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Förord  
  
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Owe R Hedström för ett mycket givande 
samarbete under studiens gång. Vi vill även tacka Kenny Bränberg för hjälp med den 
statistiska analysen. Slutligen vill vi tacka respondenterna som tog sig tid att besvara vår 
enkät. 
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Sammanfattning 
 

Revisionsplikten omfattar många företag i Sverige. Gränsen för vilka som omfattas går när 
företaget uppfyller två av tre gränsvärden i de senaste två årens redovisningar; Fler än tre 
anställda i medeltal, mer än tre miljoner i nettoomsättning eller mer än 1,5 miljoner i 
balansomslutning. Företag som inte omfattas kan själva välja om de vill ha revision. Det finns 
argument som talar för att revisionsplikten utgör en ekonomisk och administrativ börda för 
små företag, och att nyttan knappast överstiger kostnaden. Flera länder i Europa har valt att 
avskaffa revisionen för de flesta mindre företag genom att höja gränsvärdena, och det är 
troligt att Sverige följer samma trend. 

Revisorn är skyldig enligt lagen att lämna tips och råd i samband med revisionen som kan 
leda till en bättre redovisning och effektivare rutiner inom företaget, så att felaktigheter 
undviks i framtiden. Ofta sammanfattas dessa tips och råd i ett så kallat revisions-PM som kan 
delges både muntligt och skriftligt till företagaren. Det är frivilligt för företagen att ta till sig 
de råd de får under revisionen, medan revisorn har en skyldighet att förmedla tips och råd till 
företagaren. Det frivilliga momentet i en annars tvingande process är anledningen till att vi 
intresserar oss för vilken funktion revisions-PM:et har i mikroföretag. Kostnaden för 
revisionen kommer företaget inte undan och inom ramen för revision ingår detta revisions-
PM, som syftar till en intern nytta för företaget.  

Den funktion företagen har av revisions-PM:et idag riskerar de att gå miste om den dag 
gränsvärdena för revisionsplikten höjs och man väljer bort revisionen. Vilken funktion har 
revisions-PM:et för ägarledda mikroföretag?  

Studien fokuserar på den rådgivning som revisorn tillhandahåller företagen i samband med 
revisionen, samt de faktorer som kan påverka funktionen. För att utreda vårt praktiska 
problem skickades en enkät ut till 258 ägarledda mikroföretag i Umeå med revisionsplikt. 
Enkäten var webbaserad och skickades ut via e-mail. Totalt svarade 36 personer och 
svarsfrekvensen uppgick till ca 15 %. 

På grund av att kommunikation utgör en så pass stor del av revisorns arbetstid, har vår 
utgångspunkt i studien varit de kommunikationsproblem som kan uppstå mellan företagare 
och revisor till följd av olika miljöbakgrunder. Detta har stärkts av kommunikationsteorier 
och teorier om förväntningsgap, samt den positiva redovisningsteorin som beskriver 
egennyttan företagaren drivs av. Vi har valt dessa teorier för att belysa vårt praktiska problem 
som används för att analysera företagarnas attityder till revisions-PM:et. Av analysen 
framkom det att revisions-PM:et har låg funktion i många företag. Funktionen påverkas av att 
många inte får ett skriftligt- eller ett muntligt revisions-PM. För de företag som hade fått ett 
muntligt-eller ett skriftligt revisions-PM visade resultatet att de upplevde en funktion av det i 
verksamheten. Vidare kunde vi konstatera att de mindre revisionsbyråerna var sämre på att 
tillhandahålla ett revisions-PM åt företagarna.  
 
Vårt resultat visade att många företagare inte får ett revision-PM, trots att revisorn har en 
skyldighet att tillhandahålla det till företagen. Vår viktigaste rekommendation för att öka 
användningen av revisions-PM:et bland företagarna är kontinuerlig kontakt med 
revisionsbyrån och att säkerställa att revisionsbyrån tillhandahåller företagarna ett skriftligt 
revisions-PM och en muntlig genomgång. 
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1. INLEDNING 
 
I följande kapitel kommer vi att beskriva ämnesvalet samt studiens problembakgrund. Vidare 
kommer vi att redogöra för vår problemformulering och studiens syften. Därefter beskrivs de 
begränsningar, avgränsningar och definitioner som gäller för studien. 

1.1 Ämnesval 
 
Vi har under vår utbildning på Handelshögskolan vid Umeå Universitet samlat på oss 
teoretisk kunskap och erfarenhet inom företagsekonomi och då speciellt företagets 
redovisning. Ett särskilt intresse för revision och revisorns arbete har utvecklats. Revisorn har 
som uppgift att granska hur företagets redovisning följer gällande lagar och regler, vilket 
kräver en gedigen utbildning och mångårig erfarenhet. Revisorns arbete styrs av normer och 
regler som gäller för alla revisorer. När det kommer till företagaren kan erfarenheter och 
utbildning skilja sig åt. På grund av att alla inte har stöpts i samma form kan kunskapsnivån 
därför variera. Många företag är skyldiga att ha revision och arbetet med en revision är 
omfattande och kostar företagen stora pengar (SOU 2008:32). 
 
Tidigare har vi gjort en studie som undersökte vad som styrde bostadsrättsföreningarnas val 
av redovisningsmetod, med hänsyn till ett regelverk som precis hade trätt i kraft. Det visade 
sig att majoriteten av de tillfrågade föreningarna inte hade gjort ett val och inte heller verkade 
särskilt insatta i frågan trots att styrelsen enligt lag har det slutgiltiga ansvaret vid sådana 
frågor. Att teori och praktik inte alltid går hand i hand, var något vi fastnade för och tog med 
oss till val av ämne inför examensarbetet. 
 
Vårt intresse för revision tillsammans med den tidigare erfarenheten av att undersöka olika 
attityder hos en grupp, som också har en skyldighet att uppfylla lagkrav, ledde oss in på 
företagarens uppfattning om revisionen de är skyldiga att ha. Under arbetet med att läsa in oss 
på området revision, utgick vi framförallt från FAR (2012) och det regelverk som revisorn ska 
följa. Eftersom vi fokuserade på företagarens perspektiv, fastande vi ganska snabbt för det 
revisions-PM revisorn är skyldig att tillhandahålla i samband med revisionen. På samma gång 
lärde vi oss mer om revisionsrisk och hur revisorns arbete påverkas av den riskbedömning 
som utförs på varje företag. De upptäckter som ej bedöms som allvarliga benämns som 
påpekanden och dessa sammanfattas till exempel i ett revisions-PM med tips och råd för 
effektivare företagsrutiner och bättre redovisning. Vi utvecklade ett resonemang kring 
revisionsrisken och de risker som företaget själv kan påverka, vilket gjorde oss intresserade av 
att fråga företagare om deras uppfattning om revisions-PM:et. Vi menar att revisions-PM:et 
som syftar till att förbättra redovisningen och företagets rutiner kan fungera som ett verktyg 
för företag till att sänka riskerna men även revisionsarvodet.  

1.2 Problembakgrund 
 
De tidigaste spåren av revisionsaktivitet redogör Hayes et al. (2005, s. 2) för i Principles of 
Auditing. Antroprologer har funnit spår så tidigt som 3000 f.Kr. i Babylonien. Det hävdas att 
det fanns ekonomiska system i antikens Kina, Rom, Grekland och Egypten. I de kungliga 
magasinen i Egypten anlitades två revisorer där en hade uppgiften att räkna godset när det 
kom in och den andra kontrollräknade det efter att det lagrats. Om siffrorna vid en kontroll 
skiljde sig åt blev båda dödade. Brown (1968, s. 74) beskriver att behovet av kontroll uppstod 
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när civilisationen resulterade i att den ena personens egendom anförtroddes till en annan 
person. 
 
Det moderna företagandet startade under mitten på 1800-talet och till samma tidsperiod 
kopplas även den moderna revisionens uppkomst. Etableringen av de företagsformer som 
innebar en separation av ledning och ägande, skapade en efterfrågan på revision. 
Företagsledningen kontrollerade redovisningen och rapporterade till investerare, både då som 
nu. De kunde bestämma över utformning och innehåll i de finansiella rapporterna som 
investerare fick ta del av, men för att öka trovärdigheten gentemot externa intressenter 
behövdes en oberoende granskning av rapporteringen. Revisionen utfördes av en expert på 
området och resulterade sedan i en revisionsberättelse. (Hayes et al., 2005, s. 2-3) 
 
Under sent 1800-tal i Sverige trädde en ny aktiebolagslag i kraft där det ställdes krav på 
aktiebolag att ha minst en revisor, som skulle väljas av aktieägarna. Dock saknades krav på 
revisorns kvalifikationer, och många hade bristande kunskaper om bokföring. De flesta 
revisorer som valdes var avdelningschefer, direktörer, bankchefer, disponenter, kamrerare 
eller köpmän. (Wallerstedt, 2001, s. 847) 
 
Föreningen Auktoriserade Revisorer bildades 1923 (FAR), men det kom att dröja ända fram 
till början av 1980-talet innan utbudet av godkända och auktoriserade revisorer matchade 
efterfrågan på revision. Vidare ökade antalet revisionsbyråer samt kvalificerade revisorer i 
Sverige och internationaliseringen bidrog till att de större byråerna i landet såg sig om efter en 
internationell partner. (Wallerstedt, 2001, s. 848-854)  
 
1983 kom skyldigheten för alla svenska aktiebolag att ha en revisor som granskar företagets 
redovisning och årsbokslut, det började dock gälla så sent som 1988 för äldre aktiebolag 
(SOU 2008:32, s.74). Från och med första november 2010 fick Sverige en ny Aktiebolagslag 
(SFS 2005:551) som förändrade revisionskravet för aktiebolag (SFS 2010:834) där de allra 
minsta företagen undantogs från revisionsplikten. Gränsen går när företaget uppfyller två av 
tre gränsvärden i de senaste två årens redovisningar; Fler än tre anställda i medeltal, mer än 
tre miljoner i nettoomsättning eller mer än 1,5 miljoner i balansomslutning. Frivilligheten att 
ha revisor omfattade ungefär 250 000 aktiebolag (Justitiedepartementet, 2010). 
 
Enligt Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) ska revisorn göra de påpekanden som följer av god 
revisionssed. I regeringens proposition (2000/01:146) till ny Revisorslag (SFS 2001:883) 
anges att revisorn har en skyldighet att lämna råd och förslag som kan leda till bättre 
redovisning och effektivare rutiner inom företaget, så att felaktigheter undviks i framtiden. 
Denna typ av rådgivning kopplat till revisionsuppdraget definieras som revisionsrådgivning 
eller revisionsnära rådgivning. 
 
Behovet av revision och korrekt ekonomisk information blir extra tydligt i förhållandet mellan 
en investerare som ej är aktiv i företaget och entreprenören, där kan det finnas ett 
agentproblem (Healy & Palepu, 2001). Enligt Sundgren (2003, s. 265) betraktas aktieägare 
som den primära intressenten i samband med revisionen medan ägarledda företag inte har 
samma agentproblem då ägaren är den som leder företaget och agerar i sitt eget intresse. 
Ägarledda företag inom kategorin mikroföretag som idag uppfyller kraven för att ha revision 
anser vi befinna sig i en särskild situation där behovet av revision kan ifrågasättas. Ett företag 
som sysselsätter färre än tio personer har ett fåtal hierarkiska nivåer och företagsledaren kan 
då personligen utöva direkt övervakning (Abdel-Khalik, 1993, s. 35; Hay & Davis, 2004, s. 
41).  
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Argumenten för ett avskaffande av revisionsplikten är att revision utgör en ekonomisk och 
administrativ börda för mikroföretag samt att det inte finns forskning som fastställer att nyttan 
av revision i små aktiebolag överstiger dess kostnader (Thorell & Norberg, 2005). I Danmark 
och i Storbritannien har de redan avskaffat revisionen för de flesta företag genom att höja 
gränsvärdena. De främsta argumenten för ett avskaffande av revisionsplikten var att små 
företag ska slippa en onödig administration samt kostnaderna som är förknippade med 
revisionen (Collis, 2003). De företag som idag enligt EU definieras som mikroföretag 
sysselsätter färre än tio personer och har en omsättning eller balansomslutning som 
understiger två miljoner euro per år (2003/361/EG). 
 
I Sverige har vi ännu inte tagit steget fullt ut och slopat revisionsplikten för dessa företag som 
vi redogjort för ovan. Om vi ser till utvecklingen i resten av Europa är det troligt att dessa 
företag står näst på tur att slippa kravet på revision. Ifall gränsvärdena för att ha revision höjs i 
framtiden riskerar de företag som väljer bort revisionen helt att gå miste om de tips och råd 
som revisorn lämnar. Om revisionen inte längre är ett tvång krävs det att revisorn 
argumenterar för tjänsterna de erbjuder och företagaren måste aktivt välja vilka av dessa 
tjänster de är beredda att betala för. För att företagen ska fortsätta köpa tjänster av 
revisionsbyrån när gränsvärdena höjs måste de fylla en funktion för företagen idag. 
 
Ofta sammanfattas tipsen och råden i ett så kallat revisions-PM som kan delges både muntligt 
och skriftligt. Vi kommer fortsättningsvis att använda oss av benämningen revisions-PM. 
Större delen av revisionen handlar om krav och normer som företagen måste leva upp till för 
att bli ”godkända” av revisorn, medan revisions-PM:et däremot är helt frivilligt för företagen 
om de vill ta till sig och följa råden (FAR, 2012). Revisorn har en skyldighet att fortsätta 
rapportera sina påpekanden i revisions-PM:et år efter år om inget förändras men företag blir 
aldrig skyldiga att genomföra någon åtgärd (FAR, 2012).  
 
Det är på grund av detta frivilliga moment i en annars tvingande process vi är intresserade av 
vilken funktion revisions-PM:et har i ägarledda mikroföretag. Eftersom företagen betalar för 
revisions-PM:et borde de använda sig av de tips och råd revisorn tillhandahåller. Vår egen 
erfarenhet är att företagen lägger revisions-PM:et direkt i byrålådan, utan att ta till sig de tips 
och råd som revisorn lämnar. 
 
Enligt Svanström (2008, s. 12) har tidigare forskning inom redovisning och revision främst 
riktats mot stora noterade bolag. Detta stöds även av andra forskare som säger att det finns få 
empiriska studier inom området trots att ägarledda företag utgör en så stor del av ekonomin 
(Carey et al, 2000; Brockhaus, 1994; Wortman, 1994). Enligt Statistiska Centralbyrån (2010) 
är 96 procent av alla företag i Sverige mikroföretag. Utifrån detta anser vi det vara intressant 
att studera mikroföretag när de utgör en så stor del av företagen i landet. 
 
I Brobergs (2013) avhandling beskrivs revisorns arbete, där revision främst går ut på att förstå 
företagens verksamhet och deras förutsättningar. Detta uppnås bäst genom revisorns 
kommunikation med företaget och arbetskamrater då det hjälper revisorn att bedöma det 
aktuella företaget. Studien visar att den största delen av revisorns arbetstid läggs på 
kommunikation. Detta stärker vårt val att studera den kommunikation som revisions-PM:et 
innebär mellan revisor och företaget.      
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Under vår litteratursökning hade vi svårt att hitta tidigare studier om just revisions-PM:et. I 
FAR (2012) används uttrycken erinringar och påpekanden. Svanström (2008) använder 
revisionsrådgivning och revisionsnära rådgivning för att beskriva den rådgivning som är 
grundad i revisionsuppdraget. Revisions-PM som uttryck används på bland annat Grant 
Thorntons hemsida (www. grantthornton.se). I vår litteratursökning användes alla dessa 
benämningar som sökord, men vi kunde inte hitta någon tidigare forskning gjord om just 
revisions-PM:et i Sverige.  
 
Vi utökade sökordslistan med engelska begrepp och uttryck som till exempel ”management 
letter” för att hitta internationell forskning på revisions-PM:et. Detta ledde oss in på en studie 
från 1966 skriven av von Kaschnitz, där forskningen stödjer att revisions-PM:et är en viktig 
del av revisionen. Trots detta visade studien att större revisionsbyråer upprättar ett revisions-
PM i större utsträckning än de minder byråerna. Von Kaschnitz (1966) menar även att 
skriftliga rekommendationer är effektivare än muntliga, då det är lätt att den muntliga 
kommunikationen glöms bort innan företagaren hunnit utföra de rekommenderade åtgärderna. 
Samtidigt är det viktigt med muntlig kommunikation för att undvika missförstånd. Med 
engelska sökord hittade vi en svensk studie utförd av Hellman (2006), som undersöker hur 
användbar extern revision är för noterade bolag och utgår från revisions-PM utfärdade av 
företagens revisorer. Den behandlar hela revisionen och inte specifikt revisions-PM:et samt 
fokuserar på hur förbättring kan uppnås genom samarbete mellan revisionsbyrån och 
företagets redovisning- och finansieringsenheter i större bolag. Nyligen publicerades en studie 
i Journal of accounting and public policy skapad av Johnson et al. (2012) där författarna 
hävdar att det finns få tidigare studier om revisions-PM:et. Vidare konstaterar de att ingen 
tidigare forskning har testat användningen av revisions-PM:et empiriskt.   
 
Utifrån detta tycker vi att det är en intressant och relevant företagsekonomisk forskningsfråga 
att studera revisions-PM:ets funktion i ägarledda mikroföretag.       
 
Till skillnad från årsredovisningen, som är en offentlig handling, har företaget ingen 
skyldighet att offentliggöra revisions-PM:et för allmänheten. Eftersom det inte finns något 
arkiv eller en tillgänglig sammanställning över de tips och råd som revisorn lämnar samt vilka 
åtgärder företagaren väljer att göra, menar vi att det är intressant att fråga företagaren vilken 
funktion revisions-PM:et har.  
 

1.3 Problemformulering 
 
Vilken funktion har revisions-PM:et i ägarledda mikroföretag?  

