gapet handlar om en skillnad mellan de två parternas synsätt och 

kunskapsnivå om professionen. 

 

Det går enligt Öhman att dela in förväntningsgapet i tre delar. Den första delen handlar om att 

företaget anser att om inte något påpekas vid revision, lämnar revisorn en garanti att 

verksamheten inte har några hinder för att kunna klara sin ekonomi på lång sikt. Medan 

revisorn ser det som deras uppgift att ge en ”rimlig försäkran” att företag kommer att klara 

sig. Det andra området där det kan finnas olika uppfattningar om revision är om vilket ansvar 

revisorn har att finna direkta fel i redovisningen och de finansiella rapporterna. Företagarna 

tycker att det tillhör revisorns ansvar och skyldighet, medan revisorerna själva inte ser det 

som deras ansvar. Revisorerna tycker istället att de ska ge en bedömning om företagets 

redovisning visar på en korrekt bild av företagets ekonomiska ställning. Det tredje området 

som Öhman nämner är att ett förväntningsgap lättare uppstår då revisionsberättelsen inte 

lämnar ut tillräckligt mycket information till läsarna om vad revisionen innefattar (Öhman i 

Johansson et al. 2005 s.65).  

 

Efter att tagit del av hur forskarna ovan definierar förväntningsgapet mellan revisorn och 

företagaren har jag kommit fram till den definition som kommer att användas i detta arbete.  

 

Förväntningsgap är skillnaden mellan vad företag förväntar sig att sin revisors 

arbetsuppgifter och ansvarområden är och vad revisorn kan och får göra enligt aktuella 

regelverk och normer. 
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Definitionen som kommer att gälla i arbetet har sitt ursprung i ovan refererade forskares 

benämning på gapet. Det är småföretagens perspektiv som uppsatsen behandlar. Med 

anledning av detta kommer den empiriska studien att studera förväntningsgapet utifrån 

småföretagens synvinkel. Vilket leder till att definitionen som kommer att användas i studien 

endast fokuserar på småföretagens syn på revisorerna. Denna syn ska sedan jämföras med 

aktuella regelverk och normer som revisorerna måste följa. Om resultaten visar att ett 

förväntningsgap enligt denna definition existerar betyder det att företagarna inte har samma 

bild av vad revisorns arbetsuppgifter och ansvar är enligt aktuella regelverk och normer. I 

enkäten kommer att en flervalsfråga ställas till företagen om vad de anser att revisorns 

arbetsuppgifter och ansvar består av. Bilaga 4 i arbetet tar upp delar av regler och lagar om 

revisorns arbete och ansvar. Utifrån lagar och normer i bilaga 4 och företagens svar i enkäten 

kommer en bedömningen att göras om ett förväntningsgap existerar.    

  

 

4.1.2 Vad kan göras för att minska förväntningsgapet?  
 

För att undvika att missförstånd skapas behöver revisionsbyrån kommunicera med kunderna. 

Detta kan vara tidskrävande i ett kortare perspektiv men löna sig i längden då det skapar en 

bra affärsrelation (Ojasalo 2001 s.206). För att de otydliga förväntningarna ska bli klara ska 

revisorn och kunden tillsammans diskutera vilka förväntningar som bör finns utifrån de behov 

som kunden har och vad revisorn, enligt god revisionssed, får och ska göra. När det finns 

tydliga punkter uppställda på vad kunden vill ha ut av revisionen öppnas möjligheter för 

revisorn att uppfylla dessa förväntningar (Ojasalo 2001 s.204). 

 

FAR förklarar två vägar att minska detta gap. Det ena består av att ge tydlig vägledning till 

företagen om vad en revision innefattar, vad revisorn enligt lag får och inte får göra. Det 

andra är att tydligare visa vem som har ansvaret för olika delar av företagets ekonomi, -

revisorn, VD eller styrelse. Information om båda dessa områden ska stå förklarade i 

uppdragsbrevet. (FAR 2005 s.140) Koh och Woo anser att allmänheten och intressenterna 

måste minska kraven de har på revisorerna samtidigt som yrkesaktiva revisorer bör höja 

standarden på sina utförda arbeten. Detta ska leda till att minska förväntningsgapet (Koh & 

Woo 1998 s.152).  

 

Porter anser att när samhället ger revisorerna kritik kopplat till deras prestation inom ett direkt 

område så kommer det att öppnas upp till en diskussion om regelverket inom revision. Detta 

tror hon leder till att regler för revision ses över för att eventuellt förändras så att professionen 

utför ett arbete som stämmer bättre överrens med vad intressenterna vill ha. Men också att 

samhället, genom debatten som uppstår, får en bättre förståelse för vad som ligger inom och 

utom revisorns ansvar (Porter 1993 s.66). Ordförande i FAR, Peter Clemedtson är inne på 

samma spår när han tror att den slopade revisionsplikten för små företag kommer att minska 

förväntningsgapet. Då det är frivilligt med revision anser han att tjänsten kommer att utformas 

mer efter vad kunden vill ha samt att företaget kommer att bli mera insatta i vad revision kan 

göra för deras verksamhet innan de anlitar en revisor. Clemedtson anser att en förbättrad 

kommunikation mellan revisor och företagen är det bästa sättet att minska gapet vilket han 

tror kommer att ske nu när revisionsplikten försvinner och parterna måste kommunicera på ett 

annat sätt. Revisorn måste få företagarna att förstå nyttan med revision och vilka olika typer 

av tjänster de kan erbjuda om de vill skapa en fortsatt efterfrågan (Ehlin 2008 s.29). 

 



 
28 

 

Bailey, Bylinski & Shields kom i sin studie fram till att personer med mera kunskaper inom 

redovisning och revision ställer lägre krav på revisorn än de som har mindre kunskaper inom 

området (Bailey et al. 1983). Om uppdragsbrevet och revisionsberättelsen ger mer 

information till läsaren ska det leda till ett minskat förväntningsgap (Öhman 2007 s.246-247).  

Även Innes, Brown & Hatherly kom i sin studie om förväntningsgap fram till att ett 

innehållsfattigt uppdragsbrev kan leda till att skapa ett gap mellan intressenterna och 

professionen. Ett uppdragsbrev som förklarar tydligt vad revisorn ska göra för företaget 

skapar en större förståelse för intressenterna och gapet bli inte lika tydligt (Innes et al. 1997 

s.713-714). Epstein and Geiger föreslår att för att minska kraven från allmänheten behövs mer 

kunskap till intressenterna och att få folk medvetna om vilken roll revisorn har i företagets 

ekonomi. Tillfällen som aktieägarmöten föreslås som ett passande tillfälle att lära ut kunskap 

till intressenterna (Epstein & Geiger 1994 s.64). Innes et al. (1997 s.713-714) tydliggör att 

även om ett utförligt uppdragsbrev har en positiv effekt för att minska förväntningsgapet så är 

det inte så stort som den negativa effekten ett kortfattat brev har på gapet.   

 

Flera empiriska studier, bland annat Miller, Reed & Strawser 1990, visar att en utökad 

revisionsberättelse, som ger en tydligare förklaring om vad revisorns arbete ska innehålla och 

vilket ansvar de har, gör att förväntningarna minskar hos intressenterna vilket leder till att 

förväntningsgapet minskar. Handlingen ger en tydligare bild för intressenterna om vad 

revisorn ska arbeta med och missförstånd om vem som bär ansvaret minskas eller undviks 

helt (Miller et al. 1990).  

 

Det finns även de som har en annan åsikt. Raspe skriver att revisionsberättelsen inte ska ge en 

detaljerad förklaring om hur en revision går till. Inte heller ska den visa på alla små fel som 

kan finnas i företagets räkenskaper. Det är en rapport som ska visa på om styrelsen har följt de 

utsatta lagverken och en rapportering om fel ska ske först vid en väsentlig oegentlighet. 

(Raspe 2008 s.37-38). Om en revisionsberättelse innehåller för mycket information är risken 

att den väsentliga informationen kan bli svårare att finna, om den är ren eller oren. Därför ska 

den vara kort så att viktiga eventuella anmärkningar syns tydligt i en standardiserad form 

(Lundvall 2008 s.6-7). Vidare menar Raspe att revisorn inte kan lämna ut för mycket 

information i revisionsberättelsen och samtidigt behålla sin oberoende ställning. Detta 

eftersom revisorn inte får påverkas av varken styrelsen eller intressenterna. Konflikten ligger i 

att de är pliktskyldiga att lämna ut information till intressenterna men har tystnadsplikt 

gentemot företaget. Genom att lämna ut för mycket information om företaget kan de ändra 

intressenternas beslut att investera i verksamheten vilket skulle innebära att revisorn förlorar 

sin opartiskhet (Raspe 2008 s.37-38).  

  

Bailey et al. 1983 gjorde en empirisk studie i två delar med utgångspunkt i att intressenter har 

svårt att tyda vad som står i revisionsberättelsen. Främst ska det ha varit svårt att se vilket 

ansvar revisorn har för företagets ekonomi. De skickade ut till respondenter både 

standardiserade revisionsberättelser och identiska handlingar med den enda skillnaden att 

några svårtolkade och fackord hade bytts ut mot ord som var enklare att tolka och förstå. Det 

visade sig ha en stor betydelse för hur handlingen tolkades, främst när det gäller vem som har 

ansvaret för årsredovisningen. I det andra dokumentet som skulle vara enklare att förstå la fler 

respondenter ansvaret på styrelsen och mindre krav ställdes på revisorn (Bailey et al. 1983). 

Även Miller et al. kom i sin liknade studie fram till att revisorn inte tilldelades lika stort 

ansvar för företagets finansiella ställning när revisionsberättelsen var formulerad så att 

budskapet lättare skulle nå fram (Miller et al.1990).   
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I Sverige har standardmallarna till revisionsberättelserna från och med januari 2006 bytt ut 

några diffusa ord/ordföljen med förhoppning att den ändringen ska förtydliga innebörden av 

dokumentet till läsarna. Idag lyder meningen om revisorns ansvar som följer; 

 

”..planerat och genomfört revisionen för att med hög men absolut inte säkerhet försäkra oss 

om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.”  (Larsson 2006 s.20-21). 

 

Tidigare stod det ”rimlig grad” istället för ”hög men absolute inte säkerhet”.(FAR 2002 

s.300). ”Rimlig grad” kan tolkas på mer än ett sätt och det är inte alltid att företaget och 

revisorn har samma uppfattning om betydelsen. ”Hög men absolut inte säkerhet” ska ge 

företagarna en bild av att revisorn inte har ett lika stort ansvar som den tidigare formuleringen 

ska ha gett sken av (Larsson 2006 s.20-21). 

 

I enkäten som kommer att skickas ut till småföretag i Västerbotten ska en fråga mäta om 

bolagen har ett förväntningsgap till sin revisor. Enligt definitionen ovan, som kommer gälla i 

denna uppsats, existerar ett förväntningsgap då företagen inte har samma uppfattning om 

revisorns arbetsuppgifter och ansvarsområden som det står i regelverk och normer. Den 

information om revisorns arbete så som det beskrivs på uppdragsbrevet och 

revisionsberättelsen kan, som vi sett ovan, bidra till att öka eller minska uppfattningen om 

ansvarsområden och arbetsuppgifter. Även annan kommunikation mellan parterna kan ha en 

direkt påverkan på om ett förväntningsgap existerar eller inte. Vad som har skrivits i detta 

avsnitt kommer, tillsammans med regelverken, att användas till att formulera och analysera 

frågan som behandlar förväntningsgap i enkätundersökningen.  

 

 

4.2 Finland och Danmark 
 

Ett teoretiskt delsyfte i denna uppsats är att göra en jämförelse mellan hur småföretagen i 

Danmark och Finland har agerat efter revisionspliktens borttagande i respektive land och hur 

företagen i denna uppsats kommer att välja, att bli reviderade år 2011 eller inte. Anledningen 

till att just dessa länder har valts ut är att de ligger geografiskt nära Sverige och har en 

liknande kultur som finns i detta land. Vilket gör att det kan finnas likheter mellan hur 

företagare i Sverige och dessa länder resonerar inför valet av revision. Anledningen till att 

Norge inte har inkluderats i denna jämförelse, trots att detta land uppfyller samma kriterier 

som ovan, är att alla aktiebolag är revisionspliktiga där och i denna studie kommer endast 

aktiebolag som undantagits från revisionsplikten att studeras (Regeringen 2010 s.53-54).     

 

I april 2006 tog Danmark bort revisionsplikten för småföretag, enligt gränsvärdena som visas 

i tabellen nedan. Undantagen är moderbolag, holdingbolag och fondbolag som fortfarande är 

revisionspliktiga. Ett ytterligare undantag är om det finns skäl att misstänka företag eller 

styrelse för att ha begått någon form av ekonomisk brottslighet eller brutit mot de danska 

bolags-, skatt- eller redovisningslagarna. Om så är fallet kommer företaget bli tvingade till 

revision under ett till tre år, beroende på vilket brottet de antas ha begått (Regeringen 2008 

s.154, 158, 161).    

 

Finland avskaffade revisionsplikten för mindre företag i juli 2007. Tidigare hade Finland ett 

system där företag som översteg minst två av följande gränsvärden skulle använda sig av en 

auktoriserad revisor. 1. tio anställda, 2. en balansomslutning på 340 000 euro och 3. en 

nettoomsättning på 680 000 euro. De företag som understeg gränsvärdena kunde välja att 



 
30 

 

revideras av en så kallad lekmannarevisor istället för en kvalificerad revisor. Denna regel togs 

bort i samband med revisionspliktens slopande. Värdepappersföretag, intresseföretag och 

större bostadsaktiebolag är undantagen som måste ha en revisor även om de inte når upp till 

gränsvärdena som visas i tabellen nedan. (Regeringen 2008 s.161, 163).  

 

Gränsvärden för revisionsplikt i Finland, Danmark och i Sverige efter 1 november 2010 visas 

i tabellen nedan. Två av tre värden måste minst uppnås för revisionsplikt ska gälla i Sverige 

och Danmark medan det i Finland räcker med att överstiga ett av de tre värdena. I alla tre 

länder är det genomsnittliga värdet över två års tid som räknas. 

 
Tabell 1 Sverige, Danmark och Finlands gränsvärden 

 

 Sverige Danmark Finland 

Anställda 3 st. 12 st. 5 st.  

Balansomslutning 1 500 000 SKR 1 500 000 DKK 100 000 EUR 

Nettoomsättning 3 000 000 SKR 3 000 000 DKK 200 000 EUR 

 

I tabellen ovan visas Danmarks gränsvärden i danska kronor och Finlands värden i euro. Jag 

har valt att inte redovisa dessa i svenska kronor eftersom växelkursen är föränderlig och jag 

vill visa ett konstant värde. Det som går att avläsa från tabellen är att Sveriges har satt lägre 

gränsvärden än Danmark, inom alla tre kategorier. Finland tillåter att denna grupp av företag 

har fler antal anställda än Sverige, men de har lägre gränser på både balansomslutningen och 

nettoomsättningen än vad Sverige har.   

 

Ett år efter att revisionsplikten togs bort i Danmark hade endast 6.54 % av företagen som inte 

längre omfattas av revisionsplikten valt att avstå från att bli reviderat. Cirka hälften av dessa 

företag ska ha gjort detta val för att minska kostnaderna för bolaget (Regeringen 2008 s.160). 

2009 kom en ny studie som visade att cirka 22,8 % av de danska småföretagen valt att avstå 

revision (Regeringen 2010 s.52). Danmark hade redan 2006 öppnat upp för möjligheten att 

höja gränsvärdena ytterligare så att fler företag skulle undantas från revisionsplikten om inga 

komplikationer uppstod vid första lagändringen. En utredning om detta pågår under år 2010 

(Regeringen 2008 s.159).  

 

Ett år efter att revisionsplikten för de minsta företagen i Finland togs bort, hade cirka 6 % av 

alla aktiebolag valt att inte fortsätta bli reviderade. Siffran är högre för de aktiebolag som har 

bildats efter lagförändringen då hälften av företagen valt att inte anlita en revisor (Regeringen 

2010 s.53).   

 

Om vi ska tro att småföretagen i Sverige kommer att följa samma mönster som företagen i 

våra granländer så är det en mindre andel företag som redan under första året kommer att 

välja bort revision. Andra året, under förutsättning att svenska företag resonerar på samma sätt 

som de danska, kommer andelen att öka. Den största gruppen som inte blir reviderade är 

kanske som i Finland de bolag som har bildas efter att revisionsplikten avskaffats. Hur det i 

praktiken kommer se ut i Sverige efter några år vet vi inte ännu. Hur småföretagen i denna 

uppsats kommer att välja angående revisionen kommer som tidigare nämnts att jämföras mot 

dessa resultat för att se om det finns någon likhet. Detta även fast denna studie görs i en 

mycket mindre skala än de undersökningar som jag refererar till ovan.   
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4.3 Faktorer vid val av revision 
 

I detta avsnitt kommer det att redovisas för tidigare studier om vilka faktorer som är viktiga 

vid val av revisor. Övervägande del av de undersökningar som refereras till i detta kapitel är 

utförda på företag där revisionsplikt råder och där författarna vill ta reda på vilka faktorer som 

gör att ett företag väljer den ena revisionsbyrån före den andra. Endast en undersökning 

behandlade icke vinstdrivande företag där det inte är obligatorisk att ha en revisor, Hay och 

Davis (2004). Knechel, Niemi & Sundgren (2008) studie utgjordes till viss del av företag som 

kunde välja bort att bli reviderade av en kvalificerad revisor, för att istället anlita en lekmanna 

revisor. Beattie och Fearnley (1995) gör i sin studie en tydlig skillnad mellan vad som får 

företagen att vilja stanna eller lämna sin nuvarande revisor och vad som värderas vid 

väljandet av en ny revisor. Endast alternativen stanna eller lämna sin nuvarande revisor har 

referats i kapitlet eftersom det handlar om ett likande val som företagen i denna studie 

kommer att ställas inför. Både senast nämnda forskarpar samt Sands och McPhail (2003) har 

utfört den mest omfattande forskningen inom detta område. Svanströms (2008) är den enda 

som skriver om svenska företag, men innan beslut var tagit om revisionspliktens borttagande 

för småföretagen. I alla de refererade arbeten nedan är det endast resultaten från de minsta 

företag som återges, minsta företagsgruppen nedan har upp till fem anställda. Ett undantag 

från detta är Behn, Carcello, Hermanson, D & Hermanson, R (1997) studie där företagen inte 

delas in efter antal anställda. Anledningen till att Behn et al. (1997) är med i 

sammanställningen trots detta är att denna forskning kommer med viktiga resultat om 

revisionskvalitet för big 6 byråerna. I den här uppsatsen kommer den empiriska studien 

omfatta företag som bland annat högst har tre anställda, se ovan i inledningen vilka övriga 

gränsvärden som gäller för revisionsplikt i Sverige.  

  

 

4.3.1 Företagsstorlek 

 

Studier som är framtagna för att ta reda på vilka faktorer som är viktiga vid val av revision är 

ofta gjorda på större företag. Det som är av störst betydelse för stora verksamheter är att skapa 

förtroende och visa på lågt risktagande för blivande investerare. Mindre företag har många 

gånger inte några externa aktieägare och därför värderar dessa företag inte samma delar med 

revision som större verksamheter. Det är därför ett troligt antagande att valet av att bli 

reviderade eller inte baseras på andra faktorer för de mindre bolagen än de stora företagen 

(Knechel et al. 2008 s.66). Små företag som inte har många intressenter i form av aktieägare 

har inte heller lika höga externa krav på sig att bli reviderade (Hay & Davis 2004 s.42). 

 

Svanström skriver att det finns ett positivt samband mellan storleken på företaget och att vilja 

bli reviderade. Desto större verksamheter, desto mer ökar efterfrågan på revision. Det kan 

förklaras med att i företag med få anställda kan chefen ha en tydligare översikt och kontroll 

över företaget samt hur personalen arbetar än vad ledare i större verksamheter har möjlighet 

till. Företag som har en stor tillväxt kan även vara i större behov av en revisor för att få denna 

översikt och interna kontroll (Svanström 2008 s.158). För att mindre företag ska kunna växa 

är hjälp med intern kontroll en väsentlig del skriver Hay och Davis (2004 s.42). Med fler 

anställda på företaget kommer efterfrågan att inte bara vilja bli reviderade utan även att välja 

en högre kvalificerad revisor att öka. 
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Två tredjedelar av företagen, i Svanströms undersökning, med upp till fem anställda anser att 

revisionen kostar mer än nyttan de får ut av att bli reviderade (Svanström 2008 s.124). 

Eftersom revisionskostnaden inte ökar i samma takt som företagets nytta för revisionen blir 

det mer kostsamt för små verksamheter och de får dessutom ut mindre av revisionen. Stora 

företag får ut mer av att bli reviderade efter som de ofta är mer komplexa verksamheter. Även 

om större företag betalar mer så blir kostnaden mindre i relation till nyttan de får ut. Medan 

för de småföretag som betalar en lägre summa blir kostnaden större i relation till dessa 

verksamheters totala tillgångar och nyttan bli då mindre (Hay & Davis 2004 s.42).  

 

 

4.3.2 Intern nytta 

 

Om mindre företag väljer att bli reviderade är främsta anledningen komplexiteten i 

verksamheten. De värderar främst den interna nyttan med en revision eftersom de många 

gånger är ägarledda och inte behöver visa upp revisionsberättelsen för varken en styrelse eller 

aktieägare. Det är granskningen av den interna kontrollen i verksamheten som gör att 

företaget kan arbeta så effektivt som möjligt och att alla de anställda jobbar mot ett och 

samma mål som värderas högst för mindre företag. (Knechel et al. 2008 s.77). Även 

Svanström skriver att företag som behöver hjälp med intern kontroll, rutiner och 

verksamhetsstyrning kommer att vilja bli reviderade i högre utsträckning än andra företag. De 

ser en större nytta med den interna förvaltningsrevisionen (Svanström 2008 s.154). Att 

revisorn ser till att företaget följer regelverken är även det en internkontroll som betyder 

mycket för denna grupp av företagare (Knechel et al. 2008 s.77). 