1.4 Syften 
 
Vårt huvudsyfte i studien är att kartlägga vilken funktion revisions-PM:et har i ägarledda 
mikroföretag. Vidare har vi valt att använda två delsyften för att belysa vårt problem 
ytterligare. Vårt första delsyfte är att identifiera faktorer som påverkar funktionen av 
revisions-PM:et. Det andra delsyftet är att diskutera vilka åtgärder som kan vidtas för att öka 
funktionen av revisions-PM:et hos ägarledda mikroföretag. 
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1.5 Begränsningar 
 

I vår studie har vi valt att undersöka aktiebolag som är ägarledda mikroföretag i Umeå med 
revisionsplikt. Vi anser att Umeå är en representativ stad, med en tillräcklig spridning på 
företag samt att det finns ett tillräckligt antal revisionsbyråer för att undvika ett skevt urval.   

Aktiebolag som bolagsform innebär inom lagens gränser ett agerande utan personligt ansvar 
och är därför extra intressant att studera. Den främsta anledningen till att begränsa studien till 
mikroföretag hänger samman med utvecklingen i Europa avseende revisionsplikten. De 
företag vi har valt att studera kan stå näst på tur att slippa kravet på revision, vilket gör det 
intressant att ta del av just deras perspektiv. 

En annan motivering till att begränsa oss till ägarledda mikroföretag är för att utesluta det 
agentproblem som kan uppstå om ledningen är skiljt från ägare där de båda parterna kan välja 
att verka i sitt eget intresse, och där funktionen av en revisor ligger i ägarnas intresse för att 
kunna kontrollera att ledningen sköter sig. Utifrån agentteorin är incitamentet för att använda 
sig av revision i ägarledda mikroföretag mindre än i större företag där ägare och ledning är 
separerade. Vi väljer att koncentrera oss på företag som består av 3-10 anställda, eftersom 
kontrollbehovet av personalen ökar ju fler hierarkier ett företag består av (Abdel-Khalik, 
1993, s. 35; Hay & Davis, 2004, s. 41). 
 

1.6 Avgränsningar 
 
I vår studie har vi valt att utgå från relevansmodellen, som behandlar problematiken kring 
informationsutbytet mellan företagare och rådgivare (Nitsch, 1990, s. 6).  Trots att det finns 
ytterligare teorier på området som skulle kunna förklara vårt problem, anser vi att 
relevansmodellen och valda teorier förklarar de motsättningar som kan uppstå i mötet mellan 
företagaren och revisorn. I vår studie utgår vi från att revisorn fungerar som ett objektivt 
kontrollinstrument för att säkerställa revisionsrapporternas riktighet. Vi avgränsar oss även till 
att undersöka funktionen av just revisions-PM:et i ägarledda mikroföretag. Därmed utelämnar 
vi andra delar av revisionen i vår studie. Ytterligare en utgångspunkt i studien är att 
företagaren agerar i syfte att vinstmaximera sin verksamhet och styrs av ett egenintresse, 
vilket kopplas samman med den positiva redovisningsteorin. 
 

1.7 Definitioner & begrepp 
 
Med revisions-PM menas de påpekanden där revisorn lämnar tips och råd för att förbättra 
företagets rutiner och redovisning. 
 
Uttrycket management letter har betydelsen revisions-PM i denna studie 
 
Med uttrycket funktion syftar vi på användningen av revisions-PM:et i verksamheten.  
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I denna studie är det ägarledda mikroföretag som undersöks. Med mikroföretag syftar 
författarna på privata aktiebolag med mellan tre och tio anställda samt en omsättning eller 
balansomslutning som inte överstiger 20 mkr.  
 
Med revisionsbyrå menas revisorn och eventuella revisorsassistenter eftersom företaget kan 
ha kontakt med fler personer än revisorn i samband med revisionen. 
 
FAR - Föreningen Auktoriserade Revisorer 
SFS - Svensk författningssamling 
SOU - Statens offentliga utredningar 
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2. TEORETISK METOD 

 
Vi inleder avsnittet med att redogöra för vår teoretiska - samt praktiska förförståelse för det 
ämne studien berör.  Sedan diskuterar vi de teoretiska val av metod vi gjort i studien i form av 
kunskapssyn, vetenskapssyn och forskningsansats. Därefter presenterar vi studiens perspektiv 
och redogör för våra teorival. Avslutningsvis beskriver vi vår litteratursökning samt kritiken 
mot våra källor.  

2.1 Förförståelse 

 
Teoretisk förförståelse 

De tre års studier vi genomfört inom företagsekonomi ger oss en grundläggande teoretisk 
förförståelse för ämnesområdet. Eftersom en stor del av den utbildning vi läst har riktat fokus 
på stora företag och koncerner, menar vi att förförståelsen för hur ägarledda mikroföretag 
applicerar revisions-PM:et i sin verksamhet är relativt liten. Därav väcktes intresset för att 
undersöka ett, enligt oss, outforskat område.  Vidare gör vi den bedömningen att vår 
utbildning på universitetsnivå kan fungera till att ge oss en övergripande bild av revisions-
PM:ets funktion, med de kunskaper vi har lärt oss om revisionsrapporter och revisorns arbete. 
Externa intressenters användning av revisionen har dock inte berörts i någon större 
utsträckning under utbildningen. 

Det krävdes en omfattande litteratursökning på både företagar- respektive revisorperspektivet 
rörande revisionen för att få djupare kunskaper inom ämnesområdet. 
 
Praktisk förförståelse 
 
En av författarna har flerårig yrkeserfarenhet som ekonomiassistent, och därmed också en 
praktisk förförståelse för hur användningen av revisions-PM:et i företag kan ser ut. Utöver en 
personlig erfarenhet tillkommer också information om kollegors uppfattningar samt åsikter 
hos bekanta som driver företag rörande funktionen av revisions-PM:et i deras 
verksamheter.  Med de praktiska erfarenheterna kan en djupare förståelse för ämnet erhållas 
och är en stor hjälp i starten av uppsatsskrivandet. På samma gång är det viktigt att bevara ett 
objektivt förhållningssätt under arbetsprocessen och inte riskera att tidigare erfarenheter på 
området stör studiens utformning. 
 
Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014, s. 64) är den generella bilden av objektivitet 
kopplad till både saklighet och opartiskhet. Med saklighet menas redovisning av redan kända 
fakta, medan opartiskheten hänger ihop med att inte låta en viss aktörs uppfattning få styra, då 
det i vårt fall hör ihop med praktisk erfarenhet på området som vi bör vara uppmärksamma på 
och inte låta få styra. Vidare kan objektivitet beskrivas utifrån neutralitet, där det ligger på 
utredarens ansvar att inte vinkla informationen eller undanröja omständigheter som motsätter 
sig den egna uppfattningen på området. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014, s. 64). I vår 
enkätundersökning har vi varit uppmärksamma på utformningen av frågekonstruktionen. 
Genom att hålla språket neutralt och undvika ledande frågor påverkar vi inte respondenternas 
svar.   
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2.2 Kunskapssyn 
 
Den positivistiska kunskapssynen har sin bas i naturvetenskapen, där utgångspunken för att 
beskriva den sociala verkligheten är objektiv och existerar oberoende av oss människor. Den 
interpretativistiska ståndpunkten utgår istället från subjektiva resonemang, där kunskap om 
verkligheten införskaffas genom tolkningar av sociala fenomen. (Collis & Hussey, 2009, s. 
56-57).  Forskare som tillhör den positivistiska kunskapssynen avser att förklara och/eller 
förutsäga sociala fenomen. I vår studie avseende ägarledda mikroföretag syftar vi till att 
förklara ett fenomen samt jämföra attityder till det revisions-PM de tilldelas i samband med 
revisionen.    
 
Positivismen hänger ihop med atomism, vilket innebär att bryta ner helheten i delar, och 
sedan studera dessa delar var för sig. Hermeneutikerna har istället ett holistiskt synsätt, där 
sammanhanget som delarna skapar tillsammans ligger i fokus. (Johansson, 1993, s.45-46). I 
vår studie är det inte sammanhanget vi är intresserade av. Vi vill dela upp och bryta ner 
företagarnas attityder till revisions-PM:et och studera dessa var för sig. Att observera och 
mäta attribut av ett fenomen, hör till den positivistiska kunskapssynen. (Collis & Hussey, 
2009, s. 56). 
 
Johansson (1993, s. 43) skildrar den positivistiska kunskapssynen med ett exempel rörande 
organisationsstrukturer. En positivistisk organisationsteoretiker som intresserar sig för hur 
organisationer fungerar, engagerar sig i hur formella organisationsstrukturer och 
auktoritetsförhållanden ser ut. Resonemanget kan appliceras på vår studie där vi avser att 
generalisera företagarrollen respektive revisorsrollen utifrån deras olika miljöbakgrunder. Det 
faktum att vi utifrån relevansmodellen vill förklara hur relationen mellan företagare och 
revisor fungerar (Nitsch, 1990, s. 6), och hur det auktoritetsförhållandet ser ut, innebär att vi 
väljer en positivistisk kunskapssyn. Vi avser att mäta företagarnas förhållningssätt till 
revisions-PM:et objektivt, och utifrån dessa attityder syftar vi till att förklara vad som 
påverkar företagarna till användningen av revisions-PM:et. Världen görs vetbar genom 
avbildning enligt positivisterna (Johansson, 1993, s. 44), vilket vi åstadkommer när vi utifrån 
företagarnas attityder avbildar verkligheten.  
 
Hade vi istället varit intresserade av att från ett djupare perspektiv få en förståelse för 
företagarnas uppfattning, skulle en hermeneutisk ansats använts som kunskapssyn framför en 
positivistisk. (Johansson, 1993, s. 46) 

2.3 Verklighetssyn 

 
Ontologiska resonemang handlar om uppfattningen av verkligheten. Inom vetenskaps- och 
kunskapsteori förekommer två ytterligheter som skildrar olika perspektiv av verkligheten. Ett 
av dessa är det objektiva förhållningssätt som avser något mätbart och kan verifieras av våra 
sinnen. Det andra är den subjektiva verklighetsuppfattning som istället innebär tolkning av 
innebörder, vilka skapas i interaktioner mellan människor. Mellan dessa förekommer även 
flera nyanser. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014, s. 83). 
 
Samhällets natur betraktat utifrån ett objektivt perspektiv lägger fokus på fysiska- eller 
objektiverbara fenomen, samt på sociala fakta. Från ett subjektivt perspektiv riktas fokus 
istället på intersubjektiva meningar, sociala fenomen och sociala definitioner. (Johansson, 
1993, s. 42-43). I vår studie utgörs empirin av sociala fakta och inte av definitioner när vi 
väljer att via enkäter samla in företagares attityder till revisions-PM:et för att omvandla dessa 
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till mätbara data.  Vår utgångspunkt i studien grundar sig således i det objektiva 
förhållningssätt där kunskap om verkligheten mäts och inte tolkas. 
 
Enligt lag är revisorn skyldig att tillhandahålla tips och råd till företagaren under 
revisionsuppdraget. Dessa sammanfattas i ett revisions-PM och syftar till att förbättra 
verksamheten. De företag vi valt att studera är enligt lag tvingade till revision utifrån 
storleken på nettoomsättning, balansomslutning och antal anställda. Två av dessa poster ska 
överskrida de nivåer regeringen har satt för att revision ska bli obligatorisk. Reglerna och 
lagarna som styr revisorskravet, samt hur revisorn ska utföra sitt arbete, fungerar enligt oss 
som en objektiv referensram för företag och revisorer att tvingas förhålla sig till. Att alla är 
lika inför lagen, stärker det objektiva resonemanget för studien.  

2.4 Forskningsansats 
 

I vår forskningsansats kan vi som forskare välja att utgå från empirin, vilket benämns som det 
induktiva angreppssättet, eller använda oss av det deduktiva angreppssättet och istället utgå 
från teorier och begrepp (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014, s. 85). I vår studie har vi stöd 
av erkända teorier och begrepp när vi studerar empirin, och inte tvärtom, vilket styr vår 
forskningsansats mot det deduktiva angreppssättet. Att den positivistiska kunskapssynen och 
den objektiva vetenskapssynen hänger ihop har vi redan kartlagt i tidigare avsnitt. Vidare 
kopplas det deduktiva angreppssättet till vår valda kunskaps- och vetenskapssyn, eftersom vi 
vill avbilda verkligheten och inte tolka den (Johansson, 1993, s. 55). Med hjälp av 
orsaksfaktorer utarbetade från redan befintliga teorier vill vi kartlägga om dessa stämmer 
överens med verkligheten (Johansson, 1993, s. 56).  Den positivistiska utgångspunkten i att 
sociala fenomen kan mätas hänger ihop med den kvantitativa forskningsmetoden (Collis & 
Hussey, 2009, s. 56), och för vår studie även det deduktiva angreppssättet. 
 
Att vi intresserar oss för vilken funktion revisions-PM:et fyller för ägarledda mikroföretag är 
enligt oss ett outforskat område inom befintlig teori. Dels finns det inte mycket forskning 
generellt på just mikroföretag trots att de utifrån Statistiska Centralbyrån (2010) utgör 96 
procent av alla företag i Sverige. Teorier kopplade till revisionen i sin helhet eller den 
fristående rådgivningen finns det redan en hel del skrivet om, men inget specifikt om 
revisions-PM:et eller hur det uppfattas av företagaren. Vi kommer utgå från befintliga teorier 
på området och använda som utgångspunkt via en enkätundersökning, och försöka förklara 
revisions-PM:ets funktion. 

2.5 Perspektiv 
 

När syftet med studien är att ta reda på vilken funktion revisions-PM:et fyller hos de företag 
vi valt ut, blir det naturligt att anta ett företagarperspektiv. Vi vill undersöka deras attityder, 
vilket kan vara av intresse för både lagstiftare på området samt revisorer, eftersom det dels är 
ett tvång för våra utvalda företag att ha revision samt en skyldighet för revisorn att 
tillhandahålla tips och råd i samband med revisionen.  

2.6 Val av teori 
 

Vår utgångspunkt i studien har varit relevansmodellen som Nitsch (1990) har använt sig av 
för att beskriva kommunikationsproblemen till följd av olika miljöbakgrunder hos en 
företagare och en rådgivare. Att det i vårt fall är revisorn som antar rådgivarrollen, har vi stöd 
för i andra studier på området (Svanström, 2008). Vi anser modellen vara trovärdig och 
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användbar för att skildra hur olika miljöbakgrunder kan påverka kommunikationen mellan 
företagare och revisor. 
 
För att styrka relevansmodellens innehåll, har vi valt att använda kommunikationsteorier på 
området där delar av teorin kan hjälpa till att förklara mötet mellan revisorn och företagaren. 
Kommunikationsteorier liknar i viss mån Nitsch (1990) beskrivning av relevansmodellen, där 
olika uttryck och begrepp enligt oss har likvärdig innebörd och betydelse för relationen 
mellan revisorn och företagaren. Teorin angående förväntningsgapet är även den relevant att 
bygga studien på eftersom vi är intresserade av att undersöka företagares attityder, bland 
annat förväntningar, på revisions-PM:et. Enligt positiv redovisningsteori drivs företagaren av 
egennytta och baserar sina beslut på de ekonomiska fördelar det medför, vilket påverkar 
företagarens attityder till revisions-PM:et. 
 
Vi är medvetna om att det finns mer teori på området som också kan förklara funktionen 
revisions-PM:et fyller hos företag, men de vi valt anser vi passar bäst för studiens syfte. 
 

2.7 Litteratursökning 
 

I litteratursökningen för studien har internetbaserade sökmotorer används, framförallt de som 
går att finna via Umeå Universitetsbibliotek. För att få en överblick på ämnesområdet gjorde 
vi breda litteratur- och artikelsökningar som fungerade till att ringa in det relevanta just för 
vår studie, vilket kom att användas i inlednings- respektive teorikapitlen. För att hitta 
vetenskapliga artiklar på området till framförallt teorikapitlet, har de mest användbara 
databaserna för oss varit ”Business Source Premier” samt ”Scopus”. ”Business Source 
Premier” är inte bara användarvänlig, utan också en stor databas som samlar historisk 
forskning från långt tillbaka i tiden. Med hjälp av den databasen, lyckades vi hitta en 
vetenskaplig artikel från mitten av 50-talet, vilket var nödvändigt när vi skulle kontrollera en 
källa i teorin som nämndes i en avhandling vi använt oss av. ”Scopus” är även den 
lättöverskådlig, med den stora fördelen av funktionen ”cited by”, vilket gör det möjligt att ta 
reda på hur många gånger en viss artikel blivit citerad av andra forskare i andra artiklar. 
 
I inledningskapitlet har FARs samlingsvolym (2012) varit användbar för att bilda oss en 
uppfattning om själva revisions-PM:et. Detta har vidare lett oss in på lagtexter, propositioner 
samt normer för revisorn att förhålla sig till, vilka behövs för att ge substans åt studien. I 
metodkapitlet förekommer en del böcker som kan anses vara kurslitteratur, vilka vi bedömer 
vara relevanta även i den här studien. Dessa kompletterades med de litteraturtips som 
tillhandahölls av handledaren. 
 
Vi inledde litteratursökningen med att söka på följande ord: 
 
Revisionsrapport 
Revisionsberättelse 
Uppdragsbrev 
Revision 
Revisor 
Rådgivning 
Fristående rådgivning 
Revisionsrisk  
God revisionssed 
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Ägarledda företag 
Mikroföretag 
Oberoende 
Revisionsrådgivning 
Revisionsnära rådgivning 
Erinringar 
Påpekanden 
 
Baserat på dessa sökord valde vi ut tre tidigare studier skrivna av Nitsch (1990), Nyström 
(1996) samt Svanström (2008) som bedömdes relevanta och gav en bra utgångspunkt för vår 
studie. Utifrån vårt sökresultat kunde vi konstatera att de flesta samlar dessa påpekanden i 
något som kallas för ett revisions-PM. Vidare kompletterade vi tidigare sökningar med 
”revisions-PM”, men detta genererade inte i några träffar när vi sökte efter tidigare forskning 
och vetenskapliga artiklar om just revisions-PM:et i Sverige. För att gå vidare och söka på 
internationell forskning använde vi följande engelska uttryck och begrepp: 
 
Audit memo 
Audit memorandum 
Audit report 
Management letter 
Audit opinion 
MLs 
Auditor client interactions 
Management report control 
Micro firms 
Unlisted firms 
SME’s 
External audit-small firms 
External audit-unlisted firms 
Internal audit 
  
Baserat på sökresultaten kunde vi konstatera att det engelska uttrycket management letter är 
det som motsvarar svenskans revisions-PM. Vi hittade tidigare studier av Kaschnitz (1966), 
Hellman (2006) och Johnson et al. (2012) som alla behandlar revisions-PM:et och gav en bild 
av tidigare forskning på området. För att gå vidare och hitta relevanta vetenskapliga artiklar 
och litteratur till vår teori utökades sökningen med följande sökord: 
 
Förväntningsgap 
Expectation gap 
Owner-managed 
Ownership structure 
Family owned business 
Credibility 
Trustworthiness 
Expertness 
Intern kontroll 
Intern nytta 
Förlust av kontroll 
Communication theory 
Kommunikationsteori 
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Förtroende 
Institutionellt förtroende 
Personförtroende 
Accountant 
Auditor 
Audit 
Positive accounting theory 
Agency cost/theory 
Ägarledda företag 
 
Denna omfattande litteratursökning gav oss en bra grund av vetenskapliga artiklar och 
litteratur som kunde tillämpas på vårt ämnesområde. Den tidigare forskningen som vi hittade 
om rådgivning och kommunikationen mellan företagaren och experten ansåg vi vara lämplig 
att använda i teoriavsnittet då revisorn anses vara expert på sitt område. Till exempel hittade 
vi Nitsch studie från 1990 som redogör för vad som krävs för en lyckad rådgivning från 
experten till lantbrukaren. Detta bedömde vi vara relevant för att studera revisions-PM:ets 
funktion i ägarledda mikroföretag då dessa befinner sig i en liknande situation som 
lantbrukaren vad gäller relationen till rådgivaren. Vi valde även att utgå från Shannon & 
Weavers (1959) kommunikationsteori, eftersom största delen av revisorns tid läggs på att 
kommunicera (Broberg, 2013). När vi sökte på förtroendet för revisorn fann vi forskning av 
Luhmann (2005). Hans indelning av förtroende, institutionellt samt personförtroende, kan 
appliceras på förtroendet för revisorn. 

2.8 Källkritik 
 
De vetenskapliga artiklar vi använt i vår studie är alla ”peer-reviewed” vilket säkerställer att 
de blivit granskade av andra forskare. Då vi hade bestämt oss för att undersöka revisions-
PM:et som ingår i revisorns arbete, och sedan i empirin söka företagarens uppfattning via en 
enkät, föll det sig naturligt att leta information i lagtexter och normer rörande revisorsrollen. 
 
Tillförlitligheten i de källor man använder sig av är viktig, särskilt när det innebär att 
intervjuer och enkäter ska utgöra en del av materialet i studien. (Ejvegård, 2009, s. 71). 
Ejvegård (2009, s. 71-73) ställer fyra krav som en vetenskaplig författare bör utgå från i sitt 
arbete för att uppnå tillförlitlighet i de källor som används. Äkthetskravet innebär att som 
författare fråga sig om de källor som används är äkta, eller om förfalskningar föreligger. 
Eftersom vi i vår artikelsökning använt oss av databaser via Umeå universitetsbibliotek, och 
säkerställt att dessa är vetenskapligt granskade, uppfyller vi äkthetskravet. Andra källor vi 
använt oss av, såsom avhandlingar, lagtexter samt böcker på området har vi bedömt vara 
lämpliga att använda i studien.  
 
En annan förutsättning för att säkerställa tillförlitligheten, är att som forskare uppnå 
oberoendekravet, vilket innebär att prioritera primärkällor framför sekundärkällor. (Ejvegård, 
2009, s. 71-72). Det kan vara svårt att hitta primärkällan på grund av begränsning i tid samt 
åtkomst. Vi har så långt det går försökt att använda primärkällan för att säkerställa att 
materialet inte blivit vinklat. I avhandlingar gör vi den bedömningen att materialet är 
vetenskapligt korrekt att använda sig av. Vi har alltid försökt att gå till forskarens källa då det 
enligt oss är trovärdigare. I Svanströms avhandling (2008) används relevansmodellen, vilken 
Nitsch (1990) har utvecklat. Här valde vi att söka materialet i primärkällan författat av Nitsch 
(1990) när vi skulle skriva om modellen.  
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Färskhetskravet innebär att man som forskare bör fokusera på nyare källor framför gamla. På 
detta sätt kommer man åt det mest aktuella materialet på området. (Ejvegård, 2009, s. 72). En 
del av våra källor består av uppdaterad kurslitteratur, som därför är aktuell. Vi har även 
använt oss av ett antal vetenskapliga artiklar som är publicerade ett trettiotal år tillbaks i tiden, 
vilket inte är i linje med färskhetskravet. Vi har bedömt att dessa källor ändå anses vara 
relevanta att använda ur forskares synvinkel, när många återkommer i nyligen publicerade 
avhandlingar. Både Brobergs (2013) och Svanströms (2008) avhandlingar, som har varit 
viktiga källor för att styrka problembakgrunden och ämnesvalet, är publicerade nyligen. Även 
Johnson et al. (2012) studie är skriven i modern tid och styrker behovet av vidare forskning på 
revisions-PM:et.   
 
Samtidighetskravet är det fjärde och sista kravet knutet till tillförlitligheten på referenserna. 
Ett fenomen som inträffade för ett visst antal år sedan bör refereras till källor publicerade 
under den tidsperioden, framför källor som är skrivna idag. Detta för att inte påverka 
betydelsen av händelen eller riskera förändringar över tid. (Ejvegård, 2009, s.73). Som vi 
redogjort för tidigare har vi använt oss av källor publicerade för ett trettio-fyrtiotal år sedan, 
exempelvis teorier gällande agentförhållanden i företag (Watts & Zimmermann, 1978). Att 
dessa artiklar skrevs när själva teorin på området för första gången introducerades i 
forskningssamanhang och debatten tog fart, stärker enligt oss tillförlitligheten då förståelsen 
inte tappas eller har hunnit förändras över tid. Att utelämna källor på material som skrivits 
skulle innebära plagiat (Bryman, 2011, s. 122), och av den anledningen har vi lagt stor vikt 
vid att referera korrekt genom hela studien. 
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3. TEORI 
Vi delar in vår teori i tre områden. Första området beskriver den modell vi avser använda i 
vår studie, samt de teorier som vi tycker stödjer det resonemanget. Andra och tredje området 
beskriver revisorns- respektive företagarens miljöbakgrunder. Teorikapitlet inleds med en 
redogörelse av vår modell som baseras på Nitsch (1990) relevansmodell, och fungerar som 
utgångspunkt för vår studie. Vidare beskriver vi hur förtroende och olika erfarenheter av 
verkligheten inverkar på relationen mellan företagare och revisor/rådgivare, samt hur det 
formar deras rationella tänkande. Därefter kommer en beskrivning av kommunikationsteori 
respektive förväntningsgapet, och på vilket sätt de båda styrker användningen av 
relevansmodellen i studien. Sedan följer del två där revisorsrollen beskrivs, samt de lagar och 
normer som hör samman med revision. Vidare redogör vi för revisorns arbete, och den 
riskmodell som används i samband med revision. Slutligen följer del tre som behandlar intern 
nytta i företaget, samt den egennytta företagaren enligt positiv redovisningsteori styrs av. 

3.1 Teorimodell 
 
Vi har utgått från Nitsch (1990) relevansmodell när vi utvecklat den modell vi använder i vår 
studie. Den sammanfattar informationsverksamhetens grundläggande villkor som avgör 
benägenheten att ta till sig information. För detta krävs ett intresse för innehållet i 
informationen och att den är utformad på ett begripligt sätt, samt ett upplevt företroende för 
personen som förmedlar informationen. Modellen visar ett möte mellan olika verkligheter, 
och skildrar den kulturkrock som kan uppstå i revisionsuppdraget mellan företagaren och 
revisorn avseende revisions-PM:et. Revisorns miljöbakgrund, som innefattar regler och 
normer att förhålla sig till, styr utformningen av och innehållet i revisions-PM:et. 
Företagarens miljö präglas av ett subjektivt arbetssätt för att få tillvaron att gå ihop, vilket 
också styr upplevda behov samt förutsättningar att ta till sig revisions-PM:et. Modellen 
förutsätter att det utvecklas ett förtroende mellan revisorn och företagaren som är av personlig 
och/eller institutionell karaktär. 
 
 

Figur 1. Modifierad modell över vad som påverkar revisions-PM:ets funktion. Skapad av 
författarna 2014. Källa: Nitsch, Relevansmodellen, 1990. 

Upplevda behov 
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3.2 Relevansmodellen 
 

Utifrån en studie gjord av Nitsch (1990) angående lantbrukares syn på rådgivning, 
utvecklades relevansmodellen med syfte att beskriva den kulturkrock som kan uppstå mellan 
företagare och rådgivare. Det gap som beskrevs, hade att göra med att företagarens och 
rådgivarens miljöer skiljde sig åt och därmed också deras erfarenheter av verkligheten. Nitsch 
(1990, s. 6) menar att förutsättningen för att ett informationsutbyte mellan två parter ska 
kunna fungera måste informationsverksamhetens grundläggande villkor uppfyllas. Först och 
främst gäller det att innehållet som förmedlas av sändaren upplevs som intressant hos 
mottagaren. Sedan måste informationen vara korrekt i sin utformning för att mottagaren ska 
kunna tillgodogöra sig den. Slutligen är det betydelsefullt att mottagaren känner ett förtroende 
för sändaren för att kunna ta till sig informationen. Trots att informationsverksamhetens 
grundläggande villkor är uppfyllda kvarstår den problematik som kopplas samman med vikten 
av att olika miljöbakgrunder och arbetssätt inverkar på kommunikationen, vilket 
relevansmodellen tydliggör. (Nitsch, 1990, s. 6). 
 
I Svanströms avhandling (2008, s. 49) används relevansmodellen, där den beskrivs vara 
tillräckligt generell för att kunna appliceras på relationen mellan en företagare och rådgivare 
vid en revisionsbyrå. Svanström inriktar sig främst mot den så kallade fristående 
rådgivningen som inte ingår i revisionsuppdraget när han refererar till relevansmodellen. Vi 
har i vår studie valt att undersöka revisions-PM:ets funktion för ägarledda mikroföretag och 
den rådgivning som ingår i revisionen. Trots att rådgivning i samband med revision och 
fristående rådgivning är skilda saker, menar vi att själva rådgivningen i sig, oavsett form, går 
att jämställa och är därför relevant för vår studie. 
 
Relevansmodellen är utformad på så vis att den generaliserar rådgivningsrollen respektive 
företagskaraktären. Rådgivaren bildar sig en uppfattning om verkligheten utifrån sitt 
strukturerade arbetssätt som styrs av regelverket, medan företagaren i sin vardag styrs av ett 
subjektivt arbetssätt för att få tillvaron att gå ihop. Detta kan få konsekvenserna att vad som 
upplevs relevant av exempelvis revisorn inte nödvändigtvis behöver vara det enligt 
företagaren. Därför är det viktigt att rådgivaren anpassar informationens innehåll och 
utformning efter målgruppens förutsättningar och behov. (Nitsch, 1990, s. 7) 
 
Nyström (1996, s. 18-19) styrker Nitsch (1990) forskning och utvecklar ett resonemang som 
beskriver hur miljö och bakgrund styr företagaren respektive rådgivarens rationella tänkande. 
Företagaren tillämpar ett rationellt tänkande som fokuserar på att helheten ska fungera i den 
dagliga verksamheten samt vikten av att behålla flexibiliteten i rutinerna mer än att enskilda 
mål ska uppfyllas. Rådgivaren, å andra sidan, styrs mer av planer och mål i sitt objektivt 
orienterade rationalitetstänkande. Att företagaren tillämpar ett annat rationellt tänkande i sin 
arbetssituation finns det stöd för i bland annat managementlitteraturen 60 år tillbaka i tiden 
(Simon, 1955; Cohen et al., 1972). 
 
Förtroendet för rådgivaren kan delas upp i två delar: sakkunnighet och pålitlighet. 
Sakkunnighet kopplas samman med förmedlarens erfarenhet, som både kan vara praktisk och 
teoretisk. Pålitligheten stärks av en ärlig relation mellan båda parter, samt att förmedlaren är 
införstådd i mottagarens situation. (Nitsch, 1990, s. 22). Samtalet mellan rådgivaren och 
företagaren är enligt Nitsch (1990, s. 16) en viktig del av relationen. Att rådgivaren visar 
engagemang och lyssnar på företagaren är en förutsättning för att kommunikationen ska 
fungera så att förtroendet stärks. Detta bedömer vi kan förtydligas med forskning av Luhmann 
(2005), som redogör för att det går att dela in förtroende i två delar. Personförtroende, vilket 



16 

 

kopplas till förtroendet mellan individer, och systemförtroende, som knyts till förtroendet för 
en myndighet eller profession. I vår studie likställer vi revisorsrollen med systemförtroende, 
medan personkontakten med individerna på revisionsbyrån byggs upp av ett personförtroende. 
För att kunna skapa ett förtroende för någon krävs det att personlighet och handlande hos en 
människa, på ett positivt sätt, stämmer överens med fortsatt handlande av samma person. 
Luhmann (2005) förklarar att förtroendet, oavsett om det är person- eller systemförtroende, 
växer i takt med att trovärdigheten återkommande bekräftas hos systemet eller personen. 
Utifrån detta har vi stöd för att förtroendet för revisionsbyrån kan öka ju längre relationen 
pågår. 
 
Vidare menar Nyström (1996, s. 19) att rådgivning till företagare gör nytta trots de 
komplikationer som relevansmodellen belyser. Han hänvisar till forskning av Robinsson 
(1982, s. 84) och Chrisman et al (1985, s. 6) där resultatet visar att företag som använde 
rådgivare lyckades bättre än de företag som endast förlitade sig på interna resurser. Trots att 
dessa resultat kopplas mer till den fristående rådgivningen, anser vi att de är relevanta för vår 
studie som syftar till att undersöka vilken funktion revisions-PM:et har i ägarledda 
mikroföretag. Eftersom de företag vi avser undersöka är revisionspliktiga, och den rådgivning 
som ingår i revisions-PM:et är inkluderad i kostnaden för revisionen, anser vi att företag 
borde vara intresserade av att ta till sig råden för att kunna förbättra verksamheten. 
 

3.3 Kommunikationsteori 
 

Det gap som relevansmodellen visar mellan företagare och rådgivare menar vi också kan 
förklaras utifrån forskning inom området kommunikationsteori, som lyfter fram 
kommunikationsprocessen mellan två parter och vad som krävs för att den ska 
fungera.  Shannon & Weaver (1959, s. 5) har sammanställt en teori på området samt en 
modell över hur ett meddelande transporteras mellan sändaren och mottagaren.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Kommunikationsmodell. Källa: Shannon & Weaver, Schematic diagram of a general 
communication system, 1959. 
 
I ena änden av modellen väljer en person ut ett meddelande som sedan skickas via ett tekniskt 
hjälpmedel, en så kallad sändare. Det tekniska hjälpmedlet, exempelvis en dator, omvandlar 
meddelandet som sedan skickas som en signal via en kommunikationskanal. I andra änden 
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finns en person som tar emot meddelandet i form av text eller ljud efter att det först har 
omvandlats i en mottagare. Under meddelandets transportsträcka från ena änden till den andra 
i kommunikationsmodellen kan brus uppstå, vilket utgör en central del i teorin. Definitionen 
av sändare och mottagare var tidigare de tekniska hjälpmedel som användes för att 
kommunicera, men har idag en annan betydelse där fokus istället ligger på individer som 
förmedlar informationen. I vår studie är revisorn sändaren som förmedlar informationen till 
mottagaren, i vårt fall företagaren. 
 
Bruset på vägen mellan sändaren och mottagaren kan resultera i att informationen inte går 
fram ordentligt genom att störa signalen. Alternativt kan det motivera sändaren till att 
anstränga sig för att undvika just detta och på så vis får bruset en positiv effekt. Bilden av 
modellen uppvisar en envägskommunikation, där ett meddelande startar i ena änden för att 
slutligen nå sitt mål i den andra änden med risk för signalstörningar under vägen. Det brus 
som Shannon och Weaver skildrar i kommunikationsmodellen, liknar vi vid den beskrivning 
som Nitsch (1990, s. 6-7) gör angående miljöbakgrunder. Rådgivarens innehåll och 
utformning av informationen matchar inte företagarens upplevda behov och förutsättningar, 
vilket blir ett hinder, ett så kallat brus, i kommunikationen. Att det krävs två för att 
kommunicera kan nog de flesta hålla med om. Dewatripont & Tirole (2005) hävdar att ju mer 
avsändaren anstränger sig för att meddelandet ska förstås av mottagaren, samt att ju mer 
mottagaren anstränger sig för lyssna, desto större blir möjligheterna för att kommunikationen 
ska fungera. Båda parter har ett ansvar för att lyckas med kommunikationen. (Dewatripont & 
Tirole, 2005).  
 
Vi har i studien riktat fokus på revisorns ansvar för att kommunikationen ska fungera, istället 
för företagarens ansvar att försöka förstå. Dock kan det vara relevant för företagaren att 
tillgodogöra sig den kunskap som krävs för att på bästa sätt ta till sig revisorns råd i revisions-
PM:et. Det faktum att företagaren engagerar sig och gör sitt yttersta för att försöka förstå, ökar 
möjligheterna till att förbättra verksamheten utifrån revisorns råd. Eftersom det handlar om en 
kundrelation, där företagaren är skyldig att betala för revisionen, menar vi att det inte går att 
jämställa fördelningen av ansvaret för att kommunikationen ska fungera på det sätt som 
Dewatripont & Tirole (2005) redogör för. Revisionskravet är ingenting som företaget kan 
ändra på eller påverka. Den rådgivning företaget får i form av ett revisions-PM borde revisorn 
försöka anpassa och utforma på ett sätt som företagaren förstår, då revisorn får betalt av 
företagaren. 
 