 

Efterfrågan på revision är högre hos ägarleda företag än verksamheter som drivs inom andra 

ägandeformer (Svanström 2008 s.151). Det kan bero på att om det bara finns en ägare kan det 

kännas extra viktigt att någon granskar ekonomin för att undvika fel i räkenskaperna. Den 

interna nyttan av revision är kanske mest betydande del för mindre ägarledda företag. 

Revision kan sätta en ”säkerhetsstämpel” på företaget som både kan göra verksamheten mer 

konkurrenskraftigt jämte mot andra företag och skapa en tryggare bild för en ny leverantör till 

exempel (Svanström 2008 s.152).  

 

 

4.3.3  Kvaliteten på revisionen 

 

En kund kommer oftare att stanna kvar med sin revisor om den är nöjd med kvaliteten på 

revisionen (Behn et al. 1997 s.15). Helheten av kvaliteten på revisionen är en av de mest 

betydande faktorerna för företagen vid beslutet om att stanna kvar hos sin revisor. Kvaliteten 

byggs upp av delar som består av nästan alla av de andra faktorerna uppräknade i detta avsnitt 

och kan därför vara svår att mäta som ett separat kriterium (Sands & McPhail 2003 s.126).   

 

Revisionskvalitetsfaktorer som är starkt sammankopplade med hur nöjd företaget är med sin 

nuvarande byrå är att revisorn förstår kundens problem och hittar lösningar till dessa. De ska 

även ha specifik branschteknisk kunskap. Om revisorn involverar personalen och främst 

chefen i revisionsarbetet kommer att de få en större förståelse för revisorns arbete och i 

slutändan bli mer nöjd med revisionen. Det visar sig också att om den som är ansvarig för 

ekonomin har tidigare erfarenhet av att jobba på en revisionsbyrå kommer företaget bli mer 

nöjd med revisionen. Det är extra viktigt hur kommunikationen mellan de två parterna 

fungerar för de företag som funderar på att lämna sin revisionsbyrå. Om de inte har en bra 
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kommunikation och relation till varandra är det större risk att företaget inte vill stanna kvar 

hos sin revisor (Behn et al. 1997 s.15). En del av kommunikationen som visade sig vara viktig 

för ett fungerande förhållande mellan parterna är att revisorn förstår vad företaget har för 

problem. Det som är av störst betydelse är att revisorn ska kunna förmedla till företaget hur 

problemen ska lösas samt hur revisionen i helhet går till (Sands & McPhail 2003 s.126). 

 

Faktorer inom revisionskvalitet där det inte har bevisats ha något samband med hur nöjd 

kunden är med sin revisor är bland annat en oberoende ställning och kunskapsnivå inom 

redovisningsregler. Detta antas vara något klienterna tar för givet att revisorn ska ha kunskap 

inom och beslutet om att stanna kvar hos sin revisor baseras därför inte på dessa faktorer 

(Behn et al. 1997 s.16). Olikt från dessa resultat kom Sands och McPhail (2003 s.124) fram 

till att det som ansågs som den mest betydande faktorn för företag vid val av revisionsbyrå var 

att personalen har tillräckliga kunskaper för att kunna utföra en revision på ett professionellt 

sätt.  

 

 

4.3.4 De största revisionsbyråerna 

 

Att bli reviderad av någon av Big 5 byråerna anses av många företagare och intressenter ge en 

extra kvalitetsstämpel på verksamheten. Dessa byråer anlitas när företaget tycker det är viktigt 

att visa på högre revisionskvalitet (Hay & Davis 2004 s.52). Även Beattie och Fearnley 

kommer i sin undersökning fram till att företagen ser på revisionsjättarna med förhoppning 

om att de kommer ge dem en kvalitetsrevision. Både intressenter till företaget och tredje part 

kommer att se att revisionen är utförd av någon av dessa Big 6 företag som ett högre mått på 

kvalitet och vara nöjd med företagets val av revisor (Beattie & Fearnley 1995 s.233). I Behn 

et al. (1997 s.15) undersökning om klienter hos Big 6 byråer var 80 % av företagen nöjda med 

sin revisor. Det är en hög siffra med tanke på att två tredjedelar av företagen i Beattie och 

Fearnleys (1995 s.235) studie var missnöjda och funderade på att lämna sin nuvarande 

revisor. I den sistnämnda undersökningen blev inte alla företag reviderade av någon av Big 6 

byråerna.  

 

De som idag använder en revisor från någon av de fyra stora byråerna kommer välja att 

fortsätta använda en revisor efter revisionspliktens borttagande fler gånger än företag som 

idag har andra revisionsbyråer. Detta antas bero på att bli reviderad av de stora byråerna 

sänder ut en viss bild om en kvalitetsrevision och de ger en trygghet till företagets 

intressenter, något som företagen vill behålla (Svanström 2008 s.160-161).  Big 6 kopplas 

även ihop med att de har branschspecifik kunskap oavsett vilken bransch företaget tillhör samt 

att de geografiskt sätt ligger nära till hands då de har kontor i de flesta städer. De två 

sistnämnda är båda faktorer som ska visas ha en positiv inverkan till att välja att fortsätta bli 

reviderad (Beattie & Fearnley 1995 s.233).  

 

 

4.3.5 Erbjuder andra tjänster än revision 

 

De företag som regelbundet använder revisionsbyrån till rådgivning om annat än revision 

kommer med större sannolikhet att välja att fortsätta bli reviderade än de verksamheter som 

inte anlitar sin byrå till rådgivning (Svanström 2008 s.161). Även Beattie och Fearnley (1995 

s.234) kom i sin studie fram till att om revisionsbyrån erbjuder andra tjänster än revision ökar 

det chansen för kunden att stanna kvar. Sands och McPhail (2003 s.126) kom fram till samma 
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slutsats i sin empiriska undersökning. En anledning till varför företagen vill stanna kvar kan 

vara att informationen som revisionsbyrån erhåller om företaget vid rådgivningstjänster sedan 

kan användas vid en revision. Det sparar tid och blir därmed mindre kostsamt i längden för 

företaget (Svanström 2008 s.162). Vissa former av rådgivningstjänster visar på ett högre 

samband med efterfrågan på revision, dessa är redovisning, skatt och juridiska frågor 

(Svanström 2008 s.164). 

 

 

4.3.6 Avgift för revision 

 

Vad revisionen kostar är en faktor som är av störst betydelse för verksamheter som är mindre 

till storleken. Detta kan bero på att det är en större andel av företagets totala utgifter för små 

verksamheter medan större företag inte är lika priskänsliga (Beattie & Fearnley 1995 s.231). 

Priset visade sig vara en av de viktigaste faktorerna för verksamheter som funderade på att 

lämna sin revisionsbyrå. En förklaring till det kan vara att firman då tog reda på prisuppgifter 

ifrån flera olika revisionsbyråer. Verksamheter som är nöjd med sin revisor tar inte reda på 

vad samma tjänst skulle kosta hos andra byråer, de stannar hellre kvar hos sin revisor än byter 

till annan byrå för att minska kostnaden (Sands & McPhail 2003 s.125). 

 

Två tredjedelar av företagen som ingick i Beattie och Fearnley (1995 s.235) studie hade 

övervägt att byta ut sin revisor. De vanligaste orsakerna till detta var att de ansåg att priset hos 

deras nuvarande revisor var för högt. Mindre än hälften av de företag som övervägda att 

lämna sin revisor gjorde det i praktiken. Den största anledningen till varför de valde att stanna 

kvar var sammanlänkad med största anledningen att lämna byrån, priset. Om byrån sänkte 

avgiften stannade de hos sin nuvarande revisor (Beattie & Fearnley 1995 s.237). Att tänka på 

vid resultaten av dessa studier med byte av revisor är att det innebär en kostnad att byta 

revisionsbyrå som kan påverka valet och då även resultatet (Sands & McPhail 2003 s.128).  

  

 

4.3.6  Skuldsättningsgrad 

 

Tidigare studier har visat att de företag som har hög skuldsättningsgrad ofta vill bli reviderade 

för att ge en form av säkerhet till kreditgivaren om hur den ekonomiska ställningen ser ut. 

Vissa kreditgivare har även revision som krav för att vilja låna ut pengar till företaget 

(Svanström 2008 s.155). Hay och Davis kommer i sin studie fram till att det finns ett samband 

mellan skuldsättningsgraden och efterfrågan på revision. De företag som har höga skulder 

kommer med större sannolikhet att vilja bli reviderade än andra verksamheter. I samband med 

att skulderna ökar kommer företag inte bara vilja bli reviderade utan även att välja en högre 

och mer kvalificerad revisor samt en större byrå (Hay & Davis 2004 s.49). Svanströms 

avhandling visade dock inte på att efterfrågan på revision och relationen till långivaren skulle 

vara sammanlänkade (Svanström 2008 s.155). 
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5  Praktisk metod 
 

 

I detta kapitel kommer den praktiska metoden att pressenteras. Följande områden kommer att 

diskuteras; hur urvalet av företag gick till, enkätens utformande, pilotstudie, påminnelse, 

bortfall samt svarsbearbetning.   

 

 

5.1 Urval 
 

Urvalet av till vilka företag som enkäterna skickades ut, gick till på följande vis. Eftersom 

syftet var att undersöka småföretag som undantagits från revisionsplikten från och med 1 

november 2010 var det av dessa företag som ett urval kunde göras. I syftet står det även att 

företagen ska vara verksamma i Västerbotten samt att företagsformen ska vara ett aktiebolag 

vilket begränsade antalet företag ytterligare. För att leta fram de företag som passade in på 

dessa kriterier användes hemsidan Företagsfakta (www.foretagsfakta.se). Där går det att söka 

fram fakta om företag inom alla olika branscher och kategorier. Sökningen gjorde jag genom 

att begränsa företagen efter olika kriterier. I sökrutan ”vad” skrev jag AB och i rutan ”var” 

skrev jag Västerbotten. Av sökningarna som kom fram gick det att göra vissa begränsningar 

genom att kryssa för olika standardiserade alternativ. De avgränsningar jag gjorde visas i 

tabellen nedan. 

 
Tabell 2 - Urval 

Antal anställda 0-4 

Bolagsform Aktiebolag 

Omsättning (tkr) 0-4, 5-9, 10-19 

   

Med dessa avgränsningar gjorda, återstod 2 288 stycken företag. Omsättningen i tkr ovan är 

en felskrivning på hemsidan, alla tal måste multipliceras med hundra för att få fram den 

verkliga omsättningen. 0-4 tkr betyder 0-400 000 kr. I finansiella informationen om varje 

företag står siffrorna rätt. Själva urvalet gick till så att jag gick igenom samtliga 2 288 bolag 

för att räkna ut vilka som enligt 2008 och 2009 års finansiella rapporter skulle undantas från 

revisionsplikten om den togs bort under år 2009. Rapporterna för 2010 hade vid denna 

tidpunkt inte kommit ut, varför uträkningarna gjordes med hjälp av de två senaste finansiella 

rapporter som fanns tillgängliga. För varje företag räknade jag ut att den genomsnittliga 

balansomslutningen inte översteg 1,5 mkr. Att den genomsnittliga nettoomsättningen inte 

översteg 3 mkr samt att det i genomsnitt inte var mer än 3 anställda på företaget. Eftersom 

urvalet gjordes på finansiell information från 2008-2009 valdes endast företag med en viss 

marginal kvar till gränsvärdena. Detta gjordes genom att välja företag som hade en betydligt 

lägre omsättning än 3 mkr. Som kan ses i tabellen ovan valdes företag med högst 1,9 mkr i 

omsättning. Begränsningarna gjordes, som skrivit ovan, genom att kryssa för standardiserade 

alternativ. Nivån högre i omsättning översteg 3 mkr, det är anledningen till varför just 1,9 mkr 

valdes.   

 

Några av de 2 288 företagen hade inte finansiell information på denna hemsida varför jag inte 

kunde räkna ut om de skulle undantas från revisionsplikten eller inte. Därför uteslöts dessa 

företag från studien. Det fanns även ett antal företag som inte hade någon information om 

http://www.foretagsfakta.se/
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nettoomsättningen eller antal anställda och som då inte heller kunde vara med i urvalet till 

enkätundersökningen. Uppskattningsvis saknad hälften av företagen information om minst ett 

av de två områdena ovan. Efter avgränsningarna och uträknandet av de företag som kommer 

att undantas ifrån revisionsplikten var en större andel företag kvar än vad jag ansåg mig ha 

resurser att skicka ut enkäter till. Ytterligare minskning av urvalet behövdes därför göras.   

 

Tidigare studier gjorda med SERVQUAL har haft en svarsfrekvens omkring 20-25 % (se 

Parasuraman et al. 1994 s.208). Andelen svar i den här studien antogs därefter ligga kring 

samma procentsatser. I samråd med min handledare kom jag fram till att minst ett 30-tal 

företag behövde delta i enkätundersökningen för att kunna dra slutsatser som svarar på 

uppsatsens syfte. Ett tillfällighetsurval gjordes för att välja företag till studien. Det är inte ett 

slumpmässigt urval varför risken finns att det inte ger en representativ bild av den totala 

populationen, småföretag i Västerbotten (Hartman 2004 s.243). Syftet i uppsatsen är inte att få 

fram resultat som är generaliserbara till alla småföretag. Vad som kommer fram i uppsatsen 

ska vara användbart i vidare forskning inom ämnet. Enligt Bryman och Bell (2005 s. 126) kan 

tillfällighetsurval användas när resultaten inte ska generaliseras till större grupper. Ofta som 

en grund till vidare forskning. Vilket är precis vad jag avser att göra i den här uppsatsen. Av 

populationen på 2 288 stycken företag gjordes ett urval på 5,6 %. Vilket innebär att 130 

enkäter skickades ut till småföretag i Västerbotten. 

  

Även fast resultatet inte ska generaliseras vill jag att urvalet ska representeras av olika typer 

småföretag i Västerbotten. För att få en spridning på urvalet har jag valt företag från olika 

branscher. Exempel på branscher som finns med i urvalet är; Sjukgymnaster, elektriker, 

tandläkare, målerier, reklambyråer, hatverkare, läkare, florister, gym, datakonsulter, 

resebyråer, fastighetsföretag. 

 

5.2 Enkätens utformande 
 

Enkäten som ska skickas ut i den här uppsatsen har utformats enligt SERVQUAL metoden 

som förklarades i den teoretiska referensramen, fråga 6-7. Vidare behandlar fråga 1-5 och 8-9 

områdena som togs upp i kapitlet tidigare studier. Enkäten är uppbyggd till största delen av 

fasta svarsalternativ. Dels för att företagens svar enkelt ska kunna jämföras mot varandra och 

dels för att ingen djupare kännedom om företagens åsikter inom dessa områden behövs för att 

kunna svara på uppsatsens syfte. Hela enkäten finns som en bilaga till uppsatsen, bilaga 1.     

 

Hur frågorna i enkäten formuleras har en stor betydelse för hur de tolkas av respondenterna. 

Det ska inte kunna gå att tolka en fråga på mer än ett sätt. Språket ska vara tydlig och anpassat 

efter målgruppen (Ejlertsson 1996 s.53). Jag har försökt att skriva korta frågor. Detta för att 

de ska vara så tydliga som möjligt. Språket har jag försökt att hålla enkelt. Ejlertsson skriver 

ovan att det ska anpassas till målgruppen. Företagen som enkäterna skickats ut till kommer 

från olika branscher och med olika mycket kunskap om revision. Frågorna har ställts inom 

områden som samtliga kunder till en revisionsbyrå känner till och bör kunna ta ställning om. 

Undantaget är fråga 5 som avser att mäta om ett förväntningsgap existerar. Språket har därför 

inte anpassats lika mycket för att tolkas rätt av företag med mindre kunskap om revisorns 

arbete i fråga 5.  

 

Ledande frågor har undvikits i enlighet med Ejlertsson (1996 s.59). Frågorna har formulerats 

för att inte styra företagen hur de ska svara. Frågor som kan vara känsliga för respondenten att 

svara på, leder ofta till interna bortfall (Ejlertsson 1996 s.69). Med den anledningen har jag 
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försökt att undvika att ställa frågor som jag antar att företagen inte känner sig bekväma med 

att svara på.  

 

Vidare är det viktigt i enkäter med fasta svarsalternativ att det finns ett svar som passar alla 

deltagare. Det är avgörande för att samtliga företag ska kunna svara på frågan (Ejlertsson 

1996 s.74). Enkäten har byggts upp av breda svarsalternativ istället för smala. På det sättet har 

jag så långt som det är möjligt försökt att ha ett alternativ för alla åsikter. På två frågor har det 

varit möjligt för företagen kan skriva in ett eget svar om inget alternativ passade. De frågor 

som varit möjliga att komplettera har alternativen ”annan” och ”vilken” lagts in. I fråga 6 

finns svarsalternativet ”vet ej” för varje delfråga i syfte att så många företag som möjligt ska 

kunna svara på frågan.   

 

En halvstrukturerad intervju i form av en enkät har gjorts i denna uppsats. Enligt Hartman 

(2004 s.234) finns det både för och nackdelar med en helstrukturerad enkät som endast 

innehåller fasta svarsalternativ. Med denna metod blir svaren enklare att sammanställa, men 

företagen kan inte ge någon djupare förklaring till deras ställningstagande. I enkäten har jag 

valt att ställa en öppen fråga. Respondenterna tillfrågades att motivera deras ställningstagande 

till fortsatt revision, fråga 9. Anledningen till att en djupare fråga ställdes om fortsatt revision 

är för att ge fler förklaringar till varför småföretag väljer som de gör. Andra faktorer än de 

som mäts i enkäten kan komma fram i denna öppna fråga.  

 

Ejlertsson (1996 s.15) skriver att det kan vara bra att ställa frågor som andra forskare har 

använt eftersom de är så kallade kvalitetstestade. Genom att enkäten delvis är uppställd efter 

beprövad konstruktion och frågeställningar, SERVQUAL, är denna del redan kvalitetstestad. 

Jag hade kännedom om att validiteten och reliabiliteten på dessa frågor är hög redan innan jag 

skickade ut enkäten.  

 

Ett försättsbrev postades tillsammans med enkäterna till företagen. Att skriva ett brev som 

förklarar studiens syfte uppmuntras av Ejlertsson (1996 s.39). Han skriver att ett väl 

formulerat brev är viktigt för att höja antalet svar på enkäten. Brevet som skickades med 

enkäten förklarade syftet med undersökningen, varför företaget har blivit utvald att delta i 

studien, att svaren är anonyma, vem det är som utför undersökningen samt sista svars datum. 

Kontaktuppgifter till mig stod i brevet i de fall företagen hade några funderar om enkäten och 

sitt deltagande. Dessa punkter ovan är även de områden som Ejlertsson (1996 s.39-43) skriver 

att ett försättsbrev till en postenkät ska innehålla. Beräknad svarstid på enkäten skrevs även i 

brevet, detta för att företagarna troligtvis är mycket upptagna med sina arbeten och inte har tid 

att svara på en enkät som tar lång tid.    

 

Enkäterna postades torsdag den 20 januari och kom troligen fram till företagen fredag den 21 

januari. Sista svarsdag var satt till den 31 januari vilket skulle ge företagen en vecka att svara 

på enkäten. Postenkäterna skickades ut med ett för frankerat svarskuvert för att det skulle vara 

enkelt för respondenterna att returnera den ifyllda enkäten till mig.   

 

 

5.3 Pilotstudie 
 

En pilotstudie ska göras för att se att enkäten mäter det den är avsedd att mäta. Att frågorna 

tolkas på rätt sätt samt att inga viktiga svarsalternativ saknas (Ejlertsson 1996 s.36). För att ta 
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reda på om de frågor som ställts i enkäten tolkas och svaras på det sätt som min förhoppning 

var gjordes en pilotstudie. Enkäten delades ut till två företagare som båda har småföretag som 

understeg samtliga gränsvärden för revisionsplikt i och med den nya lagförändringen. Det 

som skiljde dessa två företag från mitt urval till studien var att de inte är aktiebolag. Båda 

företagen blev årligen reviderade av en revisor. De antogs därför vara jämförliga med 

målgruppen till enkäten. Den första företagarens synpunkter på enkäten handlade främst om 

fråga 6 och 7. Att det var svårt att förstå skillnaden mellan önskad, accepterad och upplevd 

tjänstekvalitet på fråga 6 var den största kritiken mot enkäten. Jag formulerade om 

förklaringarna till den önskade, accepterade och upplevda tjänstekvaliteten för att det skulle 

vara enklare att förstå vad dessa innebar. För att göra det ännu tydligare valde jag att markera 

de tre begreppen med tre olika färger i förklaringen och använda samma färg för varje 

begrepp i deras respektive kolumn. I fråga 7 ansåg denna företagare att en tydligare förklaring 

behövs göras av innebörden av de fem områden som 100 poäng skulle fördelas över. En 

hänvisning gjordes, efter detta påpekande, till fråga 6 som förklarade att det är samma 

områden som respondenterna ska fördela poängen över i denna fråga som frågeställningarna i 

fråga 6 var indelade i.  

 

Företagare och testdeltagare nummer två svarade på enkäten efter att den hade justeras utifrån 

den första företagarens synpunkter. Denna respondent ansåg att det var enklare att både förstå 

och fylla i de frågor som nu hade justerats i enkäten. Ett önskemål från denna testdeltagare var 

att det skulle läggas till ett vet ej alternativ i kolumnen upplevd tjänst i fråga 6. Detta 

alternativ lades till frågan innan enkäten skickades ut. Övriga frågor i enkäten hade ingen av 

testdeltagarna några problem med att förstå och att fylla i. Hur lång tid det tog för 

testdeltagarna att fylla i enkäten mättes till ca.7 min. Den uppskattade tiden skrevs på försätts 

brevet som skickades ut tillsammans med enkäterna. Ejlertsson (1996 s.36) skriver att det är 

viktigt att en pilotstudie görs i två delar, så att ändringar från första omgången testas igen 

innan den slutliga enkäten skickas ut till respondenterna. Detta för att uppmärksamma och 

reducera så mycket felaktigheter som möjligt.  