Som vi tidigare beskrivit är revisorn enligt lagen skyldig att dela med sig av tips och råd i 
revisions-PM:et till företagaren. Informationen bör därför vara begriplig för mottagaren, 
annars faller syftet med lagstiftningen. Av den anledningen ligger det enligt oss ett större 
ansvar på revisorn att kommunicera informationen på ett förståligt sätt.  
 
Inom kommunikationsteori används begreppet interaktiv kommunikation som ska kunna 
förbättra företagarens och revisorns informationsutbyte. Vikten av det personliga samtalet 
ligger i fokus, där kommunikationen ger de båda parterna utrymme att utbyta frågor och 
funderingar. Ett telefonsamtal eller ett personligt möte ger bättre kommunikationsmöjligheter, 
framför att kommunicera skriftligt i exempelvis brev eller e-mail. (Dewatripont & Tirole, 
2005, s. 1236) 
 
Kommunikationsteorin beskriver även på vilket sätt bedömning av kunskapsnivå inverkar på 
hur kommunikationen fungerar. För att ett budskap ska gå fram, har det betydelse om 
sändaren lägger sig på samma nivå som mottagaren. Resultat i en studie gjord av Fussell & 
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Krauss (1992) visar att människor i regel kan bedöma andras kunskapsnivåer relativt bra. 
Trots detta riskerar felaktiga antaganden att uppstå när kunskapsnivån hos en person fungerar 
som utgångspunkt för att bedöma en annan persons kunskapsnivå. Här ser vi en koppling till 
relevansmodellen, hur konsekvenserna av olika miljöbakgrunder speglar personers 
erfarenheter av verkligheten. Om revisorn inte är medveten om företagarens kunskapsnivå är 
det sannolikt att informationen i revisions-PM:et inte utformas på ett begripligt sätt. 
 

3.4 Förväntningsgapet 
 

Det förekommer skilda teoretiska resonemang bland forskare på vilket sätt revisorsrollen bör 
tolkas samt hur en revisor bör arbeta. Utöver forskarnas meningsskiljaktigheter, förekommer 
även olika intressenters delade uppfattningar i frågan kring revisorns arbete. Olika 
förväntningar på revisorn, har gjort att förväntningsgapet som uttryck börjat användas. 
Begreppets innebörd och betydelse ändras beroende på vems förväntningar det syftar till att 
beskriva. Det kan även skilja sig i förväntningar på revisorn mellan statliga företag och 
privata företag. En gemensam nämnare bland förväntningarna, vilket också är ett 
missförstånd, brukar dock vara att revisorers uppgift är att se till att regler följs av 
uppdragsgivare, snarare än att reda ut hur regler följs. (Cassel, 1996, s. 189) 
 
Revisorn sätt att arbeta för att kontrollera att regler följs av företaget det granskar förklaras i 
revisionsberättelsen delvis med uttrycket god revisionssed. Enligt Cassel (1996, s.189-190) 
har uppdragsgivaren sällan klart för sig vad detta begrepp innebär, och således inte heller vad 
som ingår i revisorns arbetsuppgifter och vilket ansvar revisorn har. När de inte lyckas förstå 
begrepp revisorn använder ökar risken för att förväntningsgap uppstår. Han menar att 
förväntningsgap är konsekvenser av missförstånd rörande revision och redogör för ett 
exempel från en domstolsförhandling på 30-talet i England för att understryka detta. Där 
konstaterade domaren att revisorns uppgift går att likna vid en vakthund, inte en blodhund, 
vilket också går att återfinna i FAR (2012) men under en modernare tolkning av uttrycket. 
Trots detta är det många som tror att det ingår i revisorns uppgift att upptäcka och förhindra 
att felaktigheter begås. 
 
En av förklaringarna till att förväntningsgap uppstår, kan vara uppdragsgivarens syn på 
bolagets ägarstruktur samt på revisionsrollen. Exempelvis kan en uppdragsgivare se på 
revisorn som en uppdragstagare, där andra intressenters uppfattningar inte har någon 
betydelse för uppdraget. Ägaren i ett fåmansbolag kanske inte förstår varför den kritik som 
kommer från revisorn måste offentliggöras. En annan missuppfattning kan vara att revisorn, 
som tillhör en av aktiebolagets organisatoriska enheter, också bär ett ansvar för företagets 
verksamhet. Av den anledningen växer förståelsen för det missförstånd som kan uppstå, att ett 
företag skulle ha god lönsamhet samt att allt är i sin ordning vad gällande redovisning och 
regelföljdsamhet, om inte revisorn på något sätt givit uttryck för annat. En annan föreställning 
är att revisorn anses tillhöra företagets interna kontrollfunktion, och förväntas granska att 
regler följs, och inte på vilket sätt de följs. Detta kan uppkomma i de fall när revisorn i allt för 
stor utsträckning blandar sig i upprättandet av årsredovisningen. Många delar den 
uppfattningen att det faktiskt ligger på revisorns ansvar att kvalitetssäkra upprättandet av 
årsredovisningen, trots att så inte är fallet. Andra förväntningar på revisorsrollen kan också 
komma att uppstå i ägarledda företag. Då kan förväntningsgapet innebära relationen mellan 
revisor och ägare, där ägaren förväntar sig ett utbyte av revisorn som ligger utanför 
revisionsuppdragets ramar. (Cassel, 1996, s.190-192) 
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Av diskussionen ovan framgår det tydligt att olika förväntningar på revisorsrollen samt 
revisionsarbetet kan komma i konflikt med de lagar och regler revisorn är skyldig att förhålla 
sig till. Vi ser här en koppling till relevansmodellen, där missförstånd rörande revisionen kan 
förklara förväntningsgapet med hjälp av Nitsch (1990) beskrivning av revisorns och 
företagarens skillnader i miljöbakgrund. Problemet för uppdragsgivaren att ta till sig begrepp i 
exempelvis revisionsberättelsen likställer vi med att förstå revisions-PM:ets innehåll, och det 
ansvar revisorn har inför uppgiften att tillhandahålla begriplig information. 
 

3.5 Revisorns miljöbakgrund 

3.5.1 Informationsproblem 

Behovet av revision grundar sig i ett informationsproblem där externa intressenter såsom 
banker, investerare, samhället, leverantörer och kunder behöver reviderad information om 
ekonomisk ställning för att kunna ta ett väl grundat beslut att t.ex. investera i ett företag eller 
som leverantör kunna lämna kredit på sålda varor. Om dessa beslut baseras på asymmetrisk 
information riskerar vi att investera i de företag som har alldeles för optimistiska prognoser 
och förväntningar på framtiden, medan de företag med mer realistiska prognoser och ett 
grundat antagande om fortsatt verksamhet riskerar att gå i konkurs då möjligheten till externt 
kapital minskar i konkurrens med företag utan verklig substans (Smith & Smith, 2004). 
Informationsproblemet är särskilt komplicerat vid kreditgivning till små och medelstora 
företag (Winborg 2000; Lehmann & Neuberger 2001). För många kan det vara svårt att se 
kopplingen mellan aktiebolag och behovet av revision, men på grund av att aktiebolag är en 
juridisk person där ägaren agerar utan personligt ansvar ökar därför behovet av revision 
(Cassel, 1996, s. 190). 
 
Vi menar att ett lagstadgat krav på revision innebär en mindre kostnad för de flesta 
intressenter som inte behöver göra en egen revision på varje företag som de kan vara 
intresserade av att investera i. Samhället har ett stort intresse av företagets ekonomiska 
ställning för att kunna göra prognoser och planera arbetsmarknadsåtgärder vid sviktande 
arbetsmarknad samt bedöma hur mycket skatt företagen genererar. 
 

3.5.2 Revisorns roll och arbete 

Vi lever idag i ett revisionssamhälle där det finns ett stort upplevt behov av att ifrågasätta och 
granska både information och personer med ansvar i samhället (Power, 1997). Den mest 
förekommande formen av revision är granskningen av ekonomisk information som utförs av 
en extern revisor. Revisorns uppgift är att granska, bedöma och uttala sig om företagets 
redovisning. (Mautz & Sharaf, 1961) Granskningen syftar till att tillgodose intressenternas 
behov av att säkerställa att den ekonomiska informationen företaget presenterar är tillförlitlig. 
I Sverige granskas även styrelsens och VD:s arbete och ansvar för företaget (SFS 2005:551). 
Revisorn har som uppgift att granska företagsledningen som kan ha anledning att försköna 
redovisningen i syfte att maximera egennyttan och risken finns då att redovisning blir 
missvisande och vilseleder företagets intressenter (Watts & Zimmerman, 1986). 
 
Stora delar av revisorns arbete kan kopplas till normativ teori och den deduktiva disciplinen, 
som baseras på övertygelser, normer och värderingar (Deegan & Unerman, 2011, s. 10-12). 
Normativ redovisningsteori handlar om hur metoder ska användas, utan hänsyn till vad som 
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egentligen observeras i praktiken (Miller & Bahnson, 2010). I sitt arbete ska revisorn utgå 
från lagar och regler i sin bedömning om företaget har tillämpat dessa korrekt med fokus på 
hur man använder olika metoder i sin redovisning. Det som observerats under en revision har 
troligtvis en påverkan på framtida lagar och regler men det är inget som ska påverka revisorns 
bedömning då alla företag ska behandlas lika inför lagen. 
 
Revisorns arbete styrs till stor del av lagar. Revisorslag (SFS 2001:883), Revisionslag (SFS 
1999:1079), Aktiebolagslag (SFS 2005:551), Årsredovisningslag (SFS 1995:1554) är 
exempel på lagar som påverkar och styr revisorns arbete. Till det kommer normer, regler, 
stadgar och yrkesetiska regler som medlemmar i Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) 
ska följa. God revisionssed samlar de normer och regler som man valt att inte lagstifta om för 
att inte begränsa revisorns granskning. Revisorn är skyldig att ta hänsyn till god revisionssed 
vid sin granskning (FAR, 2012, s.7). På grund av detta ramverk som även omfattar utbildning, 
erfarenhet, kvalifikationer, etiska regler, discipliner och med en hög grad av självreglering 
inom yrket menar Zucker (1986) att det leder till ett högt institutionellt förtroende för 
revisorer och en professionell status med en kvalitetskontroll som är svår att uppnå i andra 
yrkesroller. Förtroendet spelar en stor roll för att ta till sig information (Nitsch, 1990, s. 21), 
vilket vi även skildrar i vår modell (se figur 1) där företagarens förtroende för revisorn 
påverkar hur väl man tar till sig informationen i revisions-PM:et. 
 

Revisorn förutsätts vara oberoende i förhållande till den som ska granskas, detta utgör 
grunden för revisorernas yrkesutövning och yrkets status i samhället. (Beattie et al., 1999). 
Utifrån det resonemanget menar vi att revisionens värde och kvalitet bygger på ett oberoende, 
annars skulle nyttan av revisionen starkt kunna ifrågasättas då revisorn måste ta hänsyn till 
samtliga intressenter i företaget, såsom kunder, leverantörer, bank, skatteverket (det allmänna) 
och aktieägarna. 

3.5.3 Revisionen 

Revisorn och företaget ska upprätta ett uppdragsbrev innan uppdraget inleds där det ska 
framgå vad som ingår i revisionen och vad som är revisorns ansvar respektive 
företagsledningens ansvar för att undvika missförstånd om revisionen (FAR, 2012, s. 105). 
Särskilt när det gäller ägarledda företag där uppdragsgivaren är enda ägaren av ett företag, 
finns det en felaktig bild av att revisorn står närmare företaget än vad den egentligen ska eller 
får göra (Cassel, 1996, s. 192), då uppstår ett så kallat förväntningsgap som vi tidigare 
redogjort för. I revisionsberättelsen lämnar revisorn ett uttalande om huruvida 
årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) och om 
årsredovisningen ger en rättvisande bild av företagets ställning och resultat (Revisionslag SFS 
1999:1079). Enligt Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) ska revisorn göra de påpekanden som 
följer av god revisionsed. I Revisorslagen (SFS 2001:883) anges att revisorn har en skyldighet 
att lämna tips och råd som kan leda till bättre redovisning och effektivare rutiner inom 
företaget så att felaktigheter undviks i framtiden. 
 
Dessa tips och råd benämns som påpekanden och är inte tvingande för företaget men är 
ämnade att leda till förbättrade företagsrutiner och bättre redovisning som sedan sammanställs 
i ett revisions-PM. Genom att följa dessa råd ska man med bättre företagsrutiner och bättre 
redovisning kunna påverka företagets risk för väsentliga felaktigheter. Detta är ingen offentlig 
handling som bifogas årsredovisningen utan riktar sig till företaget internt. Två centrala 
begrepp inom revision är risk och väsentlighet. Risken för väsentliga fel, både avsiktliga som 
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oavsiktliga, ska bedömas av revisorn. Revisionsrisk är en funktion av inneboenderisk, 
kontrollrisk och upptäcktsrisk. Företaget kan påverka både inneboenderisk och kontrollrisk 
och dessa risker finns oberoende av revisionen medan upptäcktsrisken är kopplad till 
revisionen. Inneboenderisk kan antas öka om man tillämpar komplicerade beräkningar, gör 
uppskattningar eller verkar i en bransch med snabb utveckling där lagret kan vara 
övervärderat. Kontrollrisken kan påverkas av företagets interna kontroll såsom attestsystem, 
tidsredovisning, inventering och möjligheten att själv identifiera risker. Upptäcktsrisken 
uppstår vid revisorns granskning och den påverkas av granskningens omfattning och risken att 
inte upptäcka väsentliga fel i redovisningen minskar ju mer revisorn granskar. Ett företag med 
hög inneboenderisk och kontrollrisk kräver därför en mer omfattande granskning så att 
revisionsrisken hålls på en acceptabel nivå. Dessa risker kan aldrig elimineras helt då risken 
för mänskliga fel alltid finns. Baserat på riskbedömningen bestämmer revisorn ett 
väsentlighetstal som styr vilka poster som ska granskas, ett högre tal betyder att risken i 
företaget bedöms som lägre medan ett lågt tal indikerar en högre risk och fler poster kommer 
att granskas. (FAR, 2012, s. 89-90) 
 
I vår studie är vi främst intresserade av den inneboende risken och kontrollrisken, eftersom 
det är dessa risker som företagaren själv kan påverka med revisions-PM:et som verktyg. 
Vidare gör vi kopplingen att ett företag med högt väsentlighetstal och låg inneboende risk 
samt kontrollrisk borde leda till mindre granskning för revisorn och således ett lägre 
revisionsarvode. 

3.5.4 Rådgivning 

Rådgivning kan delas in i två typer av tjänster. Operativ rådgivning är objektiv, 
kommunicerbar, statisk och kunskapen finns hos revisorn (experten). Strategisk rådgivning är 
subjektiv, tyst, dynamisk och kunskapen är tidigare okänd för både företaget och revisorn. 
(Hjalmarsson 1998; Hjalmarsson & Johansson 2003). 
 
Vi menar att den rådgivning som revisorn tillhandahåller företagaren via revisions-PM:et är 
av operativ karaktär. Eftersom revisorn är skyldig enligt lag att förmedla tips och råd till 
företagaren i samband med revisionen, hör det ihop med den statiska och objektiva varianten 
av rådgivning. Det handlar heller inte om någon ”tyst” kommunicerbarhet eller dynamiskt 
innehåll, utan konkreta tips som förmedlas muntligt eller skriftligt av revisorn i samband med 
revisionen.   
 

3.6 Företagens miljöbakgrund 

3.6.1 Positiv redovisningsteori 

I den prediktiva skolan har den positiva redovisningsteorin sitt ursprung, där teorin utifrån ett 
deduktivt sammanhang förklarar redovisningspraxis. Watts & Zimmerman (1978) beskriver 
hur aktörer väljer att redovisa utifrån sina egna intressen. De lyfter fram kopplingen mellan 
val av metod i redovisningen och vilka ekonomiska fördelar som skapas. För att kunna 
förklara de intressekonflikter som kan uppstå i ett företag använder forskare sig ofta av 
agentteorin. Teorin introducerades redan på sjuttiotalet av Watts & Zimmerman (1978) samt 
Jensen & Meckling (1976), och denna teori redogör för hur incitament i olika delar av 
företaget hänger ihop med organisationers beteende (Eisenhardt, 1989). Utgångspunkten för 
teorin innebär att alla individer drivs av att maximera egennyttan, vilket medför att 
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agentkostnader uppkommer mellan olika parter. Dessa kostnader är förknippade med typen av 
ägarförhållande i ett företag. Om ledning (agent) och ägande (principal) är separerat, finns det 
risk för att ledningen verkar i sitt eget intresse, vilket kan komma i konflikt med vad ägarna 
vill. (Jensen & Meckling, 1976). 
 
Till skillnad från revisorn har företagen inte samma strikta ramverk som styr deras val och 
beteende, och vi anser att företagen med stöd utifrån positiv redovisningsteori drivs av 
egenintresset och vad som kan maximera egennyttan. Vad som är intressant och till nytta för 
ett företag kan vara ointressant för andra företag, och ett mikroföretag kan antas agera efter en 
subjektiv bedömning på vad som är relevant i deras verksamhet (Nitsch, 1990, s. 7). 
 
Utifrån agentteorin kan vi dra slutsatsen att efterfrågan och således nyttan av revisionen ökar i 
ett företag med externa ägare. I ägarledda företag finns inte agent- och informationsproblemet 
i samma utsträckning (Vander Bauwhede & Willekens 2004, s. 504). Den främsta nyttan av 
revision i ägarledda företag blir därför den interna nyttan i form av minskad 
informationsasymmetri internt, effektivare rutiner i företaget och ett säkerställande att 
gällande regler och lagar följs (Knechel et al. 2008, s. 70), vilket revisions-PM:et syftar till. I 
ett ägarlett mikroföretag ser vi att det kan uppstå ett agentförhållande mellan ägaren och 
revisorn. Om företagaren inte ser någon nytta eller behov av revision är det rimligt att han 
eller hon vill kontrollera vad revisorn faktiskt gör med den tid de betalar för. Ägaren kan även 
i brist på förtroende för revisorn börja tvivla på om revisorn agerar i sitt eget intresse eller 
efter företagets bästa.  
 
Utifrån den modell (se figur 1) vi använder i vår studie är förtroendet för revisorn centralt för 
att tillgodogöra sig informationen i revisions-PM:et. 
 

3.6.2 Kompetens i företagen 

Det är sedan tidigt 1980-tal känt att små företag med begränsade resurser tar hjälp av externa 
experter såsom revisor, bank, jurister och försäkringsbolag. Det är ett sätt för de små 
företagen att testa sina kunskaper mot personer med annan erfarenhet och bakgrund. 
(Johannisson & Gustavsson, 1984). Att stora skillnader i miljö, utbildning och erfarenhet 
finns mellan revisor och företagsledaren samt andra formella kvalifikationer stöds av 
Stansworth & Gray (1991) som menar att majoriteten av ägare i små företag ofta saknar 
dessa. I ett mikroföretag med upp till tio anställda är det orimligt att anställa experter på 
områden som inte tillhör kärnverksamheten och det är knappast särskilt kostnadseffektivt. 
Detta resonemang finner vi stöd för i forskning (Johannisson & Lindmark 1996; Johansson 
1997, SOU 1999:43) som visar att små företag generellt anses behöva komplettera med 
externa resurser såsom revisor. Bristen på ekonomisk kunskap i redovisning styrks av Horwitz 
& Kolodny (1982) och bristen på kunskap kring kontrollsystem för ekonomi stöds av Deakins 
et al. (2001).  
 
Med stöd i ovanstående forskning menar vi att företagaren har ett behov av det revisions-PM 
revisorn lämnar i samband med revisionen. 
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3.6.3 Behovet av revision 

Även om företagsledningen och ägaren är en och samma person kan revisionen fylla en 
funktion då reviderad redovisning leder till pålitligare beslutsunderlag (Collis et al., 2004, s. 
90). Forskningen säger oss att revision kan fylla en funktion även i ägarledda företag, men 
den interna nyttan är unik för varje företag (Collis et al., 2004, s. 90; Svanström 2004, s. 127). 
Med stöd i denna forskning ser vi att revisions-PM:et kan fylla en funktion även i ägarledda 
mikroföretag då nyttan alltid i slutändan tillfaller ägaren och dess anställda. Abdel-Khalik 
(1993) menar att revision kan kompensera ägaren för en förlust av kontroll. Organisationens 
storlek och struktur påverkar behovet av kompensation för förlust av kontroll. I mikroföretag 
med maximalt tio anställda med få hierarkiska nivåer kan ägaren/företagsledaren själv utföra 
denna övervakning. Behovet av revision uppstår inte här i separation av ledning och ägande, 
utan i ledning och kontroll. Ägarledda företag kan därför använda revisionen till övervakning 
(Carey et al., 2000), vilket vi menar att revisions-PM:et kan göra genom att förbättra den 
interna kontrollen i företeget. 
 
I Sverige är det en stark koppling mellan redovisning och beskattning (Grönlund et al., 2005, 
s. 174). Då bolagsskatten beräknas på företagets bokföringsmässiga resultat efter justeringar 
enligt skatteförfattningarna (SOU 2008:32, s. 137) har företagen incitament för att redovisa 
lägsta möjliga resultat för att minska skattekostnaden i företaget. Sunt förnuft säger att den 
som försöker dölja vinster och på så vis sänker skattekostnaden inte är särskilt intresserad av 
en revision av företagets redovisning. Ett företag med bristande kompetens kan tänkas betala 
mer skatt än nödvändigt i förhållande till gällande regler och då skulle revisions-PM:et kunna 
leda till förbättrad redovisning och således lägre skattekostnad. 
 

3.6.4 Intern kontroll 

Simunic (1980, 1984) hävdar att bra intern kontroll medför att revisorn inte behöver ägna sig 
åt substansgranskning utan kan fokusera på att granska den interna kontrollen. Detta skulle 
kunna sänka den totala kostnaden för revisionen (Desai et al., 2007). Andra forskare har 
däremot funnit stöd för att ökad intern kontroll ökar behovet av revision (Hay et al., 2008). 
Att företaget växer och anställer fler anser vi borde bidra till att omfattningen av granskningen 
ökar och på samma gång revisionsarvodet, då det rimligtvis finns mer poster för revisorn att 
granska. Om företaget inte förändras storleksmässigt och på samma gång lyckas med att 
sänka sin inneboende risk och kontrollrisk genom bättre intern kontroll, menar vi att 
kostnaden för revisionen istället bör minska. 

En del företag värderar ökad effektivitet högre än förbättrad redovisning och detta förhållande 
anses gälla speciellt för mindre företag såsom mikroföretag. (Svanström, 2008, s. 30). 
Svanström (2004, s. 117) menar att företagets verksamhet och lönsamhet kan förbättras 
genom dessa tips och råd som lämnats under revisionen. Vi är i vår studie intresserade av att 
kartlägga revisions-PM:ets funktion, och har valt att utifrån företagarens perspektiv undersöka 
deras olika attityder till revisions-PM:et. Med riskmodellen som stöd bör företaget agera för 
att maximera egennyttan och sänka sina kostnader och således vara intresserade av att följa 
råden i revisions-PM:et. 
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4. PRAKTISK METOD 
 
I det här avsnittet kommer vi att redogöra för den praktiska metod som tillämpats i studien. 
Inledningsvis argumenterar vi för valen av forskningsstrategi, undersökningsmetod samt 
forskningsdesign. Vi kommer att beskriva vår målpopulation, respondenturval samt 
diskuterar accessen. Efter detta beskriver vi arbetet med vår enkät och redogör för 
distributionen av enkäten. Avslutningsvis visar vi hur enkätfrågorna är kopplade till studiens 
teoretiska grund. 
 

4.1 Forskningsstrategi 
 

Vi har i studien en objektiv verklighetssyn och en positivistisk kunskapssyn med en deduktiv 
forskningsansats vilket innebär att vi utgår ifrån befintlig teori som vi sedan försöker hitta 
stöd för i empirin. Det naturliga valet för vår studie blev därför en kvantitativ 
forskningsstrategi där vi fokuserar på kvantifiering av insamlad data med deduktiv 
teoriprövning. Vi använder den naturvetenskapliga modellens normer och tillvägagångssätt 
och vi har även uppfattningen att den sociala verkligheten utgör en yttre och objektiv 
verklighet (Bryman, 2011, s. 40). Den kvantitativa forskningen ger oss en möjlighet att säga 
något om mikroföretagen som grupp och förklara eventuella skillnader i svaren med hjälp av 
variabler kopplade till vår valda teori. Genom att använda oss av en webbenkät kunde vi 
genomföra en objektiv undersökning med möjligheten för våra respondenter att vara anonyma 
så de inte ska känna sig hämmade och inte svara ärligt på frågorna. Med en kvantitativ 
forskningsstrategi minskar risken för att vi ska tolka svaren till skillnad från en intervju där 
kärnan är att tolka och analysera respondentens svar (Bryman, 2011, s. 40). 
 

4.2 Undersökningsmetod 
 

Då vi ville utreda ett praktiskt problem, med syfte att se till vilken funktion revision-PM har i 
ägarledda mikroföretag ville vi undvika att genom intervjuer påverka våra respondenter. Det 
som kan vara negativt med en enkät är att det saknas möjlighet att ställa frågor under tiden 
respondenten fyller i enkäten så vi kan förtydliga om något skulle vara otydligt för 
respondenten. Respondenten kan även se hela enkäten innan frågorna besvaras vilket kan 
påverka deras uppfattning och således deras svar. I följdebrevet har vi varit väldigt tydliga 
med vem enkäten riktar sig till och därför ökar sannolikheten för att vi nått rätt person, men vi 
kan inte veta helt säkert vem det är som faktiskt svarat på vår webbenkät. Det finns även en 
risk för ett större bortfall med en enkät kontra intervjuer. (Bryman, 2011, s. 229-231) Trots 
dessa begränsningar valde vi att genomföra en webbenkät då frågorna rör ett praktiskt 
problem och möjligheten att nå en bredare grupp skulle bli omöjlig med intervjuer då vi har 
begränsad tid och resurser. För att kunna generalisera vårt resultat i en kvantitativ studie krävs 
många svar vilket blir möjligt via en webbenkät. 
 

4.3 Forskningsdesign 
 

Då vi valt att göra en kvantitativ studie med enkäter och samla in data från flera företag vid 
samma tidpunkt lämpade det sig att använda en tvärsnittsdesign. Data vi samlat in är 
kvantifierbar och kan på så vis användas för att studera variationer och vad som påverkar 
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dessa variationer samt kopplingar mellan olika variabler. På detta vis fick vi en konsekvent 
norm. (Bryman, 2011, s. 64) 
 

4.4 Population & respondenturval 
 

I vår studie har vi valt att undersöka ägarledda aktiebolag i Umeå som till storleken benämns 
som mikroföretag då vi anser att Umeå som stad är representativ även för andra städer i 
Sverige. Vi använde databasen Retriever Business för att ta fram en förteckning av vår 
population och denna urvalsram bestod av 457 företag. Huruvida denna databas verkligen har 
samlat alla företag som vi söker kan vi inte säkerställa men databasen är välanvänd och 
erkänd som verktyg för den här typen av studier. Efter att vi sorterat bort företag utan 
omsättning eller där verksamheten visade sig ligga utanför Umeå hade vi 418 företag kvar. 
För att få så många svar som möjligt valde vi att utgå från alla 418 företag utan att göra något 
slumpmässigt urval, detta möjliggör generalisering för populationen. Vidare sökte vi upp 
företagen i urvalsramen med sökmotorn Google för att samla in mailadresser till företagen, 
detta resulterade i 258 mailadresser som hittades på från företagens hemsidor och gulasidorna. 
Dessa bestod främst av så kallade infoadresser där ingen specifik person nämns som 
mottagare. Vi har därför gjort ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011, s. 194-196). 
 

4.5 Enkätkonstruktion 

4.5.1 Etiska aspekter 

Vi har tagit hänsyn till forskningsetiska aspekter i vår undersökning där vetenskapsrådet har 
formulerat fyra övergripande etikregler bestående av fyra huvudkrav; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. (Patel & Davidson, 2011, s. 62-
63) 
 
I följebrevet till enkäten informerade vi respondenten om studiens syfte och lämnade våra 
kontaktuppgifter för att de svarande skulle kunna kontakta oss vid eventuella frågor. Vi 
informerade även om att både företaget och den som svarade på enkäten skulle vara anonym 
och på så vis uppfyllde vi konfidentialitetskravet samt att insamlad data endast skulle 
användas i detta examensarbete. Vi informerade vidare i följebrevet att det var helt frivilligt 
att fylla i enkäten. På detta vis uppfyller vi de fyra huvudkraven. Då det är frivilligt att deltaga 
har vi i försättsbladet beskrivit varför just deras bidrag är viktigt för att försöka motivera 
individerna att deltaga (Patel & Davidson, 2011, s. 64). Respondenterna hade även möjlighet 
att lämna sin e-mail för att ta del av resultatet, vilket skulle kunna öka motivationen till att 
deltaga enligt Ejlertsson (2014, s. 41).  
 

4.5.2 Utformning 

Vi valde att använda Googledrive och deras verktyg för att skapa en webbenkät vilket är en 
gratistjänst som är en effektiv och smidig lösning för vårt ändamål eftersom vi når ut till 
respondenterna via e-mail och svaren presenteras tydligt och enkelt i Googledrive. Enkäten 
inleds med några slutna bakgrundsfrågor för att de enkelt ska kunna bearbetas och jämföras. 
För att mäta respondenternas olika attityder gällande vissa områden har vi använt 
Likertskalan, där vi anger ett påstående, respondenten får sedan ange i vilken utsträckning han 
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eller hon håller med. Vi har medvetet valt en sexgradig skala där 1 betyder stämmer inte alls 
och 6 betyder stämmer helt, detta tvingar respondenten att ta ställning då det saknas ett tydligt 
mittenalternativ (Bryman, 2011, s. 157). Enligt Ejlertsson (2014, s. 82) har man tidigare trott 
att respondenter lätt väljer det neutrala alternativet för att slippa ta ställning men det finns 
tecken på att människan är positiv och tenderar att välja den positiva sidan när det kommer till 
attitydfrågor. För att svarsfrekvensen ska vara så hög som möjligt har vi valt att till största del 
använda slutna frågor, då respondenter kan uppfatta öppna frågor som mycket arbete som 
generellt kräver mer av respondenterna. Risken finns att vi inte lyckats skapa svarsalternativ 
som täcker alla tänkbara svar (Bryman, 2011, s. 245). Enkätens avslutande del innehåller två 
öppna frågor där respondenterna kan utveckla övriga synpunkter som inte framkommit av de 
slutna frågorna (Patel & Davidson, 2011, s. 64). Ejlertsson (2014, s. 52) menar att språket i en 
enkät ska vara anpassat till målgruppen och så enkelt som möjligt för att minimera risken för 
felaktiga tolkningar. Därför har vi varit noga med att formulera lättförståeliga påståenden. 
 
Vi har delat in enkäten i tre områden: bakgrund, relationen till revisionsbyrån och revisions-
PM:et. Bakgrunden inleds med neutrala frågor om bakgrundsvariabler som vi behöver 
information om. I mitten kommer de frågor som rör den egentliga frågeställningen i studien 
och enkäten avslutas sedan neutralt med de öppna frågorna där möjligheten finns att lägga till 
egna tankar som upplevs betydelsefulla för respondenterna. (Patel & Davidson, 2011, s. 77) 
Vi har undvikit långa frågor, ledande frågor och upprepande frågor på samma område. 
Enkäten har språkligt omarbetats ett flertal gånger för att sortera bort fackuttryck och ord som 
kan uppfattas som svåra eller främmande för den som inte arbetar inom området regelbundet. 
Vi har även styrt svaren gällande frågor om antalet kontakter och hur länge de anlitat samma 
revisionsbyrå till faktiska antal och försökt undvika graderingar av typen ofta, sällan osv, då 
dessa är subjektiva bedömningar medan vi istället vill kunna kvantifiera svaren. Vi har följt 
grundregeln att svarsalternativen kommer i samma logiska ordning i enkätens frågor för att 
minska risken för att respondenten svarar fel utan att märka det. (Ejlertsson, 2014, s. 78-79) 
 
I en intern kontroll fick familj och vänner läsa igenom enkäten och testa frågor samt 
formuleringar. Innan enkäten skickades ut testade vi enkäten i en pilotstudie där tre företagare 
och en ekonom fick fylla i enkäten och lämna feedback på enkäten och efter detta gjordes 
några korrigeringar vilket tydliggjorde vissa frågor och säkerställde att frågorna tolkades rätt. 
Dessa till synes enkla åtgärder gav mycket värdefull feedback och slutresultatet blev troligtvis 
bättre (Ejlertsson, 2014, s. 90). 
 

4.5.3 Koppling mellan teorier & enkätfrågor 

 
Enkätfrågorna (se bilaga 1) har formulerats med teorierna som utgångspunkt. I figur 3 nedan 
redovisas enkätfrågor kopplade till den tidigare teorigenomgången. 
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Fråga Koppling/Innebörd Källa

Bakgrundsfråga 1. Vilken typ av inriktning/bransch gäller huvudsakligen för ditt företag? Möjlighet att jämföra olika branscher

2. Vilken är din högsta utbildning inom ekonomi?

Miljöbakgrund påverkar förutsättningarna för 

kommunikation Nitsch (1990)

3. Anlitar företaget någon extern person/företag för hjälp med löpande redovisning och för upprättande av 

årsbokslut och årsredovisning? Förlust av kontroll Abdel-Khalik (1993) Nitsch (1990)

Förtroende 4. Vid hur många tillfällen har du haft kontakt med revisionsbyrån under det senaste året? Upprepade möten kan stärka förtroendet Luhmann (2005)

Relationen till revisionsbyrån

Förtroende/kommunikation5. Jag har huvudsakligen personlig kontakt med revisionsbyrån Personligt möte ger bättre kommunikationsmöjligheter Dewatripont & Tricole (2005)

6. Jag har huvudsakligen kontakt via E-post samt brev per post med revisionsbyrån Personligt möte ger bättre kommunikationsmöjligheter Dewatripont & Tricole (2005)

7. Revisionsbyrån har förståelse för företagets affärsverksamhet Sakunnighet påverkar förtroendet Nitsch (1990)

8. Revisionsbyrån kan anpassa sig till företagets behov Upplevda behov/Förväntningar Nitsch (1990)

9. Revisionsbyrån visar ett engagemang för företaget Engagemang stärker förtroendet Nitsch (1990)

10. Det finns förtroende för revisionsbyrån i företaget Förtroende stärker kommunikationen Nitsch (1990) Luhmann (2005)

11. Relationen till företagets revisor är främst personlig Personförtroende/Systemförtroende Luhmann (2005)

Revisions-PM

12. Fick ditt företag ett skriftligt revisions-PM i samband med  senaste revisionen? Typ av kommunikation/Störningar

Dewatripont & Tricole (2005) Shannon & 

Weaver (1959) Nyström (1996)

13. Fick ditt företag en muntlig genomgång av revisions-PM:et i samband med senaste revisionen? Typ av kommunikation/Störningar

Dewatripont & Tricole (2005) Shannon & 

Weaver (1959) Nyström (1996)

14. Är det lätt att förstå och ta till sig innehållet i revisions-PM:et? Förutsättningar/Utformning Nitsch (1990)

Förväntningar 15. Vilka tips och råd i revisions-PM:et är du mest intresserad av? Förväntningsgap Cassel (1996)

Användning 16. Råden i revisions-PM:et har i huvudsak bidragit till bättre företagsrutiner Intern nytta

Knechel et al (2008) Collis et al (2004) Watts 

& Zimmerman (1978)

17. Råden i revisions-PM:et har i huvudsak bidragit till bättre redovisning Intern nytta

Knechel et al (2008) Collis et al (2004) Watts 

& Zimmerman (1978)

18. Genom att följa råden i revisions-PM:et har företaget stärkt sin ställning gentemot externa intressenter Intern nytta

Knechel et al (2008) Collis et al (2004) Watts 

& Zimmerman (1978)

19. Har ditt företag under de senaste 3 åren, baserat på rekommendationer i revisions-PM:et, anlitat någon 

vid din revisionsbyrå mot extra betalning? Egennytta/Förtroende Watts & Zimmerman (1978)

20. Har revisionsarvodet påverkats på grund av att ditt företag vidtagit åtgärder som revisorn lämnat i 

revisions-PM:et, och i så fall hur? Egennytta/Riskmodellen Watts & Zimmerman (1978) FAR (2012)

21. Särredovisas kostnaderna tillräckligt tydligt på fakturan från revisionsbyrån? Egennytta Watts & Zimmerman (1978)

22. Revisions-PM:et fyller en funktion i mitt företag Intern nytta Watts & Zimmerman (1978) FAR (2012)

23. Revision-PM:et uppfyller mina förväntningar Förväntningsgap Cassel (1996)

24. Saknar du något i revisions-PM:et? Föväntningsgap Cassel (1996)

25. Vilken revisionsbyrå anlitar ditt företag för revision? Möjlighet att se skillnader mellan byrå

26. Under hur lång tid har ditt företag anlitat er nuvarande revisionsbyrå? Långt samarbete stärker förtroendet Luhmann (2005)

27. Övriga synpunkter på revisions-PM:et
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Figur 3. Författarnas modell över de operationaliserade teorierna. 
 