 

5.4  Påminnelse 
 

Varje försättsbrev som skickades ut tillsammans med enkäterna var numrerade. Detta för att 

jag skulle kunna se vilka företag som svarade på enkäten och till vilka som en påminnelse 

skulle skickas ut. Efter den sista svarsdagen för enkäterna, 31 januari, skickades påminnelser 

ut. Detta gjordes för att försöka öka svarsfrekvensen och få så många företag som möjligt att 

delta i enkätundersökningen. Påminnelserna skickades ut via e-post. Till de företag jag hade 

tillgång till e-postadress, ungefär en tredjedel, skickades påminnelser ut. Detta skedde den 31 

januari på eftermiddagen efter att posten för denna dag kommit. Tillsammans med 

påminnelsen bifogades enkäten på nytt för att de som hade kastat eller blivit av med den 

fortfarande skulle ha en möjlighet att delta i studien.   

 

Anledningen till att jag valde att endast skicka ut påminnelser till den grupp av företag som 

hade tillgängliga e-postadresser var dels att minska den ekonomiska kostnad som ytterligare 

en postenkät skulle föra med sig. Men också för att en påminnelse via e-post kanske skulle nå 

fram till några respondenter som inte mottagit postenkäten på grund av felaktig adress. 

 

5.5 Bortfall 
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Till och med sista svarsdatumet, 31 januari 2011, hade jag mottagit 34 stycken ifyllda enkäter.   

Efter sista svarsdatumet kom ytterligare 18 stycken enkäter in. Till 60 % av de företag som 

svarade sent hade en påminnelse skickats ut. Vilket betyder att påminnelserna hade en 

inverkan på att fler företag svarade på enkäterna. Totalt svarade 52 stycken företag av 130 

utskickade enkäter. Målet var att minst 30 stycken företag skulle svara på enkäten.   

 

Svarsfrekvensen i enkätstudien var 40 %. Det finns flera orsaker som kan förklara bortfallet. 

Enkätens fråga 6 både ser krånglig ut och kan vara komplicerad att svara på. Detta trots att jag 

har lagt ner mycket tid på att skriva en tydlig förklaring till hur denna fråga ska besvaras och 

jag har även försökt skriva de olika dimensionernas delfrågor på ett sätt som respondenterna 

ska kunna relatera till, vid kontakt med sin revisor. Jag var fullt medveten när jag skickade ut 

enkäterna att denna fråga skulle anses vara svår att svara på och att det troligen skulle minska 

antal svar på enkäten. Detta tog jag hänsyn till vid beräknandet av hur många enkäter som 

skulle skickas ut till företagen. Jag räknade med en svarsfrekvens på mellan 20 - 25 %. 

Enkäter som använder SERVQUAL metoden har ofta en låg svarsfrekvens på grund av 

utformningen av, i det här fallet av fråga 6. Enkätkonstruktionen med tre kolumner, som 

används i denna studie, fick en svarsfrekvens på 24 % när Parasuraman (1994 s.208) skickade 

ut en postenkät uppställd enligt denna. I förhållande till detta är en svarsfrekvens på 40 % en 

hög siffra. För att minimera bortfallet ska övervägande om tidpunkten för enkätutskicket 

göras (Ejlertsson 1996 s.27). Jag skickade ut enkäten i slutet av januari när alla hade kommit 

tillbaka från julledigheterna och var inne i vardagen igen. Enkätutskicket konkurrerade därför 

inte med någon stor högtid eller semestertider.  

 

Förutom det externa bortfallet finns det även ett intern bortfall. I den här enkäten varierade det 

interna bortfallet på fasta svarsalternativ mellan 0-5 %. Den fråga som hade det största 

bortfallet var fråga 6, där den materiella dimensionen hade ett internt bortfall på 5 %. Enligt 

Ejlertsson (1996 s.83) inträffar ofta det interna bortfallet på så kallade matrisfrågor, vilket 

SERVQUAL konstruktionen med tre kolumner kan anses vara en utökad form av. I slutet på 

enkäten fanns en öppen fråga och det var en stor spridning på hur respondenterna hanterade 

den frågan. Vissa svarade med ett långt svar, medan andra bara skrev några få ord. Några 

valde att inte besvara frågan alls utan hoppade över den. Det interna bortfallet på fråga 9 var 

23 %.  Det är ofta ett stort bortfall på öppna frågor skriver Ejlersson (1996 s.95). Vissa kan ha 

låtit bli att svara på den öppna frågan för att det kan kännas jobbigare än att enbart kryssa i en 

ruta, men en stor del kan bero på frågans placering. Den öppna frågan var den sista och de 

svarande kanske inte hade energi kvar att lägga tid på att skriva något. Den var placerad på en 

egen sida och trots att det fanns en pil som förklarade att enkäten fortsatte på nästa sida kan 

några ha missat att läsa den frågan.   

 

5.6 Svarsbearbetning 
 

För att kunna bearbeta och analysera svaren av enkäterna användes statistikprogrammet 

SPSS. Svarsalternativen och interna bortfallen tilldelades koder, var efter svaren matades in i 

SPSS. För att företagens svar ska få vara anonyma gavs varje enkät ett nummer. Det numret 

användes i de fall jag behövde gå tillbaka till en enkät och justera inmatade koder. När all data 

var inmatad i programmet, togs frekvenstabeller fram som visade hur företagen har svarat på 

frågorna 1-4 i förhållande till fråga 8. Faktorer som kan påverka valet av revisionen, från 

kapitlet tidigare studier analyserades mot hur företagen svarat om fortsatt revision. 
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Den accepterade, önskade och upplevda kvaliteten räknades manuellt fram för alla fem 

dimensionerna. I Excel skapades diagram som jämförde toleranszonerna och den upplevda 

tjänstekvaliteten med faktorerna som frågats om i fråga 1-5. Korsanalys mellan dessa diagram 

och vad företagen svarat om fortsatt revision gjordes i analysdelen inom varje fråga.    
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6 Empiri och analys 
 

I detta kapitel kommer resultaten från enkätundersökningen att pressenteras. Det kommer att 

göras i diagram indelade på de olika faktorerna som skrevs om i kapitlet ”tidigare studier” i 

förhållande till dimensionerna, toleranszonerna och den upplevda kvaliteten som togs upp i 

den teoretiska referensramen. Analys kommer att göras i samband med presenterande av 

resultaten, för att förenkla för läsarna.  

 

 

De fem dimensionerna tillförlitlighet, tillgänglighet, garanti, empati och materiella föremål är 

de områden som SERVQUAL metoden mäter. Vad dessa områden innefattar förklarades i den 

teoretiska referensramen. Enkäten som skickades ut i denna studie har fokuserat på att mäta 

dessa fem dimensioner i förhållande till andra faktorer som enligt tidigare studier kan ha en 

inverkan när småföretagen ska välja om de ska fortsätta med revision eller inte. Enkäten i sin 

helhet finns med som en bilaga till uppsatsen, för de läsare som vill se mer exakt vilka frågor 

som ställdes till småföretagen. En sammanställning av svaren på enkäten kommer att 

pressenteras i detta kapitel. Totalt deltog 52 stycken företagen i studien av 130 utskickade 

enkäter. Ett internbortfall förekommer på vissa frågor. I samband med redovisande av 

resultatet för varje fråga kommer antal företag som svarade på frågan att anges. För 

översiktlig information om svarsfrekvensen på frågorna finns en bilaga med frekvenstabeller. 

Resultaten av enkäten kommer att presenteras både som procent och antal svarande företag. 

För att kunna använda procenttal ska det minst vara 50 stycken svarande på enkäten, annars 

ska antal användas (Ejlertsson 2005 s.117). Eftersom totalt deltagande på enkäten är 52 

stycken har valet gjorts att pressentera svaren på båda visen.    

 

6.1 Dimensionernas värde i förhållande till varandra 
 

I cirkeldiagrammet nedan redovisas svaren på fråga 7 i enkäten där respondenterna bads 

fördela totalt hundra poäng till de fem dimensionerna. Högst antal poäng skulle den 

dimensionen som den företaget ansåg var viktigast tilldelas. Lägst poäng skulle ges till den 

minst betydande dimensionen. Fördelen med att låta respondenterna fördela ett antal poäng 

över dimensionerna istället för att rangordna dessa är för att det ger en bild över hur mycket 

viktigare den enda dimensionen är än den andra (Parasuraman et al 1990 s.39). Samtliga 

poäng, där respondenterna har svarat på frågan så att summan totalt blev 100, har summerat 

ihop och räknats om till procent. Resultaten visas i cirkeldiagrammet nedan.   

 

Tillförlitlighet är den dimension som fått överlägset mest poäng, 46 %. Det är därmed den 

dimension som respondenterna anser är viktigast att revisionen håller en hög kvalitet på för att 

företagen ska vara nöjda kunder. Därefter kommer garanti som har blivit tilldelad 20 % av 

poängen och på tredje plats kommer tillgänglighet, som har fått 17 % av poängen från de 

företagen som deltog i enkätundersökningen. Empati har tilldelats 11 % av de totala poängen. 

Den dimensionen som respondenterna anser är minst viktig är materiella föremål, som endast 

tilldelades 6 % av poängen.  
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Fråga 7. Fördela 100 poäng över de fem områdena som frågorna ovan är indelade i. Det 

viktigaste området för Er ger ni högst antal poäng. Tillsammans ska summan bli 100.  

 

 
Figur 5 - Dimensionernas värde i förhållande till varandra 

 

I tidigare studier har rangordningen på dimensionerna varit tillförlitlighet, tillgänglighet, 

garanti, empati och materiella föremål (Berry et al. 1994 s.33-34; Parasuraman 1990 s.39). 

Dimensionernas ordning i denna enkätundersökning stämmer ganska bra överens med vad 

som kommits fram till i tidigare studier. Endast andra och tredje plats har bytt ordning, 

garanti är viktigare än tillgänglighet i denna studie till skillnad mot de ovan refererade 

resultaten. Detta kan bero på att det inte alltid är samma dimensioner som värderas högst i 

olika tjänsteföretag. I revisionsbranschen kan kunderna anse, precis som företagen som är 

deltagande i denna studie, att ingivande av förtroende, hålla sin tystnadsplikt och har 

tillräcklig kunskap om företaget och branschen, garanti, är viktigare än kort hanteringstid, 

snabba svar på frågor och genomgång av revisionen i förväg, tillgänglighet.   

 

Att tillförlitlighet är den viktigaste dimensionen i denna studie stämmer överens med tidigare 

studier som genomfört med hjälp av SERVQUAL. Revisionsbyrån bör utföra revisionen på 

det sätt som parterna har kommit överens om, varför tillförlitligheten är den dimension som är 

viktigast för kunden, att hög kvalitet hålls (Berry et al. 1994 s.39).  

 

48 stycken företag svarade på den här frågan, vilket betyder att det interna bortfallet var fyra 

företag. Tre av dessa bortfall berodde på att summan av de fördelade poängen över 

dimensionerna inte summerades ihop till 100. Dessa svar valdes att tas bort helt från 

sammanställningen eftersom respondenterna inte hade uppfattat frågan korrekt eller lagt ner 

tillräckligt med energi för att svara på frågan på rätt sätt. De utfördelade poängen ansåg jag 

därför inte vara tillförlitliga nog för att tillhöra den totala sammanställningen av alla 

respondenters svar på frågan. Den ordning som företagen har tilldelat de fem dimensionerna i 

cirkeldiagrammet ovan kommer att användas i resterande kapitlet vid analys av 

revisionskvaliteten inom dessa fem områden.  
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6.2 Tjänstekvalitet fördelat på dimensionerna 
 

Vi har nu sett vilka dimensioner som respondenterna tycker är viktigast. Att det hålls en hög 

kvalitet för att de ska vara nöjda med revisionen. Nu är det dags att titta närmare på vilken 

kvalitet företagen i studien upplever att deras revisionsbyrå håller inom de olika 

dimensionerna. Vidare jämförs detta med vilken toleranszon företagen har. Toleranszon var 

som tidigare beskrivit i den teoretiska referensramen, skillnaden mellan den accepterade 

tjänstekvaliteten och önskade tjänstekvaliteten. Inom denna zon är kunden nöjd med 

kvaliteten. Ett längre värde än den accepterade tjänstekvaliteten betyder att kunden är 

missnöjd, på samma sätt betyder ett högre värde än önskad tjänstekvalitet att kunden är mer 

än nöjd (Zeithaml et al. 1993 s.6; Parasuraman et al. 1994 s.202). I diagrammen nedan 

kommer toleranszonerna att beskrivas med en blå rektangulär och den upplevda 

tjänstekvaliteten figureras med en svart linje.  

 

I fråga 6 i enkäten tillfrågades företagen att på en skala från 1 till 7 ange deras önskade, 

accepterade och upplevda tjänstekvalitet inom de fem olika dimensionerna. Varje dimension 

var indelad i ett antal delfrågor där respondenterna för varje område ringade in en siffra 

mellan 1 till 7, eller valde alternativet vet ej, om företaget inte hade upplevt det som frågades 

om. Totalt fanns 22 stycken delfrågor. Sammanställningen av frågan har gjorts genom att 

räkna ut medelvärdet för varje dimension och område, önskad, accepterad och upplevd 

tjänstekvalitet. Det interna bortfallet på fråga 6 var ett företag, vilket innebär att 51 företags 

åsikter pressenteras i diagrammet nedan. 

 

 
Figur 6 - Medelvärde toleranszoner och upplevd kvalitet 

 

 

I diagrammet ovan pressenteras det totala medelvärdet över respondenternas toleranszoner 

och upplevd tjänstekvalitet uppdelat inom de olika dimensionerna. Även fast skalan i enkäten 

var mellan 1 till 7 visas i diagrammen en skala från 3,5 till 6,5. Detta eftersom det blir både 

tydligare att se var upplevda kvaliteterna och toleranszonerna ligger då skalan är mindre. Inga 
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medelvärden är lägre än 3,5 eller högre än 6,5 varför denna in zoomning har kunnat göras 

samtidigt som samtliga resultat redovisas.  

 

Som kan avläsas i diagrammet ovan har respondenterna en högsta accepterad kvalitet på 

garanti, där den är 5,8. Högst upplevd kvalitet har även dimensionen garanti, 5,9. I 

cirkeldiagrammet ovan redovisades att garanti är den dimension som företagen tycker är det 

näst viktigaste området att en hög kvalitet hölls på. Detta för att företagen ska vara nöjd med 

revisionen. Överlägset viktigaste dimensionen var tillförlitlighet vilken i diagrammet ovan 

både har den näst högsta accepterad och upplevda kvaliteten, på 5,6 och 5,8. Empati har en 

accepterad kvalitet på 5,3 och den upplevda kvaliteten ligger på 5,9. Tillgänglighet ligger lite 

längre ned med en accepterad nivå på 4,8 och en upplevd kvalitet på 5,0. Lägst krav på 

kvalitet har företagarna på materiella föremål där den accepterade kvaliteten är 4,3. Detta är 

den enda dimensionen där revisionsbyråerna presterar en högre kvalitet än företagarnas 

önskade tjänstekvalitet. Den upplevda kvaliteten är 5,0.  

 

Den upplevda tjänstekvaliteten ligger inom toleranszonerna, om än på den nedre halvan, på 

samtliga dimensioner med undantag från materiella föremål där den upplevda kvaliteten är 

högre än önskad kvalitet. Företagen är totalt sett nöjd med kvaliteten på revisionen både i sin 

helhet och inom varje enskild dimension. Det är enligt Grönroos viktigt att kvaliteten är högre 

än accepterad nivå på flera dimensioner för att kunden ska vara totalt sett nöjd med tjänsten. 

Även fast tillförlitligheten är den mest betydande dimensionen så kommer ett företag inte vara 

helt nöjd om endast denna når upp till förväntningarna. De resterande fyra dimensionerna 

måste hålla en tillfredställande kvalitet för att företagen ska vara helt nöjd med revisionen 

(Grönroos 1984 s.37-39). Respondenterna i enkätundersökningen är nöjda med revisionen 

inom alla fem dimensioner. Extra tillfredställda är företagen vad gäller materiella föremål. 

Detta överensstämmer med Berry et al. resultat som visar att även fast materiella föremål är 

den dimension som ska vara minst viktig är det den som flest gånger når upp till 

förväntningarna. Tillförlitligheten är den mest betydande dimensionen och den där kvaliteten 

minst antal gånger uppfyller kundens förväntningar (Berry et al. 1994 s.33-34).   

  

Vad som också kan avläsas i diagrammet är att störst toleranszon har dimensionerna 

tillförlitlighet och tillgänglighet medan de andra dimensionerna har en mindre skillnad mellan 

den accepterade och önskade tjänstekvaliteten. Det överensstämmer inte med resultaten i 

Zeithaml et al. studie. De kom istället fram till att toleranszonen är minst på dimensionen 

tillförlitlighet, just för att där tolererar företagen mindre fel än vad de gör med de andra 

dimensionerna (Zeithaml et al. 1993 s.6). 

 

6.3 Tjänstekvalitet  
 

Vi har nu sett vilka dimensioner som är viktigast för företagen som deltog i denna studie samt 

vad de anser om kvaliteten på revisionen. Vi har även sett hur totala företagens toleranszoner 

och upplevda kvaliteter är förhållande till varandra inom varje dimension. Vidare ska vi i 

detta avsnitt jämföra dimensionerna, toleranszonerna och den upplevda kvaliteten indelad i 

olika faktorer som främst har beskrivits i tidigare studier.  
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6.3.1  Fortsätta med revision? 

 

Ett delsyfte i denna uppsats är att jämföra hur många företag i studien som kommer att 

fortsätta med revision ett år efter revisionspliktens borttagande med hur småföretagen i 

Danmark och Finland valde att göra första året med frivillig revision. 

 

På frågan om företagen kommer att välja att blir reviderade 2011 svarade samtliga deltagande 

företag, 52 stycken. 31 företag (60 %) angav att de vill fortsätta med revision. 11 stycken (21 

%) svarade nej till att fortsätta bli reviderade medan 10 företag (19 %) svarade att de inte har 

bestämt hur de ska göra ännu. Efter ett år hade 6,54 % av företag i Danmark och 6 % av 

finska småföretagen valt att avstå från revision (Regeringen 2008 s.160; Regeringen 2010 

s.53). Enkätundersökningen i denna uppsats visar inte hur företag undantagna från 

revisionsplikten i hela Sverige kommer att välja, den har endast gjorts på en liten del av 

Västerbottens företag. 21 % av företagen i denna studie svarade att de kommer att avstå från 

revision 2011. Det är en hög andel företag jämfört med Finland och Danmark. Det är inte 

säkert att alla företag som säger att de vill sluta med revision kommer att göra det i praktiken. 

I Beattie och Fearnleys studie (1995 s.235) valde mindre än hälften av företagen som 

övervägde att lämna sin revisor att faktiskt göra det. Procenttalet är mycket högre i den här 

studien än vad det var i våra grannländer. Detta kan bero på att i denna studie deltog endast 52 

stycken företag och representerar inte hur småföretag i hela Sverige kommer att välja inför 

revisionen för räkenskapsåret 2011.   

 

Svanström skriver att det finns ett positivt samband mellan storleken på företaget och 

efterfrågan på revision. Att större företag oftare vill bli reviderade än småföretag. Av mindre 

företag är efterfrågan på revision högre hos ägarledda företag än verksamheter som drivs 

inom andra ägande former (Svanström 2008 s.151, 158). Detta talar både för och emot att 

småföretag vill ha revision. Denna företagsgrupp är ofta ägarledd vilket, om Svanström har 

rätt, innebär att efterfrågan på revision finns där. Efterfrågan är dock inte lika stor som för 

större verksamheter.   

 

Till frågan om företag kommer att fortsätta med revision ställdes i enkäten en följdfråga, fråga 

9. En öppen fråga där respondenterna ombads motivera deras svar. Många av företagen som 

kommer att fortsätta med revision svarade att det är en trygghet med en revisor och att de 

behöver någon som granskar deras ekonomi. Det fanns även företag som svarade att de 

kommer att fortsätta med revision för att inte skatteverket ska granska dem istället. Företagen 

som svarade att de inte kommer bli reviderade 2011 motiverade det med att revision är för 

dyrt. De har en extern redovisare som är duktig så revision behövs inte. Bolagen som inte har 

bestämt hur de ska göra än förklarade detta med allt från att revision är för dyrt till att de ska 

utvärdera vad som händer efter lagförändringen. En sammanställning över hur företagen 

svarade på denna fråga finns i bilaga 3.   

 

Vidare ska vi se om det finns någon skillnad på toleranszonernas storlek samt hur den 

upplevda kvaliteten är mellan företag som svarat ja, nej eller inte bestäm än på frågan om 

revision 2011. Nedan redovisas resultaten i tre olika diagram, ett för varje svarsalternativ.  
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Fråga 8. Kommer ert företag välja att bli reviderade 2011? 

 
Figur 7 - Fortsätta med revision? 

 

Bland företagen som kommer fortsätta med revision är garanti den dimension som har högst 

accepterad tjänstekvalitet, 6,0. Det är även den enda dimensionen där den upplevda kvaliteten 

är lägre än accepterade nivå, 5,9. Tillförlitlighet har näst högst accepterad nivå, 5,7 och en 

upplevd kvalitet på 5,9. Den accepterade kvaliteten på empati är 5,3. Den upplevda kvaliteten, 

på 5,6, överstiger den önskade kvaliteten, vilket betyder att företagen är mer än nöjd inom 

denna dimension. Samma sak gäller för materiella föremål där den upplevda nivån, 4,9, är 

högre än den önskade. Accepterad revisionskvalitet på materiella föremål är 4,4. 