4.6 Distribution av enkät 
 
Enkäten skickades ut den tredje december 2014 till 258 insamlade mailadresser, nio av dessa 
gick inte fram till mottagaren och ett företag meddelande att de tillhörde en koncern och 
passade därför inte in i målgruppen. Vi skickade den åttonde december ut en påminnelse till 
alla där vi tackade de som redan svarat och uppmanade de som ännu inte svarat att det 
fortfarande fanns möjlighet att svara på webbenkäten och bifogade länken. Den tionde 
december stängde vi webbenkäten och hade då fått 36 svar. 
 

4.7 Access 
 
Det urval vi gjorde i databasen Retriever Business innehöll 457 st. företag, antalet företag 
med tillgängliga mailadresser genom sökning med Google var 258 st. Det hade varit önskvärt 
att nå ännu fler i vår urvalsram men våra resurser tillåter inte att vi kontaktar eller besöker 
respektive företag. Vi bedömer vår access till företagen vi söker som något begränsad då det 
inte finns ett register över mailadresser för vårt utskick. Med en postenkät skulle vi genom 
gatuadresser nått betydligt fler företag i urvalet. 
 

4.8 Bortfall  
 
I vår urvalsram ingick 418 företag som reducerades till 258 företag i ett direkt bortfall där vi 
inte kunde hitta mailadresser till företagen. Nästa steg av bortfall var nio mailadresser som 
studsade tillbaka och nådde därför inte respondenten. En respondent svarade på mailet och 
meddelade att företaget tillhörde en koncern och passade därför inte vår studie. Antalet som 
kvarstod med möjlighet att svara på enkäten var 248. Efter en påminnelse resulterade vår 
webbenkät i 36 svarande respondenter vilket gav en svarsfrekvens på ca 15 %. Internt bortfall 
har vi undvikit genom att göra frågorna obligatoriska förutom på de öppna frågorna där vi inte 
haft för avsikt att göra någon statistisk analys. Risken finns att respondenten gett upp då 
formuläret inte gått igenom för att de missat en fråga som varit obligatorisk och på så vis kan 
bortfallet ha ökat. När vi har ett så stort bortfall på ca 85 % ökar detta risken för att resultatet 
blir missvisande (Bryman, 2011, s. 231). Dock är det så att även om vi har en låg 
svarsfrekvens är studien ändå användbar då webbenkäter ofta har en låg svarsfrekvens och 
eftersom vi har utfört ett bekvämlighetsurval så är en hög svarsfrekvens av lägre vikt. 
Fördelarna med en webbenkät är att det är billigt, går relativt snabbt att bringa in svar på 
enkäterna och de är lätta att administrera. (Bryman, 2011, s. 232) 
 
Vi kan inte veta om de mailadresser vi hittade är aktiva och att det är någon som faktiskt 
mottagit och läst mailet med vår förfrågan att deltaga i enkätundersökningen, vilket kan ha 
påverkat vårt bortfall. Småföretagare har generellt mycket att göra och tidsbrist lär påverka 
hur benägen man är att svara på en webbenkät. 
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4.9 Databearbetning 
 
Kodning i Excel 
 
Enkäten var öppen mellan den tredje och tionde december. Första steget var att exportera 
insamlat datamaterial från Google Drive till Excel för att kunna påbörja bearbetningen i 
Minitab. Vi började med att koda svaren numeriskt för att kunna analysera insamlad data i 
Minitab. Frågorna där vi mätt respondenternas attityder med en Likertskala var graderade från 
1 stämmer inte alls till 6 stämmer helt. Dessa kodades om till tre kategorier där 1 och 2 slogs 
ihop, 3 och 4 slogs ihop och 5 och 6 slog ihop vilket skapade en ny gradering 1, 2 och 3 för att 
lättare kunna analysera svaren och dra eventuella slutsatser. Eftersom vi är intresserade av 
attityder och inte siffran kopplat till svaret, anser vi att det är möjligt att göra den 
sammanslagningen. Insamlad data är av intervallvariabler där avståndet mellan skalstegen är 
lika stort. De frågor som har Ja, Nej och Vet ej som svarsalternativ är nominalvariabler där vi 
kan klassificera de olika svaren men inte rangordna (Bryman, 2011, s. 321). 
 
På grund av det stora bortfallet i studien har vi valt att göra följande hopslagningar för att 
kunna gå vidare och analysera insamlad data. Detta beslut togs i samråd med vår handledare 
och en universitetslektor inom statistik. För att se specifik fråga hänvisar vi till enkäten i 
bilaga 1.  
 
Vi har valt att slå ihop respondenterna som har svarat 1 och 2 på fråga 22 till en kategori, 
medan 3-6 blir en egen kategori. Detta gjorde det möjligt för oss att gå vidare och analysera 
den insamlade data trots den låga svarsfrekvensen. 1-2 innebär liten eller ingen funktion, 
medan 3-6 står för att det fyller helt en funktion eller delvis fyller en funktion.  
 
I fråga 1 har vi resonerat liknande med tanke på det stora bortfallet och tjänsteföretag utgör 
därför en kategori, medan resterande branscher slås ihop till en egen kategori. För att kunna 
jämföra två grupper mot varandra.  
 
I fråga 2 har vi ursprungligen fem kategorier som vi slagit ihop till två där alternativ 1 och 2 
bildat en kategori och alternativen 3-5 en kategori där vi skiljer på de med liten eller ingen 
ekonomisk utbildning kontra de med ekonomisk utbildning på universitet eller högskola. På 
detta vis får vi två grupper som kan jämföras.  
 
I fråga 26 har alternativ 2 och 3 slagits ihop för att skapa två kategorier istället med 0-4 år 
som kategori 1, medan 5 år eller längre utgör kategori 2. 
 
Fråga 25 gällande vilken revisionsbyrå företaget anlitar för revision har de större 
revisionsbyråerna (Big 5) slagits ihop till en kategori 1 och de som uppgett att de anlitar 
annan byrå till kategori 2, detta för att kunna jämföra två grupper och se om det finns någon 
skillnad mellan en Big 5 byrå och en mindre revisionsbyrå då vi antagit att revisorn ska agera 
lika oberoende av sin miljö. Med Big 5 menar vi EY, PWC, KPMG, Deloitte och Grant 
Thornton. 
 
I fråga 10 har de sex alternativen slagits ihop så att alternativ 2-4 bildar kategori 1 där det 
finns förtroende och 5-6 bildar kategori 2 med högt förtroende. Ingen respondent har uppgett 
alternativ 1 -inget förtroende. 
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I fråga 12 och 13 har alternativet Vet ej slagits ihop med Nej då vi anser att de har samma 
betydelse för analysen av data. 
 
Då kodning är en mycket viktigt del av den kvantitativa forskningen bestämde vi oss för att ta 
god tid på oss och att båda skulle vara med när vi kodade insamlad data. En av oss läste 
koderna högt och kontrollerade att rätt kod skrevs ner medan den andra skrev in data. 
(Bryman, 2011, s. 242). Svarsalternativen är kodade efter samma mönster så långt det varit 
möjligt med första alternativet som 1 och nästa som 2 och så vidare. För att minska risken för 
mänskliga fel använde vi funktionen ”sök & ersätt” i Excel. Övriga frågor med öppna 
svarsalternativ har ej kodats och presenteras inte genom statistiskanalys.  
 
Bearbetning Minitab 
 
Vi valde att arbeta med programmet Minitab för att utföra vår statistiska analys där vi har 
skapat korstabeller för att se hur olika variabler påverkar varandra. Fråga 22 som handlar om 
vilken funktion revisions-PM:et har enligt respondenterna har testats mot de faktorer som 
enligt relevansmodellen och våra valda teorier ska påverka funktionen. Vi utförde även 
Pearsons Chi2 test för att avgöra om resultatet var signifikant. Vi har valt en femprocentig 
signifikansnivå då det är den vanligast förkommande, för att kunna förkasta nollhypotesen 
kräver våra tester ett lägre P-värde än 0.05. 
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5. EMPIRI & ANALYS 
 

Vi inleder kapitlet med en redogörelse av resultaten från det empiriska materialet vi samlat in 
och analyserat, för att sedan återkoppla det till vårt syfte som följer nedan:  
 
Syftet med vår studie är att kartlägga vilken funktion revisions-PM:et har i ägarledda 
mikroföretag, att identifiera faktorer som påverkar funktionen av revisions-PM:et samt att 
diskutera åtgärder för att öka funktionen av revisions-PM:et.  
 
Totalt svarade 36 av 258 respondenter på vår enkät, majoriteten som svarade var 
tjänsteföretag. I bilaga 2 finns en sammanställning av svaren. Vi har valt att både redovisa 
innebörden av frågorna samt ange frågornas nummer inom parentes för att underlätta 
läsningen av kapitlet och för möjligheten att kontrollera den exakta frågan i enkäten (se 
bilaga 1). 
 

5.1 Revisions-PM:ets funktion 
 
(22) Revisions-PM:et har låg funktion för företaget 
 
Nästan 60 % av respondenterna anger att revisions-PM:et fyller liten- eller ingen funktion 
medan resterande 40 % anger att det fyller delvis- eller helt en funktion. De företag som anger 
att revisions-PM:et fyller en funktion menar vi också använder det. Att funktionen av 
revisions-PM:et var låg hos många av de tillfrågade kan visa på ett lågt intresse hos 
företagarna. Om det beror på att revisorn inte tydligt förmedlat fördelarna med revisions-
PM:et eller om det inte är en prioriterad fråga i företagen är svårt att säga utifrån vår studie. 
Att innehållet i informationen ska vara av intresse för mottagaren är ett av de grundläggande 
villkoren för att informationsverksamheten ska fungera (Nitsch, 1990). 
 
(22-2) Revisions-PM:ets funktion för företagaren påverkas av ekonomisk utbildning (icke 
signifikant) 
 
För att se om revisions-PM:ets funktion påverkades av ekonomisk utbildning, testades 
funktionen av revisions-PM:et mot företagarens utbildning i ekonomi. Som Nitsch (1990) 
beskriver ska utformning av information vara anpassad och relevant för att företagaren ska ta 
till sig den. Därför tyckte vi att det var väsentligt att försöka mäta företagarens förutsättningar 
utifrån den ekonomiska utbildning de har. Revisorn har en gedigen utbildning med minst fyra 
års studier på universitetsnivå, vilket kan skilja sig från företagarens utbildning. Nitsch (1990) 
redogör för hur olika erfarenheter av verkligheten inverkar på kommunikationen. Vi menar att 
det kan handla om utbildningsnivå, varför det var intressant att undersöka ifall en företagare 
med högre utbildning tycker att PM:et fyller en högre funktion. Här kan vi inte förkasta 
nollhypotesen och påvisa en signifikant skillnad mellan vilken utbildning företagaren har och 
revisions-PM:ets funktion.  
 
(22-1) Revisions-PM:ets funktion för företagaren påverkas av vilken bransch företaget 
verkar i (icke signifikant) 
 
I vår studie har vi fokuserat på företagaren och revisorns miljöbakgrunder, och hur skillnader i 
dessa kan resultera i en kulturkrock. Vi har utgått från att revisorn är objektiv i sin granskning 
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utifrån ramverket, medan företagaren tillämpar ett subjektivt arbetssätt i sin vardag. Vi menar 
att företagarna, oavsett branschtillhörighet, liknar varandra avseende deras attityder till 
revisions-PM:et. Det resonemanget har vi stöd för av Nyström (1996, s. 18-19) och Nitsch 
(1990, s. 6-7) där företagarrollen generaliseras. Genom att testa om branschtillhörighet 
påverkar vilken funktion företagarna tycker att revisions-PM:et fyller i deras företag ville vi 
kontrollera att den generalisering vi gjort av företagaren kunde fungera i studien. Dock påstår 
Collis (2004, s. 90) att den interna nyttan av revision är unik för varje företag, vilket kunde 
visa på skillnader i branschtillhörighet hos företagarna och deras uppfattning om revisions-
PM:et. Testet var inte signifikant, och vi kan inte förkasta nollhypotesen och säga att 
revisions-PM:ets funktion för företagaren påverkas av vilken bransch företaget verkar i.   
 
(3) De flesta företag anlitar någon extern person/företag för hjälp med löpande redovisning 
och för upprättande av årsbokslut och årsredovisning 
 
 
 
6 % Nej   
 
72 % Ja, företagets 
revisionsbyrå  
 
22 % Ja, någon annan 
 
 
 
Figur 4. Fördelning över vem som sköter den löpande redovisningen.  
 
 
För att undersöka huruvida företagarna arbetar med den löpande redovisningen eller inte, 
frågade vi om företaget anlitar någon extern person eller företag för hjälp med löpande 
redovisning och för upprättande av årsbokslut och årsredovisning. Endast två personer 
svarade att de skötte jobbet själv med den löpande redovisningen, medan resterande antingen 
anlitade företagets revisionsbyrå eller någon annan.  
 
Abdel-Khalik (1993) säger att revisionen kan kompensera ett företag för förlust av kontroll 
och Carey et al. (2000) menar att revisionen kan fungera som övervakning. Vi menar att 
revisions-PM:et kan fungera som en kontroll för företagare. De flesta företagare i vår 
undersökning gör inte den löpande redovisningen själv, och borde enligt oss vara intresserade 
av de råd och tips de får i revisions-PM:et för att kontrollera att den företaget anlitar för 
löpande redovisning utför sitt uppdrag på bästa sätt. Enligt Nitsch (1990, s.17-18) är det 
viktigt att företag behåller kontrollen över sin bokföring och ekonomiska analyser för att 
bevara erfarenheter och förståelse för hela sin verksamhet.  
 
Stansworth & Gray (1991) hävdar att ägaren i små företag många gånger saknar erfarenhet 
och andra formella kvalifikationer, och Johannisson & Lindmark (1996) menar att det är 
orimligt kostnadsmässigt att anställa experter på områden som inte hör till kärnverksamheten. 
Av den anledningen menar vi att revisorns tips och råd inte bara kan fungera som en kontroll 
utan också en experthjälp till företagarna.   
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5.1.1 En stor del av respondenterna uppger att de varken får ett skriftligt- eller 
en muntlig genomgång av revisions-PM 

(12-13) Om företaget fått ett skriftligt revisions-PM påverkar om företaget får en muntlig 
genomgång av revisions-PM:et (signifikant)  
 
Tio respondenter får varken en skriftlig- eller muntlig genomgång av revision-PM:et. 
Huruvida företagarna faktiskt inte fått ett revisions-PM eller om de inte uppmärksammat detta 
kan vi inte kontrollera i vår studie. Vi anser det vara oroväckande att nästan 30 % uppger att 
det inte tagit del av revisions-PM:et i någon form. I Shannon och Weavers modell (1959) 
beskriver de ett brus som kan störa kommunikationen mellan sändaren och mottagaren. Vi 
tror med stöd av den forskningen att det kan vara svårt för företagaren att uppfatta revisions-
PM:et bland all annan informationen som revisionsbyrån kommunicerar.  
 

5.1.2 Företagare som får ett skriftligt revisions-PM upplever att det har en 
funktion 

(22-12) Revisions-PM:ets funktion påverkas av om man i samband med senaste revisionen 
fick ett skriftligt revisions-PM (signifikant) 
 
Enligt FAR (2012) kan revisorn välja att delge ett muntligt och/eller ett skriftligt revisions-
PM. Ett P-värde på 0,0180 visar att vi kan förkasta nollhypotesen och säga att det finns ett 
samband. Huruvida företagaren får ett skriftligt revisions-PM påverkar om de tycker det fyller 
en funktion. De flesta företagare som uppger att revisions-PM:et har låg funktion har inte fått 
något. Utifrån detta anser vi det vara av vikt att revisionsbyrån upprättar ett skriftligt 
revisions-PM eftersom det påverkar funktionen.  
 
(12-25) Om företaget får ett skriftligt revisions-PM påverkas av vilken revisionsbyrå de 
anlitar (signifikant) 
 
Med ett P-värde på 0,0256. kan vi förkasta nollhypotesen. De som anlitar en mindre byrå får 
inte ett revisions-PM i samma utsträckning som de som anlitat en av de större byråerna. I vår 
studie har vi utgått från påståendet att revisorn och således revisionsbyråerna ska agera lika 
och följa de lagar och regelverk som finns på området. Detta kan ifrågasättas då vi ser en 
skillnad mellan revisionsbyråerna. Kaschnitz studie från 1966 visade att det fanns skillnader 
mellan större och mindre revisionsbyråer i vilken utsträckning de upprättade ett revisions-PM. 
I vår studie, 49 år senare, ser vi ett liknande resultat.    
 