Tillgänglighet har en accepterad nivå på 4,9 och en upplevd kvalitet på 5,0. Den upplevda 

kvaliteten är högre än den accepterade på alla dimensioner med undantag för garanti. Vilket 

innebär att företagen som har svarat ja till fortsatt revision är nöjd med kvaliteten på alla 

dimensioner förutom garanti.  I cirkeldiagrammet ovan kunde vi se att företagen tycker att 

hög kvalitet på garanti är näst viktigast av de fem områdena. Trots att kvaliteten inte höll en 

tillräckligt hög nivå på en viktig dimension så väljer dessa företag att fortsätta med revision.   

 

Företagsgruppen som svarat nej till fortsatt revision har högre önskad kvalitet på samtliga 

dimensioner jämfört med både de bolag som svarat ja och inte bestämt än. De bolag som inte 

kommer fortsätta med revision är svårare att göra mer än nöjd med tjänsten. Den accepterade 

nivån är dock vad revisionsbyrån måste prestera över för att göra företaget tillfredsställd. Den 

högsta accepterade nivån inom den här gruppen är tillförlitlighet på 5,7. Detta är den enda 

dimensionen i denna grupp där den upplevda kvaliteten inte når upp till den accepterade, 5,6. 

Empati har en accepterad nivå på 5,8 och en upplevd kvalitet som ligger på exakt samma 

nivå. Det innebär att kunden precis accepterar kvaliteten på revisionen, men inte så mycket 

mera. Accepterade nivån för garanti ligger på 5,5 och upplevd kvalitet på 5,8. Tillgänglighet 

har en accepterat tjänstekvalitet på 5 och upplevd revisionskvalitet på 5,1. Materiella föremål 

har den lägsta accepterade nivån på 4,6 och en upplevd kvalitet på 5,1.  

 

För alla dimensioner utom tillförlitlighet ligger den uppleva kvaliteten inom toleranszonerna i 

gruppen företag som svarat nej till fortsatt revision. Den upplevda kvaliteten ligger dock 

närmare den accepterade nivån än den önskade, vilket innebär att även om kunderna är nöjda 
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så finns det delar med revisionen som kan förbättras. För den överlägset viktigaste 

dimensionen tillförlitlighet är den upplevda kvaliteten lägre än vad företagen tolererar. 

Grönroos skriver, för att ett företag ska bli nöjd med tjänsten måste huvudsyftet bli uppfyllt. 

Om endast processdimensionera uppfyllts kommer företaget inte att vara nöjd med kvaliteten 

eftersom tjänstens slutprodukt inte hållit tillräckligt hög kvalitet (Grönroos 1984 s.37-39). 

Detta stämmer med resultat i den här studien, förtagen som inte tycker att en tillräckligt hög 

kvalitet på revisionen har hållits på tillförlitlighet kommer inte fortsätta med revision. Vilket 

tydligt säger att de inte är nöjd med tjänsten.  

 

Gruppen företag som inte har bestämt än om de kommer fortsätta med revision eller inte har 

en lägre önskad tjänstekvalitet än de bolag som svarat ja på alla dimensioner utom empati. 

Högsta accepterad kvalitet har garanti, 5,6 och en upplevd kvalitet på 5,9. Tillförlitlighet har 

en accepterad nivå på 6,2 och en upplevd på 5,7. Accepterad kvalitet på empati är 5,1 och på 

5,6 ligger den upplevda tjänstekvaliteten, vilket är högre än den önskade nivån. Tillgänglighet 

har en accepterad kvalitet som är 4,6 och en upplevd revision på 5,1. Materiella föremål har 

precis som de andra svarsalternativen den lägsta accepterade nivån, här på 3,9. Upplevda 

kvaliteten överstiger den önskade på materiella föremål, den ligger på 5,1. Denna grupp är 

enligt resultaten ovan nöjda med revisionskvaliteten. Trots att den upplevda kvaliteten inte är 

högre för denna grupp av företag är de mer nöjda med revisionen än de andra två grupperna. 

Detta eftersom den upplevda kvaliteten ligger i överkant på alla dimensioneras toleranszoner, 

med undantag för materiella föremål där mönstret håller i sig och den upplevda kvaliteten är 

betydligt högre än den önskade. 

 

Storleken på toleranszonerna visar hur mycket revisionsbyråerna kan skifta i kvalitet och 

fortfarande ha nöja företag som kunder. Smala zoner betyder då att företaget i princip inte går 

med på att något går fel i tjänsten (Zeithaml et al. 1993 s.6). Som vi ser ovan har företagen 

som inte kommer att fortsätta med revision stora toleranszoner vilket innebär att de inte är 

känsliga för mindre ändringar i kvaliteten. Däremot är det mycket svårt att få dessa företag 

mer än nöjd med tjänsten.  

 

Om ett företag känner sig nöjd med kvaliteten på revisionen kommer de oftare att stanna kvar 

hos sin revisor än ett bolag som är missnöjd. Revisionskvalitetsfaktorer som är stark 

sammankopplade med hur nöjd företaget är med sin revisionsbyrå är att revisorn förstår och 

kommer med lösningar på företagens problem, empati. Har kunskap om företagets bransch, 

garanti (Behn et al. 1997 s.15). En väl fungerande kommunikation mellan företaget och 

revisorn är också mycket viktigt för att bolaget ska vara nöjd med tjänstekvaliteten samt 

tydligt förklarar hur revisionen ska gå till, tillgänglighet (Sands & McPhail 2003 s.126). 

Dessa resultat tillsammans med Grönroos ovan, visar att alla dimensioner med undantag för 

materiella föremål är alla viktiga delar att en bra kvalitet hålls på för att företagen ska 

fortsätta med revision.   

 

Den gruppen företag som inte har bestämt om de ska fortsätta med revision eller inte är som 

skrevs ovan mer nöjd med tjänsten än de andra två grupperna. Företag som svarat ja på frågan 

om fortsatt revision är i stort sett tillfredställd med kvaliteten på revisionen. Undantaget är 

dimensionen garanti där toleranszonen är mycket smal och den upplevda kvaliteten inte når 

upp till den minst accepterade nivån. Den sista gruppen företag, som inte kommer fortsätta 

med revision är, om än på gränsen, nöjd på alla dimensioner utom den viktigaste, 

tillförlitlighet. Dessa resultat stämmer till viss del överens med vad Behn et al. och Sands & 

McPhail kom fram till i deras studier. De företag som inte kommer fortsätta med revision 

uppfyller inte kravet på att vara nöjd med tjänsten då den viktigaste dimensionen inte har en 
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tillräcklig hög kvalitet för dessa verksamheter. Om resultaten i studierna ovan stämmer med 

hur företagen i denna undersökning väljer att göra angående revision 2011 så skulle de företag 

som inte har bestämt sig än, välja att bli reviderade. Eftersom de är nöjda med kvaliteten. 

Avvikelser från refererade studier finns även bland de företag som kommer att fortsätta med 

revision. De är inte nöjda med kvaliteten inom dimensionen garanti, vilket ska vara ett av de 

viktigare områdena för att vilja fortsätta bli reviderade.  

 

6.3.2 Kostnad i förhållande till nyttan 

 

Vad företag anser om kostnaden för revision i förhållande till nyttan de får ut av att bli 

reviderade, frågades i enkäten. Tre fasta svarsalternativ fanns för respondenterna att välja 

bland; rimligt pris för den nytta företaget får ut av att bli reviderade, priset är högre än den 

nytta företaget får ut av att bli reviderade och sista alternativet var att priser är lägre än den 

nytta företaget får ut av att bli reviderade. Det senaste svaret, att priset är lägre än nyttan, var 

det inget företag som valde. 51 stycken av företagen svarade på denna fråga, det interna 

bortfallet är ett företag.   

 

Fråga 4. Vad anser ni om kostnaden för revision? 

 

 
Figur 8 - Kostnad i förhållande till nyttan 

 

De företag som svarat att priset för revision är rimligt i förhållande till nyttan har en högst 

accepterad kvalitet inom garanti med 6,0, den upplevda kvaliteten för samma dimension är 

6,3. Den högsta upplevda kvaliteten har tillförlitlighet på 6,5, accepterade kvaliteten ligger där 

på 5,8. Både på denna dimension samt de tre kvarvarande dimensionerna överstiger den 

upplevda kvaliteten den önskade nivån. Empati har en accepterad nivå på 5,4 och en upplevd 

revision på 6,0. Tillgänglighet har en accepterad tjänstekvalitet på 5,2 och en upplevd revision 

på 5,8, Lägst accepterad kvalitet har materiella föremål med 4,3 och den upplevda kvaliteten 

på 5,1. På hela fyra dimensioner är den upplevda kvaliteten högre än den önskade. Företagen 

är mycket nöjda med kvaliteten inom dessa områden. Endast empati har en upplevd kvalitet 

som ligger inom toleranszonen, i övre halvan. Detta innebär att företagen som har svarat att 

kostnaden är rimlig är mycket nöjda med revisionen, inom samtliga dimensioner.  
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Den grupp företag som har svarat att kostnaden är högre än nytta de får ut av att bli reviderad 

har högst accepterad kvalitet på samma dimension som gruppen ovan, garanti 5,7. Den 

upplevda kvaliteten är 5,6. Tillförlitlighet har en accepterad kvalitet på 5,5 och en upplevd 

revision på 5,3. Empati har en accepterad nivå på 5,3 och en upplevd tjänstekvalitet på 5,2. 

Den accepterade nivån för dimensionen tillgänglighet är 4,7 medan den upplevda kvaliteten är 

4,4. Materiella föremål har en accepterad revisionskvalitet på 4,4 och den upplevda kvaliteten 

är 4,9. Förutom materiella föremål är den upplevda kvaliteten lägre än den accepterade nivån 

på alla dimensioner. Företagen som har svarat att kostnaden för revision är högre än nyttan är 

inte nöjd med kvaliteten på tjänsten. Endast inom dimensionen materiella föremål känner 

dessa företag sig nöjd med revisionen. Att kvaliteten på just dimensionen materiella föremål 

minst är högre än den accepterade nivån har visat sig vara ett mönster som återkommer 

oavsett vilka faktorer det är som mäts.  

  

Den upplevda kvaliteten är lägre på samtliga dimensioner för den grupp företag som tycker 

kostnaden för revision är högre än nyttan jämfört med företagen som anser att den är rimlig. 

Även den önskade och accepterade kvaliteten är lägre för denna grupp företag på alla 

dimensioner med undantag för materiella föremål. Vilket innebär att alla toleranszonerna är 

lägre jämfört med företagen som tycker kostnaden är rimlig. Trots att företagen som anser att 

kostnaden är för hög har en lägre accepterad kvalitet når inte upplevelsen upp till denna nivå.  

 

Av de 51 företagen som svarat på vad de anser om kostnaden för revision så har 24 stycken 

(47 %) svarat att den är rimlig i förhållande till värdet och 27 stycken (53 %) har sagt att 

kostnaden är högre än värdet. Att det är en större procentandel som svarade att kostnaden är 

högre än nyttan stämmer överens med vad Hay och Davis kom fram till i sin studie. Mindre 

bolag är många gånger okomplicerade och har inte lika stor nytta av revision som större 

verksamheter, varför kostnaden för revision ofta är högre i förhållande till nyttan för små 

bolag än stora företag (Hay & Davis 2004 s.42). Trots att flera företag i denna studie ansåg att 

kostnaden var högre än nyttan var det inte en lika stor andel som i Svanströms studie där två 

tredjedelar av företagen, med upp till fem anställda, anser att revisionen kostar mer än nyttan 

de får ut av att bli reviderade (Svanström 2008 s.124).  

 

Av de företag som svarat att priset är rimligt har 16 stycken (66 %) svarat att de kommer 

fortsätta att bli reviderade. 4 företag (17 %) kommer inte välja att fortsätta med revision och 

lika många verksamheter har inte bestämt sig än. Av de 27 stycken som ansåg att kostnaden 

för revision är högre än värdet kommer 14 stycken (52 %) fortsätta bli reviderade, 7 stycken 

(25 %) har svarat att de inte ska fortsätta med revision och 6 stycken (22 %) har inte bestämt 

än. 

 

Det är en större andel av de företag som anser att kostnaden är rimlig som kommer att 

fortsätta med revision än de som tycker kostnaden är för hög. Det är en större procentuell 

andel företag som anser att priset är för högt och som kommer att välja bort revision än de 

som tycker kostnaden är rimlig. Att priset för revision kan ha en inverkan på om företagen 

kommer att fortsätta med revision eller inte, överensstämmer med Beattie och Fearnley 

resultat i deras studie. De kom fram till att kostnaden för revisionen är av stor betydelse för 

mindre verksamheter då priset kan vara en väsentlig del av företagets totala utgifter. En stor 

andel av företagen i Bettie och Fearnley studie som fundera på att lämna sin revisor, hade 

dessa tankar på grund av att priset ansågs vara för högt (Beattie & Fearnley 1995 s.231, 235).   

    

Även om det är små procentuella skillnader mellan grupperna av företag kan ett mönster tydas 

av dessa resultat. Av de företag som tycker kostnaden för revision är rimlig i förhållande till 
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nytta kommer en större andel att fortsätta med revision, än de företag som anser att priset är 

för högt. Av verksamheter som tycker att kostnaden är högre än nyttan kommer en större 

andel att avstå från revision än de företag som tycker att kostnaden är rimlig.  

 

6.3.3 Revisionsbyrå 

 

Samtliga 52 företag har svarat på frågan om de blir reviderade av en så kallad big 4 

revisionsbyrå eller någon annan byrå. 24 stycken av dessa företag har under 2010 använt sig 

av en big 4 byrå medan resterande 28 företag har blivit reviderade av andra revisionsbyråer. 

För de som valde annan byrå fanns möjligheten, vilken de flesta valde, att skriva vilken annan 

byrå som de blir reviderade av. Anledningen varför det är intressant att veta vilken 

revisionsbyrå företagen i studien anlitar är för att se om det finns något samband mellan 

storleken på byrån och om företagen vill fortsätta med revision. Det finns ett flertal byråer 

som är stora trots att de inte når upp till samma nivåer som big 4 byråerna. Ett urval på andra 

revisionsbyråer som företagen i enkätundersökningen anlitar är; Revata revision och 

redovisning, LR revision, Grant Thornton, Ekonomi Nord, BDO, Revisor companiet, och 

Ekonomiteamet. Några av dessa revisionsbyråer finns i många länder medan andra är lokala. 

De är alla betydligt mindre än de fyra stora byråerna.  

 

Vilken är er nuvarande revisionsbyrå? 
 

 
Figur 9 – Revisionsbyrå 

 

De företag som har valt att bli reviderade av de fyra stora byråerna har både den högsta 

accepterad revisionskvalitet på dimensionen garanti på 5,6 och den högsta upplevda 

kvaliteten, 5,7. Tillförlitlighet har en accepterad nivå på 5,5 och en upplevd kvalitet som är 

lägre, på 5,4. Den kvalitet som lägst accepteras på dimensionen empati är 5,2 och den 

upplevda kvaliteten överstiger detta då den är 5,4. Tillgängligheten har en accepterad kvalitet 

på 4,6 och en upplevd revision på 4,7. Inom dimensionen Materiella föremål är den 

accepterade kvaliteten 4,5 och den upplevda revision som är högre än toleranszonen ligger på 

5,1.   

 

Företagsgruppen som 2010 års revision anlitade någon av big 4 byråerna är inte nöjd med 

kvaliteten på den viktigaste dimensionen, tillförlitlighet. Den upplevda kvaliteten ligger i 
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nedre delen av toleranszonen på både tillgänglighet och garanti. Även fast de är nöjda med 

revisionen inom de två senaste områdena finns det saker som skulle kunna förbättras. Endast 

inom två dimensioner är denna grupp av företag mycket nöjd med revisionens kvalitet. 

Empati där den upplevda kvaliteten ligger i toleranszonens överkant och materiella föremål 

där den upplevda revisionen är högre än den önskade kvaliteten.  

 

De företag som har valt att under 2010 bli reviderad av någon annan byrå än de fyra stora har 

en högsta accepterad kvalitet inom dimensionen garanti, 6,0. Den upplevda kvaliteten ligger 

på 6,1. Tillförlitlighet har en lägsta accepterad kvalitet på 5,7 och den högsta upplevda 

revisionen för gruppen på 6,1. Den accepterade kvaliteten på empati är 5,4 medan den 

uppleva revisionen ligger på 5,7. För dimensionen tillgänglighet är den accepterade nivån på 

5,1 och den faktiska upplevda kvaliteten ligger på 5,4. Sist kommer materiella föremål med 

en accepterad kvalitet på 4,1 och en upplevd kvalitet som är högre än den önskade nivån på 

4,8.     

 

De verksamheter som blivit reviderade av annan revisionsbyrå är nöjd med tjänstekvaliteten 

inom samtliga dimensionerna. Mest att förbättra har dessa byråer inom garanti dimensionen 

där den upplevda kvaliteten precis överstiger den lägsta accepterade nivån. På resterande 

områden finns en större marginal mellan den upplevda och accepterade kvaliteten. Inom 

materiella föremål är företagen mer än nöjd med revisionskvaliteten. 

 

Den upplevda kvaliteten är högre hos de företag som valt att bli reviderad av någon annan 

revisionsbyrå än de fyra stora, på alla dimensioner utom materiella föremål. Hela 

toleranszonerna är placerad högre upp för dessa företag, vilket betyder att de både har en 

högre accepterad och önskad tjänstekvalitet på alla dimensioner med undantaget materiella 

föremål. Även fast företagen som blev reviderade av andra revisionsbyråer 2010 har högre 

krav på sina byråer än de som blev reviderad av big 4, uppfylls dessa krav till större del än 

vad för företagen med big 4 byråer. Detta överensstämmer inte med Hay och Davis studie 

som visade att det var som en extra kvalitetsstämpel för bolaget och dess intressenter att bli 

reviderade av någon av big 4 byråerna (Hay & Davis 2004 s.52). Företagen i denna studie 

upplevde en högre kvalitet hos andra byråer än big 4 samtidigt som de ställer lägre krav, alltså 

förväntade sig inte lika mycket, av big 4 byråerna. 

 

Vidare avviker resultaten i denna enkätundersökning mot vad Zeithaml et al. kom fram till 

angående förväntan på big 4 byråerna.  Deras studie visade att även om byrån inte har sagt att 

företaget kommer få en högre kvalitet på revisionen hos någon av de större byråerna kan det 

vara en underförstådd förväntan från företaget. Det leder till att både den accepterade och 

önskade nivån ökar (Zeithaml et al. 1993 s. 9-10). I den här uppsatsen är hela toleranszonerna 

lägre för företag med big 4 byråerna än de som blir reviderad av andra revisorer.  

 

Vad gäller materiella föremål så håller big 4 byråerna en högre kvalitet än de andra byråerna. 

Vilket även företagen som blir reviderad av big 4 byråerna förväntar sig, då de har en högre 

accepterad nivå på dimensionen materiella föremål än verksamheter som har en annan 

revisionsbyrå. Tillförlitlighet är den dimensionen som är viktigast att hög kvalitet hålls på för 

att företagen ska vara nöjd med revisionen (Berry et al. 1994 s.39). Det är även den 

dimensionen som företagen i den här enkätundersökningen har angivit som den viktigaste, 

som vi kunde se i cirkeldiagrammet tidigare i kapitlet. De företag som blir reviderad av en big 

4 byrå är inte nöjd med kvaliteten på dimensionen tillförlitlighet. 
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En större andel av bolagen som anlitar de större byråerna är nöjd med revisionen än de som 

valt mindre byråer (Behn et al. 1997 s.15). I denna undersökning var båda grupperna av 

företag totalt sett nöjda med revisionskvaliteten. Eftersom kvaliteten inte höll helt i den 

viktigaste dimensionen för big 4 byråer antas dessa företag vara mindre nöjda än de med 

annan byrå. Som Grönroos skrev, om tjänstens huvudsyfte inte uppfylls kommer företaget att 

bli missnöjd även om de resterande fyra dimensionerna håller en tillräckligt hög kvalitet 

(Grönroos 1984 s.37-39). Behn et al. slutsats stämmer därför inte med resultaten från 

enkätundersökningen i den här uppsatsen. 

 

Av de 24 företagen som blir reviderad av big 4 byråerna svarade 14 stycken (58 %) att de 

kommer fortsätta med revision. 8 företag (25 %) angav att de inte kommer att bli reviderade 

2011 medan 4 stycken (17 %) angav att de inte tagit detta beslut än. Av de 28 bolag som i 

stället blir reviderad av någon av de andra byråerna svarade 17 stycken (61 %) att de fortsätter 

med revision. 5 bolag (18 %) kommer inte att fortsätta bli reviderade medan 6 stycken (21 %) 

inte har beslutat hur de ska göra ännu.  

 

De företag som anlitar någon av de fyra stora byråerna kommer att välja att bli reviderade 

efter revisionspliktens borttagande fler gånger än företag som anlitar mindre byråer 

(Svanström 2008 s.160-161). Det är inte många procentenheter som skiljer mellan big 4 och 

andra byråer som kommer att fortsätta med revision, 58 % mot 61 %. Trots detta är det en 

större andel företag som blir reviderade av andra byråer och som svarat att de kommer 

fortsätta med revision. Detta avviker från vad Svanstöm ovan kom fram till.  

 

Det läsaren bör ha i åtanke vid denna analys är att vad som tidigare forskningar har kommit 

fram till om big 4 byråer kan även stämma till viss del för andra stora revisionsbyråer. 

Resultaten ska gälla för större och välkända byråer varför vissa delar kan överensstämma med 

några av de andra byråerna som i denna uppsats finns under kategorin annan byrå.        