5.2 Utformning & förutsättningar 

5.2.1 Det är lätt för företagaren att förstå och ta till sig informationen i revisions-
PM:et  

(22-14) Revisions-PM:ets funktion påverkas av om man tycker det är lätt att förstå och ta 
till sig revisions-PM:et  (signifikant)  
 
Vidare ville vi testa hur möjligheterna att förstå och ta till sig revisions-PM:et påverkade dess 
funktion. Chi2-testet mellan frågorna ger ett P-värde på 0,0163 och vi kan därför förkasta 
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nollhypotesen. Enligt vår modell (se figur 1) ska innehållet i informationen anpassas efter 
företagarnas förutsättningar. Vi kan utifrån testet konstatera att det är lätt att till sig 
informationen i revisions-PM:et vilket påverkar funktionen positivt. De som fått ett revisions-
PM har inga problem att förstå och ta till sig informationen. I kommunikationsteorin redogör 
Fussell & Krauss (1992) för att människor i regel är duktiga på att bedöma andras 
kunskapsnivåer. Här kan vi se att revisorn lyckas med utformningen av revisions-PM.et för att 
matcha företagarnas förutsättningar, vilket Nitsch (1990) hävdar krävs för att 
kommunikationen ska fungera. 
 
(14-2) Möjligheten att förstå och ta till sig innehållet i revisions-PM:et påverkas av vilken 
ekonomisk utbildning företagaren har (icke signifikant) 
 
För att se om möjligeten att förstå och ta till sig innehållet i revisions-PM:et påverkades av 
ekonomisk utbildning testade vi dessa frågor motvarandra. Resultatet är inte signifikant och 
nollhypotesen kan inte förkastas. 
 

5.3 Upplevda behov & innehåll 

5.3.1 Företaget har en intern nytta av revisions-PM:et  

(22-18) Revisions-PM:ets funktion påverkas av om man stärkt sin ställning gentemot 
externa intressenter (signifikant) 
 
Med ett P-värde på 0,0124 kan vi förkasta nollhypotesen och konstatera att det finns ett 
samband mellan revisions-PM:ets funktion och om man stärkt sin ställning gentemot externa 
intressenter. För att företagaren ska uppleva att revisions-PM:et fyller en funktion bör även 
den externa ställningen ha stärkts. Att revision kommer av ett informationsproblem för att 
underrätta externa intressenter med korrekt information om företagets ekonomiska ställning 
argumenterar Smith & Smith (2004) för. Revisionen kan säkerställa att beslut om att 
exempelvis investera i företag är korrekt grundade, vilket kan få en positiv effekt i företaget. 
Utifrån positiv redovisningsteori kan vi hävda att företagaren drivs av att maximera 
egennyttan (Watts & Zimmerman, 1978), och vi ser att den som stärkt sin ställning gentemot 
externa intressenter också upplever en högre funktion av revisions-PM:et.  
 
(22-16) Revisions-PM:ets funktion påverkas av om det bidragit till bättre företagsrutiner 
(signifikant) 
 
Med ett P-värde på 0,0025 förkastar vi nollhypotesen. Det finns ett samband mellan revisions-
PM:ets funktion och om det bidragit till bättre företagsrutiner. Enligt positiv redovisningsteori 
styrs individer av att maximera egennyttan (Watts & Zimmerman, 1978). Revisions-PM:ets 
funktion ökar om det leder till bättre företagsrutiner, vilket hör ihop med de ekonomiska 
fördelar man utifrån positiv redovisningsteori är intresserade av. Knechel et al (2008) redogör 
för att den främsta nyttan av revision är den interna nyttan som bland annat bidrar till 
effektivare rutiner.  
 
(22-17) Revisions-PM:ets funktion påverkas av om det bidragit till bättre redovisning 
(signifikant) 
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Testet ger ett P-värde på 0,0042 och vi kan förkasta nollhypotesen och konstatera att det finns 
ett samband mellan revisions-PM:ets funktion och bättre redovisning.  Collis et al. (2004) 
menar att revision kan fylla en funktion då det leder till pålitligare beslutsunderlag och utifrån 
vårt test har vi stöd för att revisions-PM:et kan leda till bättre redovisning.  
 
(16-17) Att revisions-PM:et har bidragit till bättre företagsrutiner påverkas av om det har 
bidragit till bättre redovisning (Signifikant) 
 
Testet ger ett P-värde på <0,0001 och vi kan förkasta nollhypotesen. Företagare som använder 
revisions-PM:et tycker att det bidrar till bättre företagsrutiner samt bättre redovisning, vilket 
stärker den interna nyttan för de som använder revisions-PM:et.  
 

5.3.2 Företagarens förväntningar 

(22-23) Revisions-PM:ets funktion påverkas av hur väl det uppfyller företagarens 
förväntningar (signifikant) 
 
Testet ger ett P-värde på 0,0007 och vi förkastar nollhypotesen. I teorin har vi stöd för att det 
råder missförstånd kring revisorns arbete och att olika intressenter har olika förväntningar 
(Cassel, 1996, s. 189). En tredjedel, 12 stycken, av de tillfrågade menar att revisions-PM:et 
inte alls uppfyller deras förväntningar vilket ger en indikation på att ett förväntningsgap 
förekommer bland företagarna. Uppfyller det inte förväntningarna så fyller det heller ingen 
funktion för företagarna. 
 

5.4 Institutionellt förtroende & personförtroende 

5.4.1 Det finns ett högt förtroende för revisonsbyrån 

Vi har mätt företagarnas förtroende för revisionsbyrån och majoriteten svarade att de har ett 
högt förtroende. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Företagarnas förtroende för revisionsbyrån.  



36 

 

 
Enligt vår modell (se figur 1) krävs det att företagaren känner förtroende för revisorn, vilket vi 
har stöd för i forskning av Nitsch (1990) och Luhmann (2005).  
 
Vi frågade företagarna om de upplever att revisionsbyrån har förståelse för deras 
affärsverksamhet. Vi menar att förståelsen påverkar förtroende. Enligt Nitsch (1990) är 
förtroendet centralt för att kunna tillgodogöra sig information, och delar upp det i 
sakkunnighet och pålitlighet. Just sakkunnighet hör ihop med sändarens erfarenhet, vilket 
fråga 7 syftar till att utreda avseende revisorns förståelse för affärsverksamheten.  
 
(10-7) Förtroendet påverkas av om revisionsbyrån har förståelse för företagets verksamhet 
(icke signifikant) 
 
När vi testade om förtroendet påverkas av om revisionsbyrån har förståelse för företagets 
verksamhet, väntade vi oss med stöd av Nitsch (1990) forskning ett samband. Testet är inte 
signifikant och Chi2-testet i Minitab är troligtvis ogiltigt. Trots detta kan vi konstatera att ca 
55 % som har svarat att de har förtroende för revisionsbyrån också anger att revisionsbyrån 
har hög förståelse för affärsverksamheten.  
 
(10-8) Förtroendet påverkas av om revisionsbyrån kan anpassa sig till företagets behov 
(signifikant) 
 
Här kan vi med ett P-värde på mindre än 0,0001 förkasta nollhypotesen, och säga att det finns 
ett samband mellan vilket förtroende man känner för revisionsbyrån och hur väl 
revisonsbyrån kan anpassa sig till företagets behov. 
 
(10-9) Förtroendet påverkas av att revisionsbyrån visar engagemang för företaget 
(signifikant) 
 
Här kan vi med ett P-värde på mindre än 0,0001 förkasta nollhypotesen, och säga att det finns 
ett samband mellan vilket förtroende man känner för revisionsbyrån och om den visar ett 
engagemang för företaget.  
 
Engagemang och anpassning till företagarens behov påverkar förtroendet enligt våra tester, 
vilket stöds av Nitsch (1990). Resultatet styrker att det finns ett förtroende för 
revisionsbyrån.   
 
(22-10) Revisions-PM:ets funktion påverkas av förtroendet för revisionsbyrån (icke 
signifikant) 
 
Testet ger oss ett P-värde på 0,2568. Vi kan inte förkasta nollhypotesen och har inget stöd i 
studien för att graden av förtroende påverkar funktionen av revisions-PM:et, vilket det ska 
göra enligt vår modell (se figur 1). Vi kan konstatera att alla respondenter har någon form av 
förtroende för revisionsbyrån. 
 
(10-25) Förtroendet påverkas av vilken revisionsbyrå företaget anlitar (icke signifikant) 
 
Testet ger ett P-värde på 0,6774 och vi kan inte förkasta nollhypotesen. Vi ser ett högt 
förtroende oberoende av vilken revisionsbyrå företaget anlitar, vilket kan visa på ett högt 
institutionellt förtroende (Zucker, 1986). 
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5.4.2 Kontakten med revisionsbyrån 

 
(10-4) Förtroendet påverkas av hur ofta företaget har kontakt med revisionsbyrån 
(signifikant) 
 
Testet ger ett P-värde på 0,0169 och vi förkastar nollhypotesen. Det finns ett samband mellan 
förtroendet för revisionsbyrån och antal kontakter med revisionsbyrån. Som vi nämnt tidigare 
stärks ett förtroende om trovärdigheten återkommande bekräftas hos systemet eller personen 
(Luhmann, 2005). Resultatet visar att företagare med ett högt förtroende för revisionsbyrån 
också har kontinuerlig kontakt. 
 
(22-5) Revisions-PM:ets funktion påverkas av personlig kontakt (icke signifikant) 
 
Testet ger ett P-värde på 0,4191 och vi kan inte förkasta nollhypotesen. Enligt Dewatripont & 
Tirole (2005) ger ett telefonsamtal eller ett personligt möte bättre kommunikationsmöjligheter 
framför skriftlig kommunikation. Vi kan se att majoriteten av respondenterna huvudsakligen 
har personlig kontakt med revisionsbyrån, men studien ger inget stöd för att det påverkar 
revisions-PM:ets funktion. 
 
(10-26) Förtroendet påverkas av hur länge man anlitat sin nuvarande revisionsbyrå (icke 
signifikant)  
 
Majoriteten av företagarna som har ett högt förtroende för revisonsbyrån har också anlitat 
byrån en längre tid, 5 år eller längre. Av de företag som anlitat byrån en kortare tid, 0-4 år, har 
ca 43 % ett högt förtroende. Det tyder på att revisonsbyrån har ett högt institutionellt 
förtroende redan i början av relationen med företaget, vilket stöds av Zucker (1986) och 
Luhmann (2005). Luhmann (2005) menar även att förtroendet växer i takt med att 
trovärdigheten återkommande bekräftas hos systemet eller personen, samt att en persons 
handlingar och personlighet positivt bekräftas allt eftersom relationen pågår. Trots att 
resultatet inte är signifikant kan vi se att majoriteten av företagarna med ett högt förtroende 
för revisionsbyrån även anlitat den en längre tid. 
 

(22-4) Revisions-PM:ets funktion påverkas av hur många tillfällen företagaren haft 
kontakt med revisionsbyrån (signifikant) 
 
Testet ger ett P-värde på 0,0498 och vi förkastar nollhypotesen. Kontinuerlig kontakt med 
revisionsbyrån ökar revisions-PM:ets funktion. Vi har visat tidigare att förtroendet stärks ju 
mer kontakt man har. Här ser vi att även funktionen av revisions-PM:et ökar ju mer kontakt 
företagarna har med revisionsbyrån.  
 
(24 & 27) Öppna frågor 
 
Svaren på de öppna frågorna ger en bild av att företagarna inte är särskilt intresserade av 
revisions-PM:et eller revisionen och att kärnverksamheten prioriteras högre. 
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6. SLUTSATSER & REKOMMENDATIONER 
 
I detta kapitel besvarar vi studiens problemformulering och återkopplar till de syften vi valt 
för studien. Utifrån vårt huvudsyfte och våra två delsyften vill vi beskriva vårt problem. 
 

6.1 Huvudsyfte: kartlägga vilken funktion revisions-PM har i ägarledda 

mikroföretag 
 
Hälften av företagen får inget skriftligt revisions-PM 
 
Vårt resultat visar att hälften av de tillfrågade inte fick något skriftligt revisions-PM eller inte 
vet om de fick något i samband med den senaste revisionen. Att så pass många företagare 
svarade “nej” eller “vet ej” på frågan om de fått ett skriftligt revisions-PM förvånade oss. Vi 
har i vår studie utgått från att företagarna ska få ett revisions-PM i samband med revisionen, 
vilket vi har stöd för i FARs samlingsvolym (2012). Vi ska utifrån vår modell försöka förklara 
företagarnas avsaknad av revisions-PM:et, vilket vi återkommer till i delsyfte ett. 
 
Revisions-PM:et har låg funktion 
 
Funktionen av revisions-PM:et är låg hos många av respondenterna, vilket vi bedömer beror 
på att många företagare varken får ett muntligt- eller ett skriftligt revisions-PM. Om företaget 
inte får ett revisions-PM kan det inte fylla en funktion.  

6.2 Delsyfte 1: identifiera faktorer som påverkar funktionen av revisions-

PM:et  
 
Det är lätt för företagaren att förstå revisions-PM:et 
 
De som får ett revisions-PM tycker också att det är lätt att förstå innehållet. Här har 
revisionsbyråerna lyckats bra med att anpassa informationen till mottagaren.  
 
Avsaknad av revisions-PM påverkar funktionen 
 
Tio av de tillfrågade uppgav att de varken hade fått ett muntligt eller ett skriftligt revisions-
PM vid senaste revisionen. Eftersom revisionen inte bara består av revisions-PM:et, utan även 
ett uppdragsbrev och en revisionsberättelse, finns det en risk att revisions-PM:et försvinner 
bland alla andra papper eller att den muntliga genomgången inte registreras hos företagaren. 
När fokus ligger på kärnverksamheten (Nitsch, 1990), samt att helheten ska fungera i den 
dagliga verksamheten istället för enskilda delar (Nyström, 1996), är det inte säkert att 
revisionspapper prioriteras att läsa och gå igenom.   
 
Revisions-PM:et uppfyller inte företagarnas förväntningar 
 
Utifrån vårt resultat av studien kan vi urskilja att det brister i förväntningarna på revisions-
PM:et, vilket speglar det förväntningsgap som sedan tidigare är känt när det gäller revision 
(Cassel, 1996). Om detta beror på orimliga förväntningar hos företagaren som inte är 
förenliga med revisorns uppdrag enligt gällande regelverk eller om det är revisorn som inte 
uppfyller sitt eget regelverk kan vi inte svara på.  
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Revisions-PM:et fyller en funktion för företaget 
 
De företag som anger att de antingen stärkt sin ställning mot externa intressenter, förbättrat 
sina rutiner eller förbättrat sin redovisning upplever en högre funktion av revisions-PM:et. 
Innehållet behöver således möta företagarens upplevda behov för att funktionen ska öka och 
företagen använda revisions-PM:et mer. 
 
Kvalitén på revisionen är lägre vid anlitande av en mindre revisionsbyrå  
 
Då vi ser en skillnad mellan Big 5 byråerna och de mindre revisionsbyråerna ifall företagarna 
har fått ett skriftligt revisions-PM, kan vi ifrågasätta antagandet vi gjort i studien att revisorn 
ska uppfylla kraven enligt det regelverk som finns. Det faktum att revisionsbyrån och revisorn 
har så högt institutionellt förtroende kan enligt oss i detta fall leda till att företagaren inte 
ifrågasätter det arbete som revisorn utför och kvalitén på revisionen kan bli lägre om du 
anlitar en mindre revisionsbyrå. Trots att det har gått 49 år sedan Kaschnitz (1966) studie kom 
fram till att mindre revisionsbyråer var sämre på att upprätta ett revisions-PM, kan vi se 
samma problem än idag.  
 
Det finns ett högt förtroende för revisionsbyrån  
 
I vår modell är förtroende en viktig del för revisions-PM:ets funktion. I vår studie kan vi inte 
förklara funktionen av revisions-PM:et utifrån graden av förtroende för revisionsbyrån, utan 
bara konstatera att företagarna har ett högt förtroende för revisionsbyrån.  
 

6.3 Delsyfte 2: diskutera vilka åtgärder som kan vidtas för att öka 

funktionen av revisions-PM:et hos ägarledda mikroföretag 
 
I syfte att öka funktionen av revisions-PM:et hos ägarledda mikroföretag, kommer vi i detta 
avsnitt rekommendera några åtgärder som kan vidtas. Utifrån vår analys och det resultat som 
framkommit i studien har vi kunnat dra några slutsatser om vad som kan göras för att öka 
funktionen av revisions-PM:et. 
 
Det är revisionsbyråns ansvar att företagaren tilldelas ett revisions-PM 
 
Först och främst gäller det att säkerställa att revisorerna tillhandahåller företagarna ett 
skriftligt revisions-PM och en muntlig genomgång av det. På grund av att revisionsarbetet 
också omfattar andra delar än revisions-PM:et, bör revisorn tydligt urskilja revisions-PM:et 
och dess innehåll från de övriga delarna. Det är viktigt att informationen når företagaren så att 
de kan göra ett medvetet val om de vill använda sig av de tips och råd revisorn ger.  
 
Information kan minska förväntningsgapet 
 
Vår studie visar att revisions-PM:et inte uppfyllde företagarnas förväntningar. 
Förväntningsgapet kan bero på att företagarna har orimliga förväntningar på revisions-PM:et. 
Det är revisorns ansvar att upplysa företagarna om betydelsen av revisions-PM:et och vad 
som faktiskt ska ingå i det och vad det syftar till. På så vi kan förväntningsgapet minskas.      
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Ökad kontakt med revisionsbyrån förbättrar funktionen av revisions-PM:et 
 
Vårt resultat visar att ökad kontakt med revisionsbyrån ökar funktionen av revisions-PM:et. 
De som bara har haft kontakt med sin revisionsbyrå 1-2 gånger under det senaste året har 
rimligtvis svårigheter att ta till sig revisionen och revisions-PM:et. Vår slutsats är att risken 
för missförstånd och feltolkningar minskar vid ökat antal tillfällen företagaren och revisorn 
träffas. Kommunikationen och samtalet mellan företagare och revisor bedömer vi som en 
viktig del utifrån vårt resultat, vilket vi även har stöd för av Nitsch (1990) forskning. 
 