 

6.3.4 Värderar högst med revision 

 

Vidare ska vi se fördelningen mellan vilka delar av revision som företagen värderar högst och 

vad dessa grupper anser om kvaliteten inom de olika dimensionerna. Frågan till företagen var 

vilken del av revision som deras företag har störst nytta av alternativt värderar högst. 

Alternativen att välja bland var; räkenskapsrevision - granskning av årsredovisning, resultat- 

och balansräkning, förvaltningsrevision - granskning av att lagar och regelverk följs samt kan 

visa upp för kreditgivare, leverantörer och andra intressenter att företaget har reviderats.  

 

Samtliga 52 bolag svarade på denna fråga, men 4 svar har tagits bort från analysen. Det var 

inte angivet i enkäten om respondenterna endast skulle välja ett av de tre svarsalternativen 

eller om det var möjligt att kryssa i flera rutor. Tanken var att ta reda på vilket område som 

var viktigast, alltså att företagen endast skulle välja ett alternativ. När det inte tydligt var 

angivet i enkäten valde tre företag att både kryssa i rutan för räkenskapsrevision och 

förvaltningsrevision. Ett annat företag valde alla tre alternativen. Jag har valt att inte ta med 

dessa företags svar i diagrammen och analysen nedan. Detta val har gjorts för att kunna 

jämföra de bolag som svarat olika mot varandra, det blir inte möjligt om samma företag finns 

representerad i flera grupper. Därför bygger resultaten nedan på 48 stycken företags svar. 36 

bolag har svarat att räkenskapsrevision är den viktigaste delen av revisionen, medan 7 stycken 

företag tycker att förvaltningsrevision är mest betydande. Endast 5 stycken företag har angivit 

att intyg till kreditgivare är den delen som de värderar högst med revision. Något som bör 
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påpekas är att det är stora skillnader på hur många företag som har valt de olika 

svarsalternativen. Då det endast är 5 stycken företag som valt alternativet intyg till 

kreditgivare är det svårt att dra egna slutsatser ifrån den gruppens svar.  

 

Fråga 3. Vilken del av revisionen har ert företag störst nytta av/värderar ni högst? 

 

 
 

Figur 10 - Värderar högst med revision 

 

Gruppen företag som har svarat att de värderar räkenskapsrevision högst har en högsta 

accepterad kvalitet på dimensionen garanti där den är 5,6. Samma område har den högsta 

upplevda revisionen på 5,7. Tillförlitlighet har en lägsta accepterad nivå på 5,5 och en upplevd 

kvalitet på 5,6. Den accepterade revisionen på dimensionen empati är 5,2 medan den 

upplevda är 5,4. Tillgänglighet har en accepterad tjänstekvalitet som ligger på 4,6 och en 

upplevd kvalitet på 4,8. Lägsta accepterad nivån har materiella föremål på 4,0. Den upplevda 

kvaliteten ligger på 4,8.    

 

Den upplevda kvaliteten ligger inom toleranszonerna på alla dimensioner med undantag för 

materiella föremål där den är högre än önskad revisionskvalitet. Företagen är nöjda med 

kvaliteten på revisionen. Denna grupp företag ställer lägre krav på revisionsbyrån. Den 

accepterade nivån är lägre än båda de andra två grupperna. Även den upplevda kvaliteten är 

lägre på samtliga dimensioner. 

 

Gruppen företag som tycker att de har störst nytta av förvaltningsrevision har en högsta 

accepterad kvalitet på garanti, 6,4. Den upplevda revisionskvaliteten ligger på 6,2. 

Tillförlitlighet har den näst högsta accepterade nivån på 5,9 medan denna dimension har den 

högsta upplevda kvaliteten på 6,0. Empati har en lägsta accepterad nivå för att företaget ska 

bli nöjd på 5,8 och en upplevd kvalitet på 5,9. Den accepterade tjänstekvaliteten för 

tillgänglighet är 5,6 medan den upplevda revisionen ligger på 5,5. Lägsta accepterade nivån 

även i denna grupp har materiella föremål på 5,4. Den upplevda kvaliteten är 5,6.   

 

Den upplevda revisionskvaliteten ligger under toleranszonen på dimensionerna tillgänglighet 

och garanti. Företagen är inte nöjda med kvaliteten inom dessa områden. På resterande tre 

dimensioner överstiger den upplevda kvaliteten den accepterade nivån med en mindre 

marginal. Zeithaml et al. skriver att den acceptabla tjänstekvaliteten kan öka eller minska 

beroende på olika faktorer medan den önskade tjänstekvaliteten ofta är konstant (Zeithaml et 



 
54 

 

al. 1993 s.6). När företagens upplevda kvalitet ligger precis över den accepterade nivån 

betyder det att mindre händelser kan göra att den accepterade kvaliteten ökar och upplevda 

kvaliteten hamnar under toleranszonen och kunden blir missnöjd med tjänsten.  

 

Bolag som har valt att intyg till kreditgivare som den del de värderar högst med revision har 

en högsta accepterad kvalitet på garanti, 6,2. Den upplevda revisionskvaliteten för samma 

dimension är 6,3. Näst högst accepterad revision har tillförlitlighet på 5,9, medan de har en 

upplevd kvalitet som är 6,4. Empati har en accepterad tjänstekvalitet på 5,7 och en upplevd 

revision som är 5,8. Tillgänglighet har en accepterad kvalitet på 5,3 och en upplevd 

revisionskvalitet som ligger på 5,4. Materiella föremål har en lägsta accepterade nivå på 5,3. 

Den upplevda revisionen ligger på 5,8. De företag som har valt alternativet intyg till 

kreditgivare har en upplevd kvalitet som är högre än de accepterade nivån på samtliga 

dimensioner. Inom tillgänglighet, garanti och empati överstiger den upplevda revisionen 

precis den accepterade. Vilket vi kunde se ovan för med sig en risk eftersom den accepterade 

nivån är föränderlig.   

  

Både företag som svarat förvaltningsrevision och intyg till kreditgivare har mycket smala 

toleranszoner för garanti, empati och materiella föremål. Vilket betyder att de inte lämnar 

mycket spelrum åt misstag inom dessa områden. Trots att toleranszonerna är små har 

revisionsbyråerna lyckas hålla företagen nöjda inom dessa dimensioner, med undantag för 

garanti i gruppen som har valt förvaltningsrevision.  

 

Resultaten i den här enkätundersökningen avviker från vad Knechel et al. (2008 s.77) och 

Svanström (2008 s.154) anger är viktigast för småföretagen med revision i sina studier. Båda 

skriver att förvaltningsrevisionen har störst värde för mindre verksamheter. Att den interna 

kontrollen samt att företaget följer regelverken är delar som värderas högst av de mindre 

företagen. Svanström skriver vidare att företag som har ett behov av internkontroll kommer i 

större utsträckning att fortsätt bli reviderad än andra bolag. Övervägande delen av 

småföretagen i den här uppsatsen har svarat att de har störst nytta av räkenskapsrevision. Hay 

och Davis skriver att mindre företag, som deltagarna i denna enkätstudie, har många gånger 

färre externa intressenter än större bolag och därmed även lägre externa krav att bli reviderade 

(Hay & Davis 2004 s.42). Vilket kan förklara varför så få antal företag i den här studien har 

svarat att de högst värderar ett intyg till kreditgivare och andra externa parter.  

 

Av de som har valt alternativet räkenskapsrevision svarade 22 stycken (61 %) att de kommer 

forstsätta bli reviderade. 8 företag (22 %) kommer inte bli reviderade i fortsättningen och 6 

stycken (17 %) har ännu inte bestämt hur de ska göra. Av de bolag som har valt alternativet 

förvaltningsrevision svarade 4 stycken (57 %) ja till fortsatt revision, medan 3 företag (43 %) 

inte hade tagit ställning till frågan än. Inget företag inom denna grupp svarade nej till fortsatt 

revision. Inom gruppen intyg till kreditgivare kommer 2 företag (40 %) att fortsätta med 

revision medan 3 stycken (60 %), kommer att välja bort revision. Eftersom det skiljer mycket 

mellan andelen företag som har valt de olika svarsalternativen blir det inte helt rättvisande att 

analysera vilken grupp som mest troligen kommer fortsätta med revision. Av resultaten ovan 

visas att störst andel företag i gruppen räkenskapsrevision kommer bli reviderade 2011. 

Företagen som valde räkenskapsrevision är även de som är mest nöjd med revisionskvaliteten 

av de tre grupperna. Minst hälften av företagen i varje grupp har svarat att de ska fortsätta 

med revision.   

    

Hay och Davis kom i sin studie kom fram till att det finns ett samband mellan 

skuldsättningsgraden och efterfrågan på revision. Företag med höga skulder kommer vilja bli 
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reviderade i större utsträckning än andra företag (Hay & Davis 2004 s.49). En av 

anledningarna till att svarsalternativet intyg till kreditgivare finns med i den här frågan är för 

att kunna jämföra nivån på skuldsättningsgraden för de företag som valt detta alternativ mot 

resterande företag. Jag ville ta reda på om Hay och Davis hade rätt i att de verksamheterna 

med högre skulder även har en högre efterfrågan på revision. Då endast 5 stycken företag 

valde detta svarsalternativ är det inte tillräckligt för att dra några slutsatser på men en kortare 

redovisning av dessa resultat kommer att göras.  

 

Av de företag som högst värderar det intyg som revisionen ger till kreditgivare och andra 

externa parter har tre företag svarat att de kommer fortsätta med revision. De andra tre 

företagen kommer inte blir reviderade för räkenskapsåret 2011. De som kommer att fortsätta 

med revision har en skuldsättningsgrad som ligger mellan 0 och 0,99. Det justerade egna 

kapitalet är högre än bolagets skulder. De företag som inte kommer att fortsätta med revision 

har istället högre skulder än justerat eget kapital. Detta tyder inte på att företag med högre 

skulder har en större efterfrågan på revision. Inte bland de företag som svarat att intyg till 

kreditgivare värderas högst.  

 

Av totala deltagande företag i studien, 52 stycken, är det 17 stycken verksamheter som har en 

skuldsättningsgrad som är större än 1, skulderna överstiger justerat eget kapital. Av dessa 

företag kommer 7 stycken att fortsätta med revision, 4 bolag blir inte reviderade 2011 medan 

6 stycken inte har bestämt hur de ska göra än. Av dessa siffror går det inte att se ett tydligt 

mönster eftersom marginalerna är för små. Svanström kom fram till att det inte finns ett 

samband mellan efterfrågan på revision och högre skulder (Svanström 2008 s.155). i denna 

studie finns inte tillräckligt stöd för att hålla med varken Svanström eller Hay och David i 

deras slutsatser.  

 

6.3.5 Redovisare 

 

Fråga 1 i enkäten avser att ta reda på om företag som själva har hand om redovisningen 

upplever samma kvalitet på revisionen som de företag som anlitar någon utanför 

verksamheten att sköta bolagets redovisning. På frågan om företagen har en intern eller extern 

redovisare har 50 stycken bolag valt att delta. Det interna bortfallet är 2 företag. 39 företag 

svarade att de har en extern redovisare och 11 stycken bolagen sköter redovisningen inom 

verksamheten.  Hur dessa två grupper upplever revisionskvaliteten visas i diagrammen nedan.  

 

De företag som har en intern redovisare har en högsta accepterad nivå på dimensionen garanti 

där den är 6,1. Upplevd revision på denna dimension är 5,9, vilket är lägre än accepterad 

kvalitet. Tillförlitlighet har en accepterad kvalitet på 5,8 medan den upplevda tjänstekvaliteten 

är 6,2. Den accepterade kvaliteten för dimensionen empati ligger på 4,9 och upplevd revision 

är 5,3. Tillgängligheten har en accepterad kvalitet på 4,8 och en upplevd revisionskvalitet på 

5,1. Lägsta accepterade kvaliteten har dimensionen materiella föremål på 4,1. Den upplevda 

kvaliteten för detta område är 4,3.  
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Fråga 1-2. Anlitar en professionell redovisare utanför företaget/ 

Sköter redovisningen själv inom företag 

 
Figur 11 – Redovisare 

 

Företag med en intern redovisare har den upplevda kvaliteten inom toleranszonernas gränser 

på alla dimensioner med undantag för garanti. Garantidimensionen innehåller delfrågor som 

bland annat om revisorn har tillräcklig kunskap vad gäller kundens företag och bransch. 

Företagets ekonomi i övrigt sköts av en intern part som kan företaget. Vilket kan vara en 

anledning till att upplevelsen inom denna dimension inte är lika hög då en extern part som 

revisorn i jämförelse inte anses ha lika mycket kunskaper om företaget. Upplevelsen av 

revisionen är i övre halvan av toleranszonerna på tillförlitlighet, tillgänglighet och empati. 

Inom dessa dimensioner är företagen mycket nöjda med kvaliteten på revisionen. Då 

upplevelsen är lägre än den accepterade inom garanti är företagen missnöjda med kvaliteten 

för denna dimension. Detta område är den näst viktigaste dimensionen för företagen att en bra 

kvalitet hålls på, vilket visade sig i cirkeldiagrammet i början av kapitlet. Vad gäller 

materiella föremål har det tidigare i kapitlet varit ett område där den upplevda kvaliteten 

överstigit den önskade nivån. Företagen som har en intern redovisare är nöjd med den 

materiella kvaliteten men inte lika tillfredställd som många andra grupper av företag har varit 

inom denna dimension.     

 

De företag som har anlitar en extern redovisare har en högsta accepterad tjänstekvalitet på 

dimensionen garanti där den är 5,7. Upplevd revision för detta område är 5,8. Näst högst 

accepterad tjänstekvalitet har tillförlitlighet på 5,5 medan den upplevda revisionen är 5,7. 

Respondenterna har svarat att empati har en accepterad kvalitet på 5,4 och en upplevd 

revision på 5,6. 4,9 är den accepterade kvaliteten för dimensionen tillgänglighet och den 

upplevda kvaliteten är 5,1. Minsta accepterade kvaliteten har även här materiella föremål på 

4,4 och en upplevd kvalitet som är 5,2. 

 

Den upplevda kvaliteten är även i denna grupp låg för dimensionen garanti men ligger här 

inom toleranszonen. Tillgänglighet har också en upplevd kvalitet som ligger i nedre delen av 

toleranszonen. Företagen är nöjda med revisionen inom dessa två områden men det finns 

förbättringar inom revisionen som kan göra att dessa verksamheter blir mera tillfredställda 
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med tjänsten. Inom dimensionen materiella föremål är bolagen mer än nöjd med revisionens 

kvalitet då upplevelsen överträffar de önskade förväntningarna.  

 

Företagen med en extern redovisare är nöjd inom samtliga dimensioner, eftersom den 

upplevda kvaliteten är högre än den accepterade nivån för alla dimensioner. De verksamheter 

som har en intern redovisare är missnöjda på dimensionen garanti. Gruppen företag som 

själva sköter redovisningen har en högre upplevd kvalitet i förhållande till toleranszonen på 

dimensionerna tillförlitlighet, tillgänglighet och empati än de bolagen med en extern 

redovisare. Den upplevda kvaliteten ligger i mitten av toleranszonen alternativt på nedre 

halvan av zonen för de företag som anlitar en extern redovisare. Detta gäller för alla 

dimensioner med undantag för materiella föremål. Hur nöjd företagen totalt sett är med 

kvaliteten beror på vilken dimension som de anser är viktigast, eftersom kvaliteten varierar 

mellan de fem områdena. I början av kapitlet kunde vi se att tillförlitlighet var överlägset 

viktigast för företagen i denna studie. De företagen med en intern redovisare är mer 

tillfredställd med kvaliteten på denna dimension. Enligt Berry et al. är kvaliteten på 

processdimensionerna är inte lika betydande för den totala kvaliteten som tillförlitlighet är 

(Berry et al. 1994 s.39). Varför bolagen med en intern redovisare totalt upplever en högre 

revisionskvalitet än de företagen med en extern redovisare. 

 

Den accepterade kvaliteten för dimensionen tillförlitlighet är högre för de företag med en 

intern redovisare än de verksamheter som anlitar en extern part. Detta är delvis i linje med vad 

Zeithaml et al. kom fram till angående hur nivån på den accepterade kvaliteten ökar då 

kunden känner sig delaktig i tjänsten. När någon känner sig delaktig i revisionen ökar den 

accepterade tjänstekvaliteten (Zeithaml et al. 1993 s.7). De företag som själva sköter 

redovisningen är involverade i hur slutresultatet av revisionen kommer att bli då det är deras 

arbete som revisorn granskar. För att revisionen ska genomföras utan att några väsentliga 

felaktigheter uppmärksammas måste företaget ha skött ekonomin tillräckligt bra för att detta 

ska kunna ske. Den accepterade nivån är högre inom tre dimensioner av fem för verksamheter 

med intern redovisare. Vilket talar för att Zeithaml et al. resonemang ovan endast till viss del 

stämmer med företagen i denna studie.   

 

Av de företag som har en extern redovisare är det 22 stycken (56 %), som har svarat ja på 

frågan om de kommer fortsätt bli reviderade. 9 bolag (23 %) kommer inte revideras 2011, 

medan 8 stycken (21 %) inte har tagit ett beslut ännu. Av de företag som sköter redovisningen 

själv svarade 9 stycken (82 %) ja på frågan om revision 2011. Ett bolag (9 %) kommer att 

avstå, medan ett annat företag (9 %) inte har tagit ett beslut än. Det är en större andel företag 

med en intern redovisare som kommer att fortsätta med revision än de med en extern 

redovisare. Det stämmer överens med vad Behn et al. (1997 s.15) kom fram till, att en större 

andel företag som är nöjd med kvaliteten kommer att stanna kvar hos sin revisor.  

 

Om det finns någon skillnad mellan vad företag med extern eller intern redovisare anser är 

revisorns arbetsuppgifter och ansvarsområden ska nästa avsnitt behandla. Fråga fem i enkäten 

var en flervals fråga där respondenterna skulle markera alternativen som de ansåg beskrev en 

revisors ansvarsområden och arbetsuppgifter. Syftet med denna fråga var att ta reda på om det 

fanns någon skillnad mellan företagens uppfattning om vad en revisor ska göra och vad som 

står i regelverk och normer som revisorn ska följa. Nio stycken olika arbets- och 

ansvarsområden fanns bland alternativen att välja mellan. Några alternativ är i stort sätt tagna 

ordagrant från lagtext som beskriver vad en revisor ska göra. Medan andra alternativ är sådant 

som direkt påverkar revisorns oberoende varför det i regelverken står att revisorn inte får göra 

dessa arbetsuppgifter. Det fanns även några så kallade gråzons alternativ, som inte är varken 
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ett klart ja eller nej på frågan om det hör till revisorns arbete och ansvarsområden. Det är en 

bedömningsfråga från fall till fall. I diagrammet nedan redovisas separat hur företag med 

intern och extern redovisare har svarat på frågan.      

 

Fråga 5. Vilka av följande påståenden anser ni är revisorns ansvar och ingår i 

deras arbetsuppgifter? Det går att välja mer än ett alternativ. 
 

 
Figur 12 - Inter & extern redovisare om revisorns ansvar och arbetsuppgifter 

 

De nio svarsalternativen på frågan är;  

 

1. Ansvarig om det efter revisionen 

upptäcks fel 

2. Skriver en ren revisionsberättelse om 

räkenskaperna ger en rättvisande bild 

3. Rätta och ändra fel i bokföringen  4.  Upprätta årsredovisning 

5. Upprätta årsbokslut 6.  Upptäcka samtliga fel i redovisningen 

7. Ge rådgivning om situationer som 

uppstår under revisionen 

8.  Upptäcka fel som ändrar bilden av företagets 

finansiella ställning 

9. Ge rådgivning om redovisning 

 

De företagen som har en extern redovisare förväntar sig att revisorns arbetsuppgifter och 

ansvarsområden innefattar mer än vad de med intern redovisare gör. På samtliga 

svarsalternativ har en större andel företag med en extern redovisare svarat att 

arbetsuppgifterna och ansvarsområdena hör till revisorn jobb. En orsak till detta kan vara att 

företag inte är lika insatta i vem som gör vilket jobb när samtliga svarsalternativ ovan sköts av 

en extern part. Bolagen som själva har hand om delar av dessa arbetsuppgifter kan tydligare 

separera redovisarens arbete från revisorns. Ytterligare en förklaring till varför bolag med en 

extern redovisare kan blanda ihop redovisarens och revisorns roller kan vara att de anlitar en 

och samma byrå till båda tjänsterna.   
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Med den anledningen ställdes en följdfrågan till bolagen med en extern redovisare, om de 

anlitar samma företag till både redovisning och revisionstjänster. 31 stycken av företagen 

svarade att de anlitar samma byrå till både tjänsterna. Endast 8 stycken av respondenterna har 

olika företag som sköter deras redovisning och revision.  

 

En större andel av företagen som har en och samma byrå till redovisning och revision har 

svarat att de ska fortsätta med revision, 58 %, än med två olika byråer, 50 %. Dessa resultat 

stämmer med Beattie och Fearnley slutsats, de kom fram till att revisionsbyråer som utöver 

revision erbjuder andra tjänster har större chans att behålla kvar sina kunder (Beattie & 

Fearnley 1995 s.234). Även Svanströms skriver att det finns ett större samband mellan 

efterfrågan på revision och att anlita en och samma byrå till flera tjänster. Det gäller främst 

verksamheter som utöver revision väljer att få hjälp med redovisning, skatt- och juridisk 

rådgivning av byrån. Detta samband kan bero på att informationen som revisionsbyråerna 

erhåller om företaget vid andra tjänster kan användas vid en revision. Det sparar tid och 

revisionen blir mindre kostsamt för företaget (Svanström 2008 s.162,164).  

 

Till de företag som har hand om sin egen redovisning ställdes även i enkäten en följdfråga, 

om vilken ekonomisk utbildning den personen som sköter bolagets ekonomi har. Alternativen 

att välja mellan var högskola/universitet, gymnasium/komvux, enstaka ekonomikurser eller 

ingen ekonomisk utbildning.  Av de 11 stycken företagen som har intern redovisare valde 

samtliga att svara på följdfrågan. 4 av dessa bolag har en intern redovisare med högskole-

/universitetsutbildning inom ekonomi. 3 stycken företags redovisare har kunskaper från en 

ekonomisk gymnasie-/komvux utbildning. Enstaka ekonomikurser har 2 av företagens 

redovisare som utbildning. Medan 1 företags redovisning sköts av någon utan 

ekonomiskutbildning. Procentsatser redovisades inte här eftersom det är ett mindre antal svar 

blir procenttal missvisade. Läsare som är intresserad av att se hur företagen som svarat olika 

på de två följdfrågorna ställer sig till frågan om fortsatt revision, hänvisas till bilagan 

frekvenstabeller. I diagrammet ovan visas att företag med en intern redovisare har lägre krav 

på revisorn. Det överensstämmer med Bailey et al. (1983) som kom fram till att företagare 

med mer kunskaper inom redovisning och revision ställer lägre krav på revisorn än de som 

har mindre kunskaper inom området.   

 

6.3.6 Förväntningsgap 

 

Syftet med fråga fem var att se om det finns ett så kallat förväntningsgap.  Om det existerar, 

påverkar det vilka dimensioner som företagen anser är viktiga med revision och hur de ställer 

sig till fortsatt revision. Har företag där ett förväntningsgap existerar mindre eller större 

toleranszoner än de företag som har samma bild av vad en revisor ska göra som med 

lagboken. För att kunna ta reda på detta valde jag att dela upp totala respondenterna i två 

grupper, de som har ett förväntningsgap och de som inte har det.  

 

I kapitlet tidigare studier pressenterades hur ett förväntningsgap definieras i denna uppsats. 

Förväntningsgap är skillnaden mellan vad företag förväntar sig att sin revisors 

arbetsuppgifter och ansvarsområden är och vad revisorn kan och får göra enligt aktuella 

regelverk och normer. 

  

De företag där det i denna uppsats kommer anses finnas ett förväntningsgap är de som har valt 

minst ett av alternativen som strider emot vad en revisor får göra och ska göra enligt lag. De 
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alternativen som lagen uttryckligen säger att en revisor inte får göra i ett företag som de 

senare ska revidera. Dessa är: 

 

3. Rätta och ändra fel i bokföringen, 4. upprätta årsredovisning, 5. upprätta årsbokslut och 6. 

upptäcka samtliga fel i redovisningen. En revisor ska granska årsredovisningen för att bedöma 

om den ger en rättvisande bild av företaget ut till dess intressenter (FAR 2005 s.14-15). 

Revisorn ska vidare vara opartisk till de verksamheter de reviderar (Revisorslagen 20§ SFS 

2001:883). Därför får revisorer inte granska finansiella rapporter som de har varit med och 

tagit fram. De får inte själva vara delaktig i upprättandet av bokslut och årsredovisning som 

de senare ska revidera. Det tillhör inte heller revisorns arbetsuppgifter att rätta och ändra fel i 

bokföringen eller att upptäcka samtliga fel i redovisningen. Revisorn ska granska 

årsredovisningen och de finansiella rapporterna för att uttala sig om det ger en rättvisande bild 

av företaget. En rättvisande bild antas finnas om inga väsentliga fel som ändrar 

intressenternas bild om företaget existerar. Revisorns arbete är därför inte att upptäcka 

samtliga fel, endast väsentliga. Fel som funnits ska inte ändras av revisorn, deras arbete är att 

rapportera om dessa fel i revisionsberättelsen (ABL 9:30 SFS 2005:551). Av företagen i 

enkätundersökningen har hela 44 stycken valt minst ett av de fyra alternativen ovan och 

räknas i denna uppsats in bland de företagen som har ett förväntningsgap.  

 

De svarsalternativ som i fråga fem kommer anses vara så kallade gråzonsfrågor är; 1. 

ansvarig om det efter revisionen upptäcks fel och 9. ge rådgivning om redovisning. En revisor 

kan vara ansvarig för fel som upptäcks efter revisionen, om det är väsenliga fel som borde ha 

uppmärksammats under revisionen. Det är endast väsentliga fel som måste rapporteras om i 

revisionsberättelsen varför revisorn inte är ansvarig för övriga fel efter en revision (RS 200 

2SE). Rådgivning om redovisning får revisorn ge endast om det inte påverkar den oberoende 

ställningen. I varje fall måste ställning tas om rådgivningen kan genomföras utan att revisorn 

blir jävig (FAR 2005 s.135-137). Anledningen till att dessa svarsalternativ är med i enkäten är 

för att sålla ut respondenter som inte har kunskap om vad en revisors arbete enligt lagen 

innefattar. Min förhoppning är att alternativ som i vissa lägen kan vara sanna och andra fall 

inte gör att respondenterna måste tänka över sina svar en extra gång.    

 

Endast tre svarsalternativ i frågan beskriver vad en revisor ska göra, vilka är; 2. skriver en ren 

revisionsberättelse om räkenskaperna ger en rättvisande bild, 7. ge rådgivning om situationer 

som uppstår under revisionen och 8. upptäcka fel som ändrar bilden av företagets finansiella 

ställning. För att företagen i denna uppsats ska anses ha kännedom om vad en revisors arbete 

innehåller, att inget förväntningsgap existerar, ska de ha valt minst ett av de tre 

svarsalternativen ovan samt att de inte har valt något av de fyra alternativen som definierade 

att ett förväntningsgap finns.  

 

8 stycken av företagen i studien räknas enligt dessa kriterier inte ha ett förväntningsgap till 

revisorn, medan 44 stycken företag har ett förväntningsgap. Vilket betyder att samtliga 52 

stycken företag finns representerade i dessa två grupper. 81 % av företagen med ett 

förväntningsgap har en extern redovisare. Nedan visas toleranszoner och upplevd kvalitet 

inom de fem dimensionera separat för företag där ett förväntningsgap existerar samt de utan 

ett förväntningsgap.  
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Figur 13 - Förväntningsgap 

 

De företag där det existerar ett förväntningsgap har en högsta accepterad kvalitet på 

dimensionen garanti 5,9 och en upplevd revisionskvalitet på samma nivå. Tillförlitlighet har 

den näst högsta accepterade nivån på 5,7 medan den upplevda revisionen är 6,0. Empati har 

en accepterad kvalitet på 5,4 och en upplevd revision på 5,8, vilket överstiger den önskade 

nivån. Tillgänglighet har en accepterad nivå på 5,1 medan den uppleva tjänstekvaliteten är 

5,3. Lägst accepterad nivå har dimensionen materiella föremål på 5,4 och en upplevd 

revisionskvalitet på 5,3, vilket överstiger den önskade nivån. Företagen är precis nöjd med 

kvaliteten inom garantidimensionen, vilket betyder att revisionsbyråerna måste höja 

kvaliteten inom detta område för att vara säker på att ha nöjda kunder i framtiden. Samma 

gäller inom tillgänglighet där företagen är nöjd med revisionen men utrymme för förbättringar 

finns. Den dimensionen som företagen i den här studien tycker det är viktigast att en hög 

kvalitet hålls på, tillförlitlighet, är företagen mycket nöjd med kvaliteten. Den upplevda 

revisionen når nästan upp till den önskade kvaliteten. Vidare upplever företagen att kvaliteten 

överträffar deras önskade nivå på inom både empati och materiella föremål. Totalt sett är 

företagen där ett förväntningsgap existerar mycket nöjd med kvaliteten på revisionen.  

 

De företag utan ett förväntningsgap har precis som gruppen ovan den högsta accepterade 

nivån inom dimensionen garanti, 6,0 och en upplevd kvalitet på 6,4. Tillförlitlighet har en 

accepterad kvalitet på 5,7 och en upplevd revision på 6,0. Den accepterade nivån inom empati 

är 5,2 och den upplevda kvaliteten är 5,3. Tillgänglighet har en accepterad kvalitet på 4,2 och 

en upplevd tjänstkvalitet på 5,1, vilket överstigen den önskade revisionskvaliteten. Den lägsta 

accepterade kvaliteten har återigen dimensionen materiella föremål på 3,5 medan den 

upplevda kvaliteten är 3,7. De bolag där det inte finns ett förväntningsgap har en upplevd 

kvalitet som är högre än den accepterade på samtliga dimensioner. Vilket betyder att 

företagen är nöjd med kvalitet inom alla fem områdena. Extra tillfredställd med kvaliteten är 

företagen inom tillgängligheten. Både inom empati och materiella föremål ligger upplevelsen 

i nedre halvan av toleranszonen, så trots att kunden är nöjd med revisionen så finns det delar 

inom dessa områden som kan förbättras.  

 

De företag som har ett förväntningsgap har en högre accepterad kvalitet inom alla 

dimensioner med undantag för garanti.  Dessa företag ställer högre krav på tjänsten för att bli 

nöjda. Ordningen på vilka dimensioner som företagen ställer högst krav på är den samma för 

båda grupperna, garanti, tillförlitlighet, empati, tillgänglighet och materiella föremål. Det är 
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samma ordning som totala medelvärdet över samtliga 52 företag, vilket kunde ses i figur 7 – 

medelvärde toleranszon och upplevd kvalitet. Hela 85 % av företagen i studien har ett 

förväntningsgap varför resultaten för denna grupp överensstämmer väl med totala företagen.      

 

Att en större andel av företagen i uppsatsen har ett förväntningsgap stämmer med flera 

tidigare studier. Baron et al., 1997, kom fram till att företagen anser att revisorn har ett större 

ansvar för att rapportera om fel i räkenskaperna och de finansiella rapporterna än vad 

revisorerna själva tyckte. Både Humphrey et al. och Öhman kom fram till samma resultat i 

deras studier (Humphrey et al. 1993; Öhman i Johansson et al. 2005 s.65). 

 

Av de företag där det ett förväntningsgap existerar svarade 26 stycken (60 %) att de kommer 

fortsätta med revision. 9 företag (20 %) kommer inte bli reviderade 2011, medan 9 bolag (20 

%) inte har bestämt hur de ska göra än. Gruppen företag där inget förväntningsgap finns har 

svarat enligt följande på frågan om fortsatt revision; 5 stycken (63 %) kommer bli reviderade 

2011, 2 stycken företag (25 %) fortsätter inte med revision, medan 1 företag (12 %) inte har 

fattat detta beslut än. Båda grupperna av företag är totalt sett nöjd med revisionskvaliteten och 

den större andelen i båda grupperna kommer att fortsätta med revision. Att så många som 60 

% av de företag som har ett förväntningsgap svarade ja till fortsatt revision överensstämmer 

inte med Ojasalos resultat. Ett företag som inte vet vad revision innebär har så kallade 

otydliga förväntningar på tjänsten. Då företagen inte vet exakt vad revision är har de därför 

inte heller klart för sig vad de ska förvänta sig tjänsten. Någon som inte vet vad de förväntar 

sig blir sällan nöjd med tjänsten (Ojasalo 2001 s.202-203).  

 

85 % av företagen i uppsatsen har ett förväntningsgap till revisorns arbetsuppgifter och 

ansvarsområden. Information om vad revisorns arbete är kan företagen bland annat få genom 

bra kommunikation med sin revisor, information i uppdragsbrev och revisionsberättelse. Att 

förbättra informationen via dessa tre källor till kunskap har flera studier kommit fram till är 

sätt att minska förväntningsgapet (Öhman 2007 s.246-247; Innes et al 1997 s.713-714; Miller 

et al 1990). Ordförande i FAR, Peter Clemedtson tror att revisionspliktens borttagande 

kommer tvinga parterna till att kommunicera mer med varandra (Ehlin 2008 s.29). Inom 

dimensionen tillgänglighet ställdes två delfrågor som handlade om kommunikation. Att 

revisorn har en genomgång med företaget innan revisionen och att kunden hålls uppdaterad 

under revisionsprocessen. Tillgänglighet tilldelades endast 17 % av företagens poäng över 

vilken dimension som har störst betydelse för dem. Samma dimension har näst lägst 

accepterad kvalitet av totala företagen, vilket betyder att företagen ställer högre krav på alla 

andra dimensionerna förutom materiella föremål. Ojasalo (2001 s.204) kom fram till att en 

genomgång av vad revisionen ska innehålla med företaget innan arbetet börjar hjälper att 

minska otydliga förväntningar. Det stämmer inte med resultaten i den här studien, även då 

företagen ställer låga krav inom detta område är de nöjda med kvaliteten inom 

tillgänglighetsdimensionen.  

 

Företagen är totalt sett nöjd med kvaliteten på revisionen inom samtliga dimensioner även fast 

ett förväntningsgap existerar. 60 % av företagen kommer fortsätta med revision. I jämförelse 

med Danmark och Finland är det en låg siffra. Resultaten i studien kan inte generaliseras till 

hela populationen viket kan vara en anledning till avvikelsen.   
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6.4 Sammanfattning 
 

Företagen i den här uppsatsen har svarat på vilka dimensioner som de anser är viktigast att 

revisionen håller en hög kvalitet på. Tillförlitligheten är den överlägset mest betydande 

dimensionen. Vidare följer dimensionerna i ordning efter störst betydelse; garanti, 

tillgänglighet, empati och materiella föremål. Att tillförlitlighet är viktigast för företag 

stämmer med flera tidigare studier (se Berry et al. 1994 s.39; Parasuraman 1990 s.39). 

 

Medelvärdet över samtliga deltagande företag i studien visar att högst krav, för att vara nöjd 

med revisionen, ställer bolagen inom dimensionen garanti. Näst högst accepterad kvalitet har 

företagen inom tillförlitlighet. Vidare följer accepterad kvalitet inom dimensionerna i följande 

ordning, tillgänglighet, empati och materiella föremål. För att ett företag, enligt Grönroos 

(1984 s.37-39), ska vara helt tillfredställd med tjänsten ska den upplevda kvaliteten vara högre 

än den accepterade nivån inom samtliga dimensioner. Företagen i uppsatsen är nöjda med 

kvaliteten på revisionen inom alla fem dimensionerna. Inom materiella föremål överträffar 

den upplevda revisionen den önskade tjänstekvaliteten.  

 

60 % av företagen i studien kommer att fortsätta med revision. 21 % svarade att de inte 

kommer bli reviderade 2011, medan 19 % av bolaget inte har bestämt hur de ska göra ännu. 

Ett år efter revisionspliktens borttagande i Danmark valde 6,54 % bort revision och 6 % av 

Finska företagen avstod från revision (Regeringen 2008 s.160; Regeringen 2010 s.53). Det är 

en betydligt större andel företag i den har studien som kommer att avstå från revision första 

året än bolagen i Danmark och Finland gjorde.  

 

De företag som kommer att fortsätta med revision är nöjda med revisionskvaliteten inom alla 

områden med undantag för garanti. De bolag som inte har tagit ställning till fortsatt revision 

än är mycket nöjda inom samtliga dimensioner. Företagen som inte kommer att fortsätta med 

revision är tillfredställd med kvaliteten inom alla dimensioner utom den viktigaste, 

tillförlitligheten. Vilket överensstämmer med vad Grönroos (1984 s.37-39) kom fram till, för 

att kunna bli nöjd med tjänsten måste minst huvudsyftet med revision, tillförlitligheten, vara 

uppfyllt. Vidare visar resultaten att bolagen som inte kommer att fortsätta med revision har 

högre önskad kvalitet än resterande företag, det är svårare att överträffa deras förväntningar.  

 

De företag som tycker att kostnaden för revision är rimligt i förhållande till nyttan är nöjd 

inom samtliga dimensioner. Medan de bolag som har svarat att kostnaden är högre än nyttan 

är missnöjd med kvaliteten inom alla områden, med undantag för materiella föremål. Enligt 

(Hay & Davis 2004 s.42) är kostnaden för små och okomplicerade företag ofta högre än 

nyttan de får ut av revision. Av bolagen som svarat att kostnaden är rimlig kommer 66 % 

fortsätta med revision och 17 % avstå tjänsten. Av de företag som tycker att kostnaden är 

högre än nyttan har 52 % svarat att de fortsätter med revision medan 25 % inte kommer att bli 

reviderade i fortsättningen.  

 

Bolag som blir reviderad av någon av de fyra stora byråerna är nöjd med kvaliteten inom alla 

områden med undantag för den viktigaste dimensionen, tillförlitlighet. Enligt Berry et al. 

(1994 s.39) är det viktigast att hög kvalitet hålls inom dimensionen tillförlitlighet för att 

företaget ska vara nöjd med tjänsten. Företagen som blir reviderad av andra byråer är nöjd 

inom samtliga dimensioner. Vilket inte stämmer med Behn et al. (1997 s.15), som skriver att 
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en större del av företagen som blir reviderad av någon av de fyra stora byråerna är mer nöjda 

med kvaliteten än bolag med mindre byråer. 58 % av bolagen med big 4 revisionsbyråer 

kommer fortsätta med revision. Av bolag med andra byråer kommer 61 % att bli reviderade 

2011. Olikt från denna uppsats kom Svanström (2008 s. 160-161) fram till att en större andel 

bolag som blir reviderade av big 4 byråer kommer fortsätta med revision, än företag med 

någon annan revisionsbyrå.  

 

Hela 75 % av företagen har svarat att räkenskapsrevision är den del som de värderar högst 

med revision. Det avviker från tidigare studier som kommit fram till att förvaltningsrevision 

är den delen som mindre företag värderar högst med revision (Knechel et al. 2008 s.77; 

Svanström 2008 s.154). Företagen som högst värderar att räkenskapsrevision är nöjd med 

kvaliteten inom samtliga dimensioner. 61 % av denna grupp företag kommer fortsätta med 

revision. Ett mindre antal företag har svarat att förvaltningsrevision och intyg till kreditgivare 

är de områden som de har störst nytta av. Dessa svar är därför inte lika tillförlitliga. Företagen 

som har svarat förvaltningsrevision är missnöjd med kvaliteten inom tillgänglighet och 

garanti. 57 % av dessa bolag kommer fortsätta med revision. De företag som högst värderar 

intyg till kreditgivare är nöjda inom samtliga dimensioner. 40 % av de företagen kommer att 

fortsätta bli reviderade.  

 

Hay och Davis (2004 s.49) kom i sin studie fram till att det finns ett samband mellan 

skuldsättningsgraden och efterfrågan på revision. I den här uppsatsen finns det endast en 

mindre skillnad mellan företag med en högre skuldsättningsgrad som svarat att de kommer bli 

reviderade 2011 mot de som kommer att avstå revision. Marginalerna är för små för att några 

slutsatser ska kunna byggas av dessa resultat.   

 

Zeithaml et al. (1993 s.7) kom fram till att accepterade kvaliteten ökar för bolag som känner 

sig delaktiga i revisionen. Det överensstämmer till viss del med resultaten i uppsatsen som 

visar att de företag som har en intern redovisare har en högre accepterad kvalitet inom tre av 

fem dimensioner, än de bolagen med en extern redovisare. Vidare upplever företag med intern 

redovisare en högre kvalitet inom dimensionen tillförlitlighet. Revisionskvaliteten är företag 

med en intern redovisare nöjda med inom alla dimensioner med undantag för garanti. Bolag 

med extern redovisare är nöjda med kvaliteten inom samtliga dimensioner. 82 % av företagen 

med en intern redovisare kommer fortsätta med revision medan 56 % av bolagen med extern 

redovisare blir reviderade 2011.  

 

De företagen som har en extern redovisare förväntar sig att revisorns arbetsuppgifter och 

ansvarsområden innefattar mer än vad de med en intern redovisare gör. När en extern part 

sköter både redovisning och revision har företagen mindre kontroll på vilken part som gör 

vilket arbete. Dessa resultat stämmer med Bailey et al. (1983) som kom fram till att företag 

med högre kunskaper inom ekonomi ställer lägre krav på revisorn, än bolag med mindre 

ekonomiska kunskaper.   

 

Enligt hur ett förväntningsgap definieras i den här uppsatsen och vilka kriterium som ställts 

upp i empiri/analys kapitlet har hela 85 % av företagen ett förväntningsgap. 81 % av dessa 

företag har en extern redovisare. Att den största delen av företagen har ett förväntningsgap 

stämmer med flera tidigare studier (se Baron et al., 1997; Humphrey et al. 1993; Öhman i 

Johansson et al. 2005 s.65). Företagen med ett förväntningsgap är nöjda med kvaliteten inom 

alla dimensioner utom garanti. Den gruppen företag utan ett förväntningsgap är nöjd med 

revisionskvaliteten inom samtliga områden. 60 % av företagen med ett förväntningsgap 
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kommer fortsätta med revision och 63 % av bolagen utan ett förväntningsgap kommer 

fortsätta med revision. 
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7 Slutsatser 
 

I det här kapitlet kommer uppsatsens frågeställningar att besvaras samt uppsatsen syfte. Svar 

på det praktiska syftet kommer att ges under rubriken praktiska implikationer. Vidare kommer 

förslag till fortsatt forskning att ges. Sista delen av kapitlet kommer att ta upp 

sanningskriterier för att läsare ska kunna bedöma trovärdigheten i slutsatserna.  

 

 

Vilka delar av revision är av störst alternativt minst betydelse för småföretag i Västerbotten 

och hur kommer dessa faktorer att påverka valet om fortsätt revision? 

 

Företagen i den här uppsatsen tycker att det viktigaste området är att en hög kvalitet hålls 

inom tillförlitlighetsdimensionen. Att revisionen utförs på det sätt som parterna kommit 

överens om, att revisionen utförs inom bestämd tidsram, att revisionen görs korrekt första 

gången, att information som ges till revisionsbyrån hanteras pålitligt samt att revisorn har 

gjort en tillräckligt omfattande granskning. Hur det påverkar valet av fortsatt revision är 

tydligt då den grupp företag som kommer att avstå från revision inte är nöjd med kvaliteten 

inom tillförlitlighetsdimensionen. Slutsatsen som kan dras av detta är att om kvaliteten inte är 

tillräcklig inom tillförlitlighet kommer företagen inte fortsätta bli reviderade.  

 

I fallande ordning kommer sen tillförlitlighet, garanti, tillgänglighet och till sist materiella 

föremål. Minst betydande för företagen är att kontoret är modernt och tilltalande, att 

utrustningen i övrigt är modern samt personalens uppförande och klädsel. Inget samband 

mellan hur materiella föremål påverkar valet av fortsatt revision har kommit fram i uppsatsen. 

Vilket kan beror på att den upplevda kvaliteten är högre än den accepterade nivån i alla 

analysgrupperingar som gjorts i uppsatsen. Det finns inget missnöje inom dimensionen att 

jämföra med.      

 

När företagen ställer högre krav inom en dimension är det viktigare att hög kvalitet hålls inom 

det området. Det är dock inte avgörande för att företagen ska fortsätta med revision. 

Företagen i uppsatsen ställer högst krav inom garantidimensionen. Den dimensionen har en 

upplevd kvalitet som precis ligger inom toleranszonen alternativt understiger accepterad nivå 

för de olika faktorerna som analyserats i resultatkapitlet. De företagen som kommer att 

fortsätta med revision är inte nöjda med kvaliteten inom garanti. Den slutsatsen som kan dras 

här är att det inte finns ett samband mellan tillfredställdhet inom garanti och fortsatt revision.    

 

De företag som tycker att kostnaden för revision är högre än nyttan, är inte nöjda med 

tjänstekvaliteten. Trots att de ställer lägre krav på revisionen inom alla dimensioner än 

företagen som tycker priset är rimligt. Många av de företag som inte kommer att fortsätta med 

revision har motiverat det med att kostnaden är för hög. Knappt hälften av bolagen i studien, 

som anser att priset är för högt, kommer inte att bli reviderade år 2011. Av verksamheter som 

tycker kostnaden är högre än nyttan kommer en större andel att avstå fån revision än de 

företag som tycker kostnaden är rimlig. En slutsats som kan dras av detta är att företagen som 

inte kommer att fortsätta med revision till stor del väljer bort tjänsten på grund av kostnaden. 

 

Tidigare studier har kommit fram till att företag som blir reviderade av någon av de fyra 

största byråerna är mer nöjd med kvaliteten och kommer fler gånger att fortsätta bli 

reviderade än företag som anlitar andra byråer. Big 4 byråernas kunder är inte nöjd med 

kvaliteten inom tillförlitlighet, det viktigaste området. 42 % av företagen med en big 4 byrå 
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kommer att avstå revision år 2011, vilket är en hög siffra och stämmer inte med tidigare 

studier. Företagen i denna studie som anlitade någon annan byrå är nöjd med kvaliteten inom 

samtliga dimensioner samt har högre krav på revisionskvaliteten. Tidigare studier har kommit 

fram till att företag som anlitar andra revisionsbyråer kommer fler gånger att välja bort 

revision. Även fast det är en marginell skillnad, har en större andel företag med annan byrå 

svarat att de kommer bli reviderade år 2011. Enligt tidigare studier borde det vara tvärtom 

samt en större skillnad mellan grupperna. Slutsatser som kan dras av det är att företag som 

inte är nöjd med tillförlitligheten oftare kommer att välja bort revision. De bolag som är nöjd 

med kvaliteten inom alla dimensioner kommer fler gånger att stanna kvar hos sin revisor. 

Dessa två slutsatser tillsammans gör att skillnaden mellan företagsgrupperna minskas, big 4 

kunder väljer bort revision och andra byråers kunder stannar kvar.   

 

Hela 75 % av företagen i studien anser att räkenskapsrevision är den del av revision de har 

störst nytta av. Dessa företag är nöjda inom alla dimensioner. Mindre viktiga delar anser 

företagen att förvaltningsrevision och intyg till kreditgivare är. Slutsats inom denna faktor är 

att företagen högst värderar räkenskapsrevision. Det är en större andel företag som valt 

svarsalternativet räkenskapsrevision som kommer att fortsätta bli reviderade än bolag som 

valt andra alternativ. Då endast en mindre andel företag valde svarsalternativet intyg till 

kreditgivare och förvaltningsrevision är slutsatsen inte helt tillförlitlig.   

 

Det är större andel av företag som själva sköter redovisningen som kommer att fortsätta med 

revision än bolag med en extern redovisare. Några av företagen som kommer att sluta med 

revision motiverade detta val med att de har en duktig extern redovisare och behöver därför 

inte en revisor utöver detta. Några av företagen som själva sköter redovisningen har angivit att 

de vill fortsätta med revision för att det känns tryggt att någon granskar deras ekonomi. Hela 

82 % av företagen med en intern redovisare kommer att fortsätta med revision. Slutsatsen som 

kan dras av dessa resultat är att det finns ett positivt samband mellan företaget med intern 

redovisare och efterfrågan på revision.  

 

Existerar ett förväntningsgap bland småföretag i Västerbotten och hur påverkar det då valet 

om fortsatt revision? 

 

Ja, 85 % av företagen i den har uppsatsen har ett förväntningsgap till vad en revisors 

arbetsuppgifter och ansvarsområden är enligt lagar och normer. Företag med en extern 

redovisare har fler gånger ett förväntningsgap än företag med en intern redovisare. 81 % av 

bolagen där ett förväntningsgap existerar har en utomstående som sköter redovisningen. 

Vilket kan beror på att företagen inte själva är delaktiga i bolagets ekonomi och har därför 

mindre kunskap om vilka delar som är revisorn arbetsuppgifter och ansvarsområden. Företag 

med en extern redovisare förväntar sig att revisorns arbete och ansvarsområden innefattar mer 

än vad bolag som själva sköter redovisningen gör.   

 

60 % av företag med ett förväntningsgap kommer att fortsätta med revision. Eftersom den 

övervägande delen av företag i den har uppsatsen har ett förväntningsgap är det svårt att se ett 

tydligt mönster som skiljer dessa företag från resterande 25 %. Av bolag utan ett 

förväntningsgap kommer 63 % att fortsätta med revision. Hur ett förväntningsgap påverkar 

valet av fortsatt revision går inte att svara på när 85 % av företagen i studien har ett 

förväntningsgap. Resultaten från företag som inte har ett förväntningsgap bygger på en 

mindre andel företag varför tillförlitliga slutsatser inte kan dras av denna grupp. Fortsatta 

studier med ett större antal företag behövs för att kunna svara på hur ett förväntningsgap 

påverkar valet av fortsatt revision.  
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Finns det något samband mellan hur småföretag i denna studie väljer år 2011 vid frivillig 

revision och hur företagen i Finland och Danmark valde första året efter revisionspliktens 

borttagande?  

 

Resultaten i uppsatsen visar att det är en större andel av de företag som studerats i den här 

uppsatsen som kommer att avstå från revision år 2011 än de andelar som noterades i Danmark 

och Finland första året med frivillig revision. 21 % av företag i den här uppsatsen svarade att 

de inte kommer bli reviderade år 2011. 6,54 % respektive 6 % i Danmark och Finland avstod 

från revision första året. Företag som angav att de inte har bestämt om de kommer fortsätta 

med revision (19 %), är mycket nöjd med revisionskvaliteten inom samtliga dimensioner. Det 

tyder på att en större del av denna grupp kommer att fortsätta med revision. 60 % av bolagen i 

studien kommer att bli reviderade år 2011.  

 

Inget samband kan av dessa resultat dras mellan företag i Finland och Danmak och bolagen i 

denna studie. Det avvikande resultatet kan bero på att ett icke sannolikhetsurval har gjorts i 

uppsatsen varför resultaten inte är generaliserbara. Företagen i enkätundersökningen kan ha 

en större benägenhet att avstå från revision än andra företag i Västerbotten. En annan 

förklaring till avvikelsen kan vara att undersökningarna i Danmark och Finland bygger på ett 

faktiskt resultat av verkligheten. Den här studien frågar efter hur företagen kommer att välja. 

Som visats sig i tidigare studier avstår inte alla företag i praktiken från revision även om de 

innan sagt att de ska välja bort tjänsten. En vidare förklaring till att endast 60 % av företagen i 

uppsatsen svarat att de kommer att fortsätta med revision kan höra samman med att 85 % av 

företagen har ett förväntningsgap. Tidigare studier har visat på att företag där ett 

förväntningsgap existerar kommer inte lika ofta att välja revision som andra företag. Detta 

eftersom bolagen inte vet vad en revisor ska göra och vet då inte heller nyttan med tjänsten.  

 

 

7.1 Praktiska implikationer 
 

Vilka delar av revision som företag värderar högt alternativt lågt har redovisats ovan. Det 

praktiska syftet i uppsatsen är vidare att det som kommer fram i uppsatsen kan vara 

användbart för revisionsbyråer i Västerbotten då de kan få en större förståelse för vad deras 

kunder värderar med revision och vad de anser att byråerna behöver förbättra. 

 

Företagen anser att tillförlitligheten är det viktigaste området att revisionsbyrån håller en hög 

kvalitet inom. Om byråerna ska förbättra kvaliteten och göra interna satsningar inom något 

område är det tillförlitligheten som genererar i flest nöjda kunder. I uppsatsen kan slutsatsen 

dras att det finns ett negativt samband mellan tillförlitlighet och efterfrågan på revision. Vilket 

är ytterligare en anledning till att revisionsbyråerna bör se över kvaliteten inom denna 

dimension nu när revisionsplikten har begränsats.    

 

Företagen i uppsatsen ställer högst krav på revision inom garantidimensionen. Genomsnittet 

av alla företag i uppsatsen är nöjd med kvaliteten inom garanti även fast det finns ett utrymme 

för förbättringar. Eftersom kunderna ställer höga krav inom garanti har revisionsbyråerna två 

alternativ. Att höja kvaliteten eller sänka företagens förväntningar. Alternativt en kombination 

av båda delarna. För att sänka kundernas förväntningar, eller snarare göra de mer realistiska 

till den kvalitet som byrån kan leverera, behövs tydlig kommunikation mellan parterna. 
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Företaget måste förmedla vilka förväntningar de har på revisionen i syfte att revisorn ska 

kunna uppfylla dessa. På samma vis måste revisorn kommunicera till företaget vad revisionen 

innebär för att skapa rimliga förväntningar hos bolaget.     

 

85 % av företagen i den här undersökningen har ett förväntningsgap till vad revisorns 

arbetsuppgifter och ansvarsområden enligt lagar och normer är. Revisionsbyråerna måste 

därför bli bättre på att förmedla till deras kunder vad deras arbete innefattar. Förslag till att 

minska förväntningsgapet som har tagits upp i den här uppsatsen är främst att 

kommunikationen mellan parterna måste bli bättre. Både den verbala kommunikationen och 

den skriftliga, genom revisionsberättelser och uppdragsbrev som kan bidra till att minska 

förväntningsgapet.  

  

7.2 Förslag till fortsatta studier 
 

Den här uppsatsens teoretiska syfte är att ligga till grund för fortsatt forskning inom ämnet om 

val av revision. Ett förslag till vidare studier är därför en undersökning som ett eller några år 

efter att revisionsplikten begränsats följa upp vad som har hänt. Att undersöka två grupper 

mot varandra. En grupp företag som valt att avstå revision och en annan som fortfarande blir 

reviderade. I syfte att ta reda på vilka faktorer och motiv som ligger till grund för företag 

ställningstagande. Om företag överväger att ändra sitt val och vilka för samt nackdelar de ser 

med att bli reviderad respektive inte bli reviderad.   

 

I den här studien har 85 % av småföretagen ett förväntningsgap. Ingen slutsats kan dras om 

hur förväntningsgapet påverkar valet av fortsatt revision då endast mindre antal företag inte 

har detta gap. En studie som mäter ett större antal företag behöver göras för att kunna svara på 

denna frågeställning. I samband med en studie som mäter förväntningsgapet i förhållande till 

val av revision skulle det vara intressant att se vad som kan göras för att minska detta gap. Det 

skulle även vara intressant att studera detta förväntningsgap i två delar, med en tids 

mellanrum. Att först göra en undersökning som tar fram en grupp företag där ett 

förväntningsgap existerar. I syfte att komma med direkta förslag på hur företaget och revisorn 

tillsammans kan arbeta för att minska detta gap. Efter ett visst antal månader kan samma 

undersökning göras ytterligare en gång för att se om förväntningsgapet har minskat. Syftet är 

att ta reda på vilka åtgärder som behövs för att minska förväntningsgapet.        

 

7.3 Sanningskriterier 
 

För att resultaten i uppsatsen ska anses vara vetenskapliga ska vissa kriterier under studien ha 

uppnåtts (Ejvegård 2003 s.70). I det här kapitlet argumenteras för om sanningskriterierna 

reliabilitet, validitet och generaliserbarhet har uppnåtts i den här uppsatsen.  

 

7.3.1 Reliabilitet  

 

Reliabilitet är mått på hur tillförlitlig metoden är som används för att mäta något (Ejvegård 

2003 s.70). I den här uppsatsen handlar det om hur pålitlig enkäten är för att få fram 

information om småföretagens syn på revision och tjänstekvalitet. Det finns olika typer av 
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reliabilitet som kan visa om studiens resultat är tillförlitliga. Den intern reliabilitet och intern 

bedömningsreliabilitet är vad som kommer att diskuteras nedan.  

  

För att en studie ska ha en god intern reliabilitet ska flera oberoende undersökningar leda till 

samma resultat. Resultaten i studien är då pålitliga (Halvorsen 1992 s.42). Enkäten i den här 

uppsatsen har ställts upp enligt SERVQUAL metoden. Det är ett beprövat mätinstrument för 

tjänstekvalitet. Resultaten i enkäten har stora likheter med vad tidigare undersökningar med 

detta verktyg har kommit fram till. Så som att tillförlitlighet är överlägset viktigast för 

kunderna och att materiella föremål har en upplevd kvalitet som är högre än den önskade (se 

Berry et al. 1994 s.33-34; Parasuraman 1990 s.39). Eftersom en stor del av resultaten 

överensstämmer med tidigare studier som använt detta mätverktyg tyder det på att den interna 

reliabiliteten är god i enkäten.   

 

Den interna bedömningsreliabiliteten kan testas genom att slumpmässigt dela upp svaren i 

enkäten i två halvor för att jämföra avvikelser mellan delarna. Upphovsmännen till 

SERVQUAL har testat mätverktyget med denna metod. Resultaten för de fem dimensionerna 

visade en korrelation mellan 0,75 till 0,95 (Parasuraman 1994 s.210). Enligt Ejlertsson (2005 

s.104) tyder allt över 0,70 på en god intern bedömningsreliabilitet. Eftersom enkäten är 

uppbyggd enligt denna metod anses den interna bedömningsreliabiliteten att vara god även i 

denna uppsats.    

 

7.3.2 Validitet 

 

För att validiteten ska vara hög behöver även reliabiliteten vara hög (Halvorsen 1992 s.43). 

Enligt ovan bedöms reliabiliteten vara god, så detta kriterium är uppfyllt. För att reliabiliteten 

är hög betyder det inte att validiteten också är god. Två olika mått på validitet kommer att tas 

upp nedan, innehållsvaliditet och begreppsvaliditet.    

 

Om enkäten mäter det som den är avsedd att mäta är innehållsvaliditet hög (Ejlertsson 1996 

s.99). Enkäten i uppsatsen har till största delen ställts upp enlig SERVQUAL metoden. Denna 

enkätkonstruktion är testad och vidare utvecklad av upphovsmännen. Det är en konstruktion 

som har använts av många forskare för att mäta kvaliteten i ett tjänsteföretag. Parasuraman et 

al. (1994 s. 214) har mätt validiteten på SERVQUAL med tre kolumner, samma typ som 

används i den här uppsatsen. Validiteten visade sig vara mycket god. Den delen av enkäten 

som är uppställd enligt SERVQUAL antas därför ha en hög innehållsvaliditet.  

 

Begreppsvaliditeten handlar om att enkäten mäter hela verkligheten av ett ämne. Att alla 

viktiga delar av revisionen mäts (Ejlertsson 1996 s.102). Grund validiteten i SERVQUAL är 

god (Parasuraman et al. 1994 s. 214), vilket kan läsas om ovan. I syfte av att behålla den 

kvalitetstestade enkäten har endast mindre ändringar gjorts för att passa målgruppen i denna 

uppsats. Originalenkäten är på engelska varför en översättning av språket har gjorts. Vidare 

har jag formulerat delfrågorna för att mer specifikt passa för tjänsten revision. Jag har varit 

noga med att behålla betydelsen i varje fråga vid dessa ändringar.   
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7.3.3 Generaliserbarhet 
 

Resultaten i den här uppsatsen var inte tänkta att generaliseras. De avser att ge en bild av hur 

gruppen företag som deltagit i studien anser om ämnet som har undersökts. Resultaten ska 

ligga till grund för vidare forskning inom området och inte själva vara generaliserbara till fler 

företag än de som ingår i urvalet. För att resultatet ska vara generaliserbart ska sannolikhets 

urval ha gjorts så att det ger en representativ bild av populationen som mäts (Ejlertsson 2005 

s. 100). I uppsatsen har inte ett sannolikhetsurval gjorts eftersom slutsatserna aldrig var 

avsedd att generaliseras till en större grupp.  Vad som kommer fram i uppsatsen kan både vara 

användbart i vidare forskning inom ämnet samt för revisionsbyråer som kan öka sin förståelse 

för hur deras kunder ser på revision.  
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Hur kommer Ert företag välja efter revisionspliktens borttagande? 
 

Ert företag har blivit utvalt att delta i en studie eftersom Ni, enligt 2008 och 2009 års resultat- och 

balansräkning, skulle undantas från revisionsplikten om den tagits bort under 2009. Syftet med 

denna undersökning är att ta reda på företagens syn på revisorerna och på vilka grunder Ni 

kommer att välja om Ni vill fortsätta bli reviderade eller inte.  

 

1 november 2010 togs revisionsplikten bort för företag som i genomsnitt under två år tid inte 

överstigit två av följande punkter;  

 

 3 anställda 

 1,5 MKR i balansomslutning  

 3 MKR i nettoomsättning 

 

Nu när det inte längre är en skyldighet för alla att ha en revisor är sannolikheten hög att 

revisorerna kommer anpassa revisionen efter hur Ni som kunder vill att den ska vara. Ta chansen 

nu och gör Er röst hörd om vad Ni vill få ut av en revision och hur Er revisor ska göra för att 

hjälpa Ert företag på bästa sätt.    

 

Resultaten av studien kommer att sammanställas och endast redovisas i sin helhet, vilket innebär 

att Era personliga svar kommer att vara helt anonyma.  

 

Studien görs av en student på civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid Umeå universitet 

som en del av hennes examensarbete. Ert deltagande utgör en stor del av studien och det skulle 

vara mycket uppskattat om Ni tar er tid att besvara enkäten. 

 

Beräknad svarstid är ca.7 min. 

 

Vänligen skicka in svarsenkäten i bifogat frankerat kuvert.  

Tacksam för svar senast den 31/1 2011 

 

Om ni har frågor angående enkäten är Ni välkomna att kontakta  

Sofia Hampusson 070-282 76 74 
 

 

 

Tack för din medverkan!  
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Fråga 1. Vem ansvarar för redovisningen i ert företag? 

 Anlitar en professionell redovisare (utanför företaget) 

  Om ni valt detta alternativ, anlitar ni samma företag som ansvarar för er revision? 

  Ja  Nej 

  

 Sköter redovisningen själv (inom företaget) 

Om ni valt detta alternativ, vilken utbildning inom ekonomi har den ansvarige 

redovisaren? 

Högskola/Universitet Gymnasium/Komvux 

Enstaka ekonomikurser Har ingen ekonomisk utbildning 

Annat  ....................................................................  

 

Fråga 2. Vilken är er nuvarande revisionsbyrå? 

 KPMG/ Ernst & Young/ Deloitte/ PWC 

 Annan, vilken   ................................................................  

 

Fråga 3. Vilken del av revisionen har ert företag störst nytta av/värderar ni högst 

 Räkenskapsrevision (Granskning av årsredovisning, resultat- och balansräkning) 

 Förvaltningsrevision (Granskning av att lagar och regelverk följs)  

 Kan visa upp för kreditgivare, leverantörer och andra intressenter att företaget har reviderats  

 

Fråga 4. Vad anser ni om kostnaden för revision 

 Rimligt pris för den nytta företaget får ut av att bli reviderade 

 Priset är högre än den nytta företaget får ut av att bli reviderade 

 Priset är lägre än den nytta företaget får ut av att bli reviderade 

 
Fråga 5. Vilka av följande påståenden anser ni är revisorns ansvar och ingår i deras arbetsuppgifter. 
Det går att välja mer än ett alternativ.  
  Ansvarig om det  Skriver en ren revisions-  Rätta och ändra fel 
 efter revisionen  berättelse om räkenskaperna  i bokföringen 
 upptäcks fel    ger en rättvisande bild  
    
 Upprätta årsredovisning Upprätta årsbokslut  Upptäcka samtliga 
    fel i redovisningen 
    
 Ge rådgivning om Upptäcka fel som ändrar  Ge rådgivning om redovisning  
 situationer som uppstår  bilden av företagets  
 under revisionen  finansiella ställningar 
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Fråga 6. För varje påstående nedan markerar du ditt svar genom att göra en cirkel runt ett av 
svarsalternativen 1-7 angående a) din önskade tjänst i första kolumnen, b)din accepterade tjänst i 
andra kolumnen, c) din upplevda tjänst i tredje kolumnen.  
 
Denna fråga ska mäta olika nivåer av förväntningar på revisorn. Det finns inget rätt eller fel svar. Det 
är Er personliga upplevelse och åsikt som jag vill veta.   
 
 

Önskad tjänst - Den nivå på revision som ni anser att en revisionsbyrå kan och 
 bör erbjuda ert företag för att ni ska bli så nöjd som möjligt.  
Accepterad tjänst - Den lägsta nivån på revisionen som ert företag skulle acceptera av en 
revisionsbyrå och ändå vara nöjd. 

 Upplevd tjänst - Hur ni upplever nivån på revisionen av er nuvarande revisionsbyrå. 
 
 
 

 
 
Tillförlitlighet 
1. Revisionen utförs på det sätt  

som ni kommit överrens om  

Önskad tjänst 
Låg                   Hög 
 
1   2   3   4   5   6   7 
 

Accepterad tjänst 
Låg                   Hög 
 
1   2   3   4   5   6   7 
 

      Upplevd tjänst    Vet 
Låg                       Hög  ej 
 
1    2    3    4   5   6   7   N 
  

2. Revisionen genomförs inom  
     bestämd tidsram 

1   2    3   4    5  6  7 
 

1   2   3   4   5   6   7 
 

1    2    3    4   5   6   7   N 
 

3. Revisionen görs korrekt  
   första gången 

1    2   3   4   5  6   7 
 

1   2   3   4   5   6   7 
 

1    2    3   4   5   6   7    N 
 

4. Information ni ger till 
revisionsbyrån hanteras pålitligt 

1   2   3   4   5   6   7 
 

1   2   3   4   5   6   7 
 

1    2    3   4   5   6   7    N 
 

5. Revisorn har gjort en 
tillräckligt omfattande granskning 

1    2    3  4   5  6   7 
 

1   2   3   4   5   6   7 
 

1    2    3   4   5   6   7    N 
 

 
Tillgänglighet 
6. Kort hanteringstid 
 

 
 
1   2   3   4   5   6   7 

 
 
1   2   3   4   5   6   7 

 
 
1   2    3   4    5   6   7    N  

7. Snabba svar på frågor  1    2   3   4   5  6   7 
 

1   2    3   4   5  6   7 
 

1   2    3   4   5    6   7    N 
 

8. Genomgång av arbetet innan 
revisionen  

1    2   3   4   5  6   7 
 

1   2   3   4   5   6   7 
 

1   2    3   4    5   6   7    N 
 

9. Håller er som kund uppdaterad 
under revisionsprocessen 

1   2   3   4    5  6   7 
 

1   2   3   4    5  6   7 
 

1   2   3    4    5   6   7    N 
 

 
Garanti 
10. Personalen inger förtroende 
 

 
 
1    2   3   4   5  6   7 
 

 
 
1   2   3   4   5   6   7 
 

 
 
1   2   3   4    5   6   7    N 
 

11. Personalen håller sin 
tystnadsplikt 

1    2   3   4   5  6   7 
 

1   2   3   4   5   6   7 
 

1    2    3   4   5   6   7    N 
 

12. Trevlig och tillmötesgående  
    Personal 

1   2   3   4   5   6   7 
 

1   2   3   4   5   6   7 
 

1    2    3   4   5   6   7    N 
 

13. Personalen har tillräcklig  
kunskap om er bransch 

1   2   3   4   5   6   7 
 

1   2   3   4   5   6   7 
 

1    2    3   4   5   6   7    N 
 

14. Personalen har tillräcklig 
kunskap om ert företag 

1   2   3   4   5   6   7 
 

1   2   3   4   5   6   7 
 

1    2    3   4   5   6   7    N 
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Empati 
15. Personalen ger er som kund  
individuell uppmärksamhet  

Önskad tjänst 
Låg                   Hög 
 
1   2   3   4   5   6   7 

Accepterad tjänst 
Låg                   Hög 
 
1   2   3   4   5   6   7 
 

      Upplevd tjänst    Vet 
Låg                       Hög  ej 
 
1    2    3    4    5   6   7  N 

16. Personalen förstår era behov 
 

1   2   3   4   5   6   7 
 

1   2   3   4   5   6   7 
 

1    2    3    4   5    6   7  N 
 

17. Personalen lyssnar och vill 
lösa era eventuella problem 

1   2   3   4   5   6   7 
 

1   2   3   4   5   6   7 
 

1    2    3    4   5    6   7  N 
 

18. Öppettider som gör det 
enkelt att kontakta revisionsbyrån 

1   2   3   4   5   6   7 
 

1   2   3   4   5   6   7 
 

1    2    3   4    5    6   7  N 
 

19. Revisionsbyråns kontor ligger 
nära ert företag  

1   2   3   4   5   6   7 
 

1   2   3   4   5   6   7 
 

1    2    3   4    5    6   7  N 
 

 
Materiella föremål 
20. Modernt och tilltalande  
 Kontor 

 
 
1   2   3   4   5   6   7 
 

 
 
1   2   3   4   5   6   7 
 

 
 
1    2    3    4   5    6   7  N 
 

21. Modern utrustning i övrigt 
 

1   2   3   4   5   6   7 
 

1   2   3   4   5   6   7 
 

1    2    3    4   5    6   7  N 
 

22. Personalens uppförande  
       och klädsel 

1   2   3   4   5   6   7 
 

1    2   3   4   5  6   7 
 

1    2    3    4   5    6   7  N 
 

 
 
Fråga 7. Fördela 100 poäng över de fem områdena som frågorna ovan är indelade i. Det viktigaste 
området för Er ger ni högst antal poäng. Tillsammans ska summan bli 100.   
 

Tillförlitlighet  ------------- Poäng 

Tillgänglighet  ------------- Poäng 

Garanti  ------------- Poäng 

Empati  ------------- Poäng 

Materiella föremål  ------------- Poäng 

 Summa: 100 poäng  

 

 

Fråga 8. Kommer ert företag välja att bli reviderade 2011? 

 Ja 

 Nej 

 Har inte bestämt än 

 
 
 
 
 
     Vänd 
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Fråga 9. Vilken är främsta anledningen att du svarat som du gjort på fråga 8? 
 Motivera!  
  

  .............................................................................................................................   

  .............................................................................................................................  

  .............................................................................................................................  

  .............................................................................................................................  

  .............................................................................................................................  

  .............................................................................................................................  

  .............................................................................................................................   

  .............................................................................................................................   

  .............................................................................................................................   

  .............................................................................................................................   
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Kostnad för revision i förhållande till värdet 

Kostnad        Fortsätta bli reviderade Antal Procent 

Hög Ja 14 52 

Nej 7 26 

Inte bestämt 6 22 

Total 27 100 

Rimligt Ja 16 66 

Nej 4 17 

Inte bestämt 4 17 

Total 24 100 
 

Värderar högst med revision 

 Värderar högst           Fortsätta bli reviderad Antal Procent 

Räkenskapsrevision Ja 22 61 

Nej 8 22 

Inte bestämt 6 17 

Total 36 100 

Förvaltningsrevision Ja 4 57 

Inte bestämt 3 43 

Total 7 100 

Intyg till kreditgivare Ja 2 40 

Nej 3 60 

Total 5 100 

 

 

Extern eller intern redovisare 

Redovisare     Fortsätta bli reviderade Antal Procent 

Extern 

redovisare 

Ja 22 56 

Nej 9 23 

Inte bestämt än 8 21 

Total 39 100 

Intern 

redovisare 

Ja 9 82 

Nej 1 9 

Inte bestämt än 1 9 

Total 11 100 

 

Samma redovisnings- och revisionsbyrå 

Samma byrå      Fortsätta bli reviderade Antal Procent 

Ja Ja 18 58 

Nej 7 23 

Inte bestämt 6 19 

Totalt 31 100 

Nej Ja 4 50 

Nej 2 25 

Inte bestämt 2 25 

Totalt 8 100 

 

 

Fortsätta bli reviderade 

 
Antal Procent 

Ja 31 60 

Nej 11 21 

Inte bestämt 10 19 

Total 52 100 

 

Revisionsbyrå 

Revisionsbyrå     Fortsätta med revision Antal Procent 

Big 4 Ja 14 58 

Nej 6 25 

Inte bestämt 4 17 

Total 24 100 

Annan Ja 17 61 

Nej 5 18 

Inte bestämt 6 21 

Total 28 100 
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Utbildningsnivå på externredovisare 

Utbildning                Fortsätta bli reviderade Antal Procent 

Högskola / 
Universitet 

Ja 3 75 

Nej 1 25 

Total 4 100 

Gymnasium / 
Komvux 

Ja 3 75 

Inte bestämt 1 25 

Total 4 100 

Enstaka  
ekonomikurser 

Ja 2 100 

Ingen ekonomisk 
utbildning 

Ja 1 100 

 

Förväntningsgap 

Existerar                        
förväntningsgap     Fortsätta bli reviderade 

Antal Procent 

Nej Ja 5 63 

Nej 2 25 

Inte bestämt   1 12 

Total 8 100 
Ja 

Ja 26 60 

Nej 9 20 

Inte bestämt 9 20 

Totalt 44 100 
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Motivering till företagens svar om revision 2011.  

Bortfallet på frågan var 12 stycken företag.   

 

Vilken är främsta anledningen att du svarat som du gjort på fråga 8? Motivera! 

 

Svarade ja till fortsatt revision. 

”Känns rätt och tryggt att ha en revisor” 

”Trygghet i kontakt med myndigheter samt god kontroll på företagets tillgångar och medel.” 

”Vill inte ha skatteverket rotande i verksamheten” 

”Behov av professionen” 

”Jag har bristande kunskaper och intresse av redovisning. Det ger mig mer tid till min egen 

verksamhet.” 

”Jag uppfattar tjänsten som prisvärd” 

”Revisorn är en bra tillgång till kunskap och jag litar på dennes objektivitet i granskningen av mitt 

bolag.” 

”Trygghet” 

”Säkerhet att redovisningen blir rätt.” 

”Har inte kunskapen att själv kunna revidera.” 

”Framtida beslut” 

”För att ha god ordning och att någon ska kontrollerat att jag har gjort rätt då jag själv inte är 

ekonom.” 

”Har inte tid med att göra bokslut och köper då revision på samma gång så vi ser att allt är ok.” 

”Skapar både ett internt och externt förtroende. Ger ett seriöst intryck.” 

”Bra reklam mot beställare (kunder)” 

”För att få någon styrning på ekonomin. Jag litar på min revisors råd och har ingen egen kunskap 

inom området. 

”Bra hjälp och rådgivning” 

”Undvika problem med skatteverket. Ökad kreditvärdighet” 

”Vissa ägarförändringar och förluster som gör att en revisor behövs. På sikt kan det bli avslutat 

med revisor i detta bolag.” 

”Är verksam i en bransch med hög konkurens och många oseriösa aktörer. Revisorn är ett bevis på 

god ordning i bolaget. Många av våra kunder ställer även höga krav på sina leverantörer.” 

”Bekvämt” 

”Det är en trygghet att få årsredovisningen granskad av ett proffs.” 

”Tryggt att ha en kunnig person som sköter bokföringen då jag har nog med andra 

arbetsuppgifter.” 

 

Svarade nej till fortsatt revision. 

”Dyrt. Tillför inget” 

”En revisor till ett bolag med låg omsättning är "overkill". Ingen nytta för pengarna.” 

”Vilande företag med i stort sätt ingen verksamhet.” 

”Alldeles för dyrt” 

”För dyrt och ger ingen nytta” 

”Redovisningstjänsternas tider är förbi. En småföretagare ska inte behöva betala för bokföring, 

bokslut och revision när det i princip är samma sak.” 

”Anlitar en redovisnings byrå som gör allt på ett sådant tillförlitligt sätt att revision inte är 

nödvändigt.” 

”Minska på utgifterna” 

”Kostar för mycket i förhållande till vad det ger.” 
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Svarade inte bestämt än till fortsatt revision. 

”Rådgivning och trygghet”  

”Har inte bestämt” 

”Avtal har löpt ut. Vet inte om företaget finns kvar tills nästa revision.” 

”Tänker utvärdera vad som händer. Det är en stor kostnad för mitt företag men har inte heller råd 

att bli granskad av skatteverket.” 

”Som småföretagare är det viktigt att se till att intäkter kommer in. Det är viktigare att påverka än 

småkostnader som revision. Därför ligger inte revision på ’prio-listan’” 

”Vet inte om det är möjligt att avsluta revision redan 2011.” 

”Bedriver ett litet företag på fritiden. En stor del av omsättningen går åt till revisionen. Därför 

överväger jag att avsäga mig den.” 

”Har en sådan duktig redovisare så tycker inte att revisorn är nödvändig.” 
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Ett utdrag av Aktiebolagslagen 2005:551  

9 kap. Revision 

 

Revisorns uppgifter 

3 § Revisorn skall granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den 

verkställande direktörens förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och omfattande som 

god revisionssed kräver.  

 

4 § Revisorn skall följa bolagsstämmans anvisningar, om de inte strider mot lag, bolagsordningen 

eller god revisionssed.  

 

5 § Revisorn skall efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman. 

Bestämmelser om berättelsen innehåll och den tidpunkt då den skall lämnas till bolagets styrelse 

finns i 28-36§§.   

 

6 a § Revisorn ska, utöver vad som följer av 6§ rapportera till revisionsutskottet om viktiga 

omständigheter som framkommit vid revisionen. Detta gäller särskilt för brister i bolagets interna 

kontroll av den finansiella rapporteringen.  

 

6 b § Revisorn ska 

 1. om de finns någon omständigt som väsentligt kan rubba förtroendet för hans eller hennes 

opartiskhet eller självständighet, rådgöra med revisionsutskottet om detta förhållande och vilka 

åtgärder som har vidtagits,   

 2. till revisionsutskottet årligen lämna en skriftlig försäkran om sin opartiskhet och 

självständighet, och  

 3. för revisionsutskottet årligen redovisa vilka andra tjänster än revisionstjänster som han eller 

hon har tillhandahållit bolaget.  

 

30 § I revisionsberättelsen skall det anges vilket eller vilka normsystem för revision som revisorn 

har tillämpat.  

 2 st. I förekommande fall skall det i revisionsberättelsen även anges 

1. om revisorn i en fråga som behandlas i revisionsberättelsen har en mening som avviker 

från styrelsens eller annan revisors, 

 2. om revisionens inriktig eller omfattning är begränsad, eller 

 3.om revisorn anser sig sakna tillräckligt underlag för att göra något uttalande enligt 31-33§§  

 

Kap 9 Skadestånd 

 

Stiftares, styrelseledamots och verkställande direktörs skadeståndsansvar 

1§ En stiftare, styrelseledamot eller verkställande direktör som när han eller hon fullgör sitt 

uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget skall ersätta skadan. Detsamma gäller när 

skadan tillfogas en aktieägare eller någon annan genom överträdelse av denna lag, tillämplig lag 

om årsredovisning eller bolagsordningen. 

 

Revisors, lekmannarevisors och särskild granskares skadeståndsansvar 

2§ En revisor, lekmannarevisor eller särskild granskare är ersättningsskyldig enligt de grunder 

som anges i 1§. Han eller hon ska även ersätta skada som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållas 

av hans eller hennes medhjälpare. I de fall som avses i 9 kap. 44§ och 46 § andra stycket sam 10 

kap. 18 § andra stycket denna lag samt 3 kap. 1§ lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt 

och finansiering av terrorism svarar dock revisorn, lekmannarevisorn eller den särskilda 
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granskaren endast för skada på grund av oriktiga uppgifter som han eller hon eller en medhjälpare 

har haft skälig anledning att anta var oriktiga. 

 2 st. Om ett registrerat revisionsbolag är revisor eller särskild granskare, är det detta bolag och 

den som är huvudansvarig för revisionen eller granskningen som är ersättningsskyldiga. Lag 

(2010:834). 

 

Ett utdrag ur Revisorslagen 2001:883 

 

Revisorns skyldigheter 

Revisorns opartiskhet och själständighet 

20 § En revisor skall i revisionsverksamheten utföra sina uppdrag med opartiskhet och 

självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden. Revisionsverksamheten skall 

organiseras så att revisorn opartiskhet, själständighet och objektivitet säkerställs.    

 

Tystnadsplikt 

26 § En revisor får inte, till fördel för sig själv eller till skada eller nytta för någon annan, använda 

uppgifter som revisorn har fått i sin yrkesutövning. Revisorn får inte heller obehörigen röja sådana 

uppgifter. Revisorn ska se till att biträde till honom eller henne iakttar dessa föreskrifter.  

 

RS 200 Mål och generella principer för en revision 

 

Revisions mål 

2 SE Målet för den lagstadgade revisionen i Sverige är att revisorn ska lämna en 

revisionsberättelse. Revisorn ska granska årsredovisningen, bokföringen och företagsledningens 

förvaltning för att göra det möjligt för honom eller henne att uttala sig i revisionsberättelsen om 

dels huruvida årsredovisningen, i alla väsentliga avseenden, har upprättats enligt tillämplig lag om 

årsredovisning och därmed ger en rättvisande bild av företagets resultat och ställning enligt god 

redovisningssed i Sverige, dels, i tillämpliga fall, huruvida ansvarsfrihet kan beviljas dvs. huruvida 

någon i företagsledningen har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 

som kan föranleda ersättningsskyldighet mot företaget. Granskningen ska också göra det möjligt 

för revisorn att göra övriga uttalanden eller anmärkningar eller lämna de upplysningar som 

lagstiftningen om revision kan kräva och/eller som följer av annat regelverk som styr revisionen 

av företaget i fråga.  

 

3. Revisorns uttalanden ökar årsredovisningens trovärdighet men kan inte uppfattas som någon 

garanti från revisorn om företagets framtida livskraft eller om ledningens förmåga att effektivt och 

kompetent leda företagets verksamhet.  

 

Generella principer för en revision 

4 SE Revisorn ska iaktta god revisionssed och de etiska regler som styr revisions professionella 

ansvar. Etiska regler för revisorns professionella ansvar avser: 

a) oberoende, b) integritet, c) objektivitet, d) professionell kompetens och omsorg, 

e) tystnadsplikt, f) professionellt uppträdande, g) god revisionssed 

 

Hög men inte absolut säkerhet i bestyrkandet 

 8. En revision enligt god revisionssed utformas så att revisorn kan bestyrka med hög men inte 

absolut säkerhet att årsredovisningen i sin helhet inte innehåller väsentliga felaktigheter. Hög med 

inte absolut säkerhet uppnås genom att revisorn inhämtar revisionsbevis i tillräcklig utsträckning 

så att han eller hon kan dra slutsatsen att det inte finns några väsentliga felaktigheter i 
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årsredovisningen sammantaget. Hög men inte absolut säkerhet är kopplad till alla faser i 

revisionen. 

 

Ansvaret för årsredovisningen  

12. Medan det är revisorns ansvar att utföra och göra ett uttalande om årsredovisningen i 

revisionsberättelsen, så är det företagets ledning som ansvarar för upprättandet och utformningen 

av årsredovisningen. Revisionen på årsredovisningen befriar på intet sätt företagets ledning från 

dess ansvar.  

    

RS 210 Villkor för revisionsuppdrag 

 

Uppdragsbrev för revision 

5. Det ligger i både kundens och revisorn intresse att revisorn skriver ett uppdragsbrev, lämpligen 

innan uppdraget börjar, för att undvika missförstånd om uppdraget. Uppdragsbrevet dokumenterar 

och bekräftar att revisorn åtar sig uppdraget samt revisionens syfte och omfattning, revisorns 

ansvar gentemot kunden och formen för den rapportering som kan förekomma.  

 

Principiellt innehåll 

6. Formen för och innehållet i ett uppdragsbrev för revision kan variera från en kund till en annan 

med det innehåller i allmänhet följade punkter: 

Syftet med revisionen. 

Företagsledningens ansvar för det som är föremål för revisionen (ofta årsredovisningen och 

förvaltningen). 

Omfattningen av revisionen, inklusive hänvisning till lämpliga lagar och föreskrifter eller de 

standarder, rekommendationer och uttalanden från FAR SRS som revisorn följer.  

Formen för rapporteringen av de resultat som kommer fram vid uppdragets genomförande. 

Det faktum att det – på grund av revisionens metodik att granska urval samt andra inneboende 

begränsningar i en revision tillsammans med de inneboende begränsningar som finns i varje 

redovisningssystem och system för intern kontroll – finns en oundviklig risk för att även vissa 

felaktiga uppgifter som är väsentliga kan förbli oupptäckta.  

Kravet på obegränsad tillgång till all den bokföring, dokumentation och annan information som 

behövs för revisionen.  

Företagsledningen ansvar att införa och upprätthålla en effektiv intern kontroll.  

Standardmall för en revisionsberättelse i aktiebolag utan koncern  

(RS 709 Revisionsberättelse utformning i aktiebolag och andra företag) 
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Till årsstämman i …….. Organisationsnummer 556000-0000 

 

Jag (Vi) har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning i ……. för år XXXX (räkenskapsåret …….). [Bolagets årsredovisning 

ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna X-Y.] Det är styrelsen och 

verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för 

att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet år årsredovisningen. Mitt (Vårt) ansvar är att 

uttala mig (oss) om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min (vår) revision.  

 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag (vi) planerat 

och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig (oss) om att 

årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett 

urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision 

ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens 

tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och 

verkställande direktörens gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade 

informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet har jag 

(vi) granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon 

styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag (vi) har även 

granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlar i strid 

med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag (vi) anser att min (vår) 

revision ger mig (oss) rimlig grund för mina (våra) uttalanden nedan.  

 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och en rättvisande bild av 

bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.  

 

(Särskild förteckning över lån och säkerheter har upprättats i enlighet med vad som föreskrivs i 

aktiebolagslagen.)  

 

Jag (Vi) tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar 

(behandlar) vinsten (förlusten) enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 

ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

 

Ort den DD månad ÅÅÅÅ 

 

XX 

Auktoriserad/Godkänd revisor  

 

 