Företagarna överlämnar stora delar av kontrollen i redovisningen till en extern part     
 
Vårt resultat visar att nästan alla företag anlitar en extern person eller ett företag för att sköta 
den löpande redovisningen, vilket innebär en förlust av kontroll över redovisningen.  
Vi menar att revisions-PM:et kan användas som ett verktyg för att kontrollera kvalitén på det 
ekonomiska arbetet de valt att outsourca. Företagaren har enligt Nitsch (1990) ett subjektivt 
arbetssätt där fokus ligger på kärnverksamheten, vilket vårt resultat styrker då 94 % av alla 
företag i studien anlitar någon annan för hjälp med den löpande redovisningen.    

6.4 Samhällelig diskussion samt vidare forskning 
 
Studien riktar sig till företagare, revisorer och lagstiftare på området som kan dra nytta av 
kunskapen om hur revisions-PM:et används i ägarledda mikroföretag. Revisorer kan få en 
ökad förståelse för vilken användning företagare har av deras arbete med revisions-PM:et och 
en beskrivning av vilka hinder som kan finnas för att företagaren ska kunna ta till sig 
informationen. Studien kan upplysa Föreningen Auktoriserade Revisorer, lagstiftare och 
utbildare på området om att långt ifrån alla företagare får ett revisions-PM.  
 
Utvecklingen går mot att gränsvärdena för att ha revision troligtvis kommer höjas i framtiden 
och de företag som väljer bort revisionen helt riskerar att gå miste om de tips och råd som 
syftar till den interna nyttan. När revisionen inte längre är ett tvång måste revisorn 
argumentera för nyttan av tjänsterna och företagaren måste aktivt välja vilka tjänster de är 
beredda att betala för.  
 
Under studiens gång har vi stött på nya sidor av det praktiska problemet som skulle vara 
intressant att undersöka. Genom att göra en kvalitativ studie på området kan en djupare 
förståelse uppnås gällande företagarnas attityder till- och användning av revisions-PM:et.  De 
flesta företag i vår studie anlitar någon annan för att sköta företagets löpande redovisning och 
ofta är det företagets revisionsbyrå, detta kan innebära en form av självgranskning där 
revisorn granskar sitt eget arbete. Därför vore det av intresse att utreda hur detta påverkar 
revisionen och revisions-PM:et. 
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7. SANNINGSKRITERIER  
 

Då vi vill mäta revisions-PM:ets funktion har vi valt att utföra en kvantitativ studie där 
reliabilitet, validitet och generaliserbarhet är måtten för att mäta det vetenskapliga värdet i 
vår studie. Även om vi rent analytiskt kan skilja på reliabilitet och validitet gäller förhållandet 
att mätningen inte kan sakna reliabilitet och samtidigt ha någon validitet (Bryman, 2011, s. 
167). Kvantitativa forskare inom samhällsvetenskapen anser att replikation är en viktig del av 
forskningen. Möjligheten att replikera ska finnas, annars kan resultatets validitet ifrågasättas. 
Därför är det mycket viktigt att vi utförligt beskriver arbetsgången i studien, annars går det ej 
att upprepa studien (Bryman, 2011, s. 169). 
 

7.1 Reliabilitet 
 
Reliabilitet beskriver hur mätsäkert ett mått är, alltså hur bra måttet mäter verkligheten 
(Bryman, 2011, s. 161). Att mäta vikt eller någons längd är konkreta mått till skillnad från vår 
studie där vi har mätt respondenternas attityder genom olika påståenden. Det finns en risk att 
de förutsättningar vi utgår ifrån vid formulering av frågorna samt att vi i analysen av svaren 
inte lyckas mäta verkligheten korrekt, vilket sänker reliabiliteten (Ejvegård, 2009, s. 78). 
Samtidigt är det svårt att veta om respondenterna överskattar eller underskattar sin kunskap 
eller förmåga när de svarar på enkäten. Respondenten gör en subjektiv bedömning utifrån sin 
egen verklighet och en trea på en sexgradig skala betyder inte nödvändigtvis samma sak för 
alla respondenter. De ursprungliga sex skalorna har därför slagits ihop till 1-3 eller 1-2 
beroende på frågan för att öka studiens reliabilitet. Vi har därför försökt vara så tydliga som 
möjligt då vi formulerat våra frågor och påståenden med underliggande hjälptexter där vi 
bedömt att det behövts. Det vi i efterhand upptäckt är att vi saknat tydliga alternativ där 
respondenten kan uppge sitt ointresse för revisions-PM:et. Vi har omedvetet förutsatt att 
respondenterna ska vara intresserade av revisionen och revisions-PM:et. 
 
Enligt Ejvegård (2009, s. 79) kan kontrollfrågor fungera till att testa reliabiliteten. Att lägga in 
frågor med en annan formulering men som frågar efter samma sak blir kontrollfrågor. Om 
svaren överensstämmer med varandra syftar detta till god reliabilitet. I vår undersökning har 
vi flera frågor som hör ihop med förtroende. Anpassning, engagemang och förståelse är enligt 
vår teoridiskussion även kopplade till förtroende. Svaren på dessa frågor liknar varandra 
vilket stärker reliabiliteten.  
 
Informationen i enkäten formulerades så tydligt som möjligt för att undvika missförstånd, 
följebrevet gick att läsa både i mailet som gick ut och i början av webbenkäten för att öka 
reliabiliteten. Fråga 5 och 6 är motsatser till varandra och baserat på svaren finns det skäl att 
ifrågasätta om respondenterna förstått fråga 6, fråga 6 exkluderar vi därför. Vi har så utförligt 
som möjligt försökt beskriva vår arbetsgång för att studien ska vara möjlig att replikera vilket 
ökar studiens reliabilitet. Trots att vi kan se svagheter så anser vi att reliabiliteten är godkänd 
för den här typen av studie. 
 

7. 2 Validitet 
 

Validiteten beskriver hur väl ett mått faktiskt mäter det man vill mäta (Ejvegård 2009, s. 80). 
För att mäta revisions-PM:ets funktion och företagarnas attityder till det har vi genom vår 
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deduktiva ansats valt att göra en enkätundersökning. Denna metod anser vi passa vårt problem 
bäst då vi vill mäta något och nå ett större antal. Skulle vi istället genomfört intervjuer hade vi 
begränsat oss till att tolka svaren från ett fåtal respondenter. För att säkerställa att våra frågor 
och påståenden mäter det vi faktiskt vill mäta har vi kopplat varje fråga till vår underliggande 
teori. 
 
Urvalet har vi gjort genom databasen Business Retriever som baseras på årsredovisningar. Det 
innebär att det finns en risk för eftersläpning och att företagens situation kan ha förändrats 
efter att databasen uppdaterades. Detta kan påverka om vi faktiskt nått de företag vi hade för 
avsikt att nå. Då vi har ett företagarperspektiv har vi valt att tillfråga företagarna i denna 
studie då de kan ge den mest korrekta bilden av revisions-PM:ets funktion. Vi har varit 
tydliga med vem enkäten riktar sig till så att den som läser mailet med förfrågan kan bedöma 
om de passar in i vår studie. Ett företag meddelade via mail att de tillhörde en koncern och 
tackade därför nej till att deltaga. Utifrån detta bedömer vi att validiteten är godkänd för den 
här typen av studie. 
 

7. 3 Generaliserbarhet 
 

Generaliserbarhet i en studie kan även benämnas som extern validitet och innebär hur väl 
studien kan generaliseras till hela populationen. Då vi har haft för avsikt att generalisera vårt 
resultat till andra grupper i liknande städer har vi valt att göra en kvantitativ studie där 
populationen är samma som vårt urval. Extern validitet eller generaliserbarhet är särskilt 
intressant för oss då vi valt att använda en tvärsnittsdesign i vår studie. (Bryman, 2011, s. 168-
169) 
 
Även om de företag i Umeå som ingår i vår population kan hävdas vara representativa för 
andra ägarledda mikroföretag i Sverige, anser vi att det inte bör dras några slutsatser som 
sedan generaliseras utöver vår valda population.  
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8. METODOLOGISKA ERFARENHETER 
I följande avsnitt kommer vi att ta upp självkritik utifrån våra erfarenheter av studien.  

Även om en låg svarsfrekvens anses vara accepterad vid användandet av webbenkäter är vi 
kritiska till vårt val av population. Umeå är en studentstad och företagen får troligtvis 
förfrågan om att medverka i flertalet undersökningar. För att öka antalet svarande skulle det 
varit lämpligt att komplettera med fler liknande städer eller att välja en annan region där 
antalet studenter inte är lika stort. Den låga svarsfrekvensen medförde att vi fick göra 
hopslagningar av svarsalternativ som skapade nya kategorier för att kunna gå vidare och 
utföra analysen av insamlad data. Vi har utgått från att respondenterna ska vara intresserade 
av revisionen och revisions-PM:et vilket har påverkat utformningen av webbenkäten. Det 
finns inget tydligt alternativ där respondenten kan uttrycka sitt ointresse förutom i de öppna 
frågorna. Många företag uppgav på sin hemsida att de svarar på e-mail i mån av tid, det tolkar 
vi som att de har en stressig vardag. Risken är därför stor att vårt e-mail försvunnit i mängden. 
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10. BILAGOR 
 

10.1 Bilaga 1. Enkät 
Hej! 

 

Vi är två studenter på Handelshögskolan vid Umeå universitet som skriver vårt examensarbete i 

företagsekonomi med inriktning på revision och redovisning.  

De flesta studier som genomförs inom redovisning och revision inriktar sig på större företag. Sveriges 

mikroföretag utgör ungefär 93% av Sveriges små och medelstora företag och är till antalet ca 520 

000st. Av dessa har vi slumpmässigt valt ut ditt företag. 

Resultat från studien bör vara av stort intresse för lagstiftare på området, revisionsbyråbranschen 

och inte minst för mikroföretagen. 

För att resultaten från studien ska få en hög giltighet är det mycket värdefullt att vi får ta del av din 

uppfattning. Enkäten bör besvaras av ägaren som även är verksam i företaget. 

Ofta sammanfattar revisorn tips och råd i ett så kallat revisions-PM som revisorn kan framföra både 

muntligt och skriftligt. Rekommendationerna är tänkt att leda till en bättre redovisning och 

förbättrade företagsrutiner så att felaktigheter (oavsiktliga som avsiktliga) undviks. 

 

Vår studie avser att undersöka vilken funktion revisions-PM har i ägarledda mikroföretag. 

Vi skulle verkligen uppskatta om du tog dig tid att hjälpa oss genom att besvara vår enkät, den består 

av 27 frågor och tar ungefär 4 minuter att fylla i. 

Naturligtvis är både du som svarar och företaget helt anonyma i den rapport där resultatet kommer 

presenteras. Informationen kommer endast att användas till detta examensarbete och inget annat. 

Observera att deltagande i denna enkätundersökning är helt frivilligt. 

 

Vid eventuella frågor kontakta oss gärna! 

 

Anna Appelbrant                                                  Christoffer Skåtar 

anna_appelbrant@hotmail.com                        christoffer.skatar@gmail.com 

 

Bakgrundsdata 
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1. Vilken typ av inriktning/bransch gäller huvudsakligen för ditt företag?*Obligatorisk 

• Tillverkning  

• Handel  

• Tjänste  

• Annat  

2. Vilken är din högsta utbildning inom ekonomi?*Obligatorisk 

• Ingen  

• Enstaka kurser, mindre än 10 dagar  

• Enstaka kurser vid Universitet/Högskola  

• Yrkeshögskola minst 2 år  

• Universitet/högskola minst 3 år  

3. Anlitar företaget någon extern person/företag för hjälp med löpande redovisning och för 
upprättande av årsbokslut och årsredovisning?*Obligatorisk 

• Nej  

• Ja, företagets revisionsbyrå (Med företagets revisionsbyrå avses i enkäten det 
företag som genomför revisionen och upprättar revisionsberättelsen)  

• Ja, någon annan  

4. Vid hur många tillfällen har du haft kontakt med revisionsbyrån under det senaste året? 
*ObligatoriskRäkna in alla typer av kontakter; t ex möten, sammanträden, telefonsamtal, 
brevkontakt, mailkontakt 

• 0 ggr  

• 1-2 ggr  

• 3-8 ggr  

• 9 ggr eller mer  

Relationen till revisionsbyrån 

Nedan ska du ta ställning till ett antal påståenden  
5. Jag har huvudsakligen personlig kontakt med revisionsbyrån *Obligatorisk(Telefonsamtal, 
någon vid rev.byrån besöker företaget, jag besöker rev.byrån) 

 
1 2 3 4 5 6 

 
Stämmer inte alls       Stämmer helt 
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6. Jag har huvudsakligen kontakt via E-post samt brev per post med 
revisionsbyrån*Obligatorisk 

 
1 2 3 4 5 6 

 
Stämmer inte alls       Stämmer helt 

7. Revisionsbyrån har förståelse för företagets affärsverksamhet*Obligatorisk 

 
1 2 3 4 5 6 

 
Stämmer inte alls       Stämmer helt 

8. Revisionsbyrån kan anpassa sig till företagets behov*Obligatorisk 

 
1 2 3 4 5 6 

 
Stämmer inte alls       Stämmer helt 

9. Revisionsbyrån visar ett engagemang för företaget*Obligatorisk 

 
1 2 3 4 5 6 

 
Stämmer inte alls       Stämmer helt 

10. Det finns förtroende för revisionsbyrån i företaget*Obligatorisk 

 
1 2 3 4 5 6 

 
Stämmer inte alls       Stämmer helt 

11. Relationen till företagets revisor är främst personlig*Obligatorisk 

 
1 2 3 4 5 6 

 
Stämmer inte alls       Stämmer helt 

Revisions-PM 

Ofta sammanfattar revisorn tips och råd i ett så kallat revisions-PM som revisorn kan framföra 
både muntligt och skriftligt. Rekommendationerna är tänkt att leda till en bättre redovisning 
och förbättrade företagsrutiner så att felaktigheter (oavsiktliga som avsiktliga) undviks.  
12. Fick ditt företag ett skriftligt revisions-PM i samband med senaste 
revisionen?*Obligatorisk 

• Ja  

• Nej  

• Vet ej  

13. Fick ditt företag en muntlig genomgång av revisions-PM:et i samband med senaste 
revisionen?*Obligatorisk 

• Ja  

• Nej  

• Vet ej  



52 

 

14. Är det lätt att förstå och ta till sig innehållet i revisions-PM:et?*Obligatorisk 

• Ja  

• Nej  

• Vet ej  

15. Vilka tips och råd i revisions-PM:et är du mest intresserad av?*Obligatorisk 

• De som leder till effektivare företagsrutiner  

• De som leder till förbättrad redovisning  

• Jag värderar dom lika  

• Vet ej  

16. Råden i revisions-PM:et har i huvudsak bidragit till bättre företagsrutiner*Obligatorisk 

 
1 2 3 4 5 6 

 
Stämmer inte alls       Stämmer helt 

17. Råden i revisions-PM:et har i huvudsak bidragit till bättre redovisning*Obligatorisk 

 
1 2 3 4 5 6 

 
Stämmer inte alls       Stämmer helt 

18. Genom att följa råden i revisions-PM:et har företaget stärkt sin ställning gentemot externa 
intressenter*ObligatoriskT.ex. Leverantörer - längre kredittider. Bank - ökade möjligheter att 
få lån beviljade 

 
1 2 3 4 5 6 

 
Stämmer inte alls       Stämmer helt 

19. Har ditt företag under de senaste 3 åren, baserat på rekommendationer i revisions-PM:et, 
anlitat någon vid din revisionsbyrå mot extra betalning *Obligatorisk(extra hjälp utöver 
revisionen) 

• Ja  

• Nej  

• Vet ej  

20. Har revisionsarvodet påverkats på grund av att ditt företaget vidtagit åtgärder som 
revisorn lämnat i revision-PM:et, och i så fall hur?*Obligatorisk 

• Ja, minskat  

• Ja, ökat  

• Nej  

• Vet ej  
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21. Särredovisas kostnaderna tillräckligt tydligt på fakturan från revisionsbyrån?*Obligatorisk 

• Ja  

• Nej  

• Vet ej  

22. Revisions-PM:et fyller en funktion i mitt företag*Obligatorisk 

 
1 2 3 4 5 6 

 
Stämmer inte alls       Stämmer helt 

23. Revisions-PM:et uppfyller mina förväntningar*Obligatorisk 

 
1 2 3 4 5 6 

 
Stämmer inte alls       Stämmer helt 

24. Saknar du något i revisions-PM:et? 

 
  
25. Vilken revisionsbyrå anlitar ditt företag för revision?*Obligatorisk 

• EY (Ernst & Young)  

• PWC (Öhrlings PriceWaterhouseCoopers)  

• KPMG  

• Deloitte  

• Grant Thornton  

• Annan byrå  

26. Under hur lång tid har ditt företag anlitat er nuvarande revisionsbyrå? *Obligatorisk 

• 0-4 år  

• 5-7 år  

• 8 år eller längre  

27. Övriga synpunkter på revisions-PM:et 
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Om du önskar ta del av resultaten från studien skriv din E-mail nedan: 

 

 

10.2 Bilaga 2. Sammanfattning av enkätsvar 
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10.3 Bilaga 3. Korstabeller & Chi2-tester 
 

Chi2-tester: 
 
Fråga 22 mot 2: 

 
 

Fråga 22 mot 1: 
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Chi-Square Test for Association: Revisions-PM:et fyller en funkt; C26 
 
Rows: Revisions-PM:et fyller en funkt   Columns: C26 
 
       1    3  All 
 
1      12    9   21 
   9,917  11,083 
 
2       2    6 8 
   3,778   4,222 
 
3       3    4 7 
   3,306   3,694 
 
All    17   19   36 
 
Cell Contents:   Count 
                Expected count 
 

Pearson Chi-Square = 2,468; DF = 2; P-Value = 0,291 
Likelihood Ratio Chi-Square = 2,555; DF = 2; P-Value = 0,279 
 
Fråga 10 mot 7: 
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Fråga 10 mot 8: 
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Fråga 10 mot 9 
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Fråga 22 mot 10: 
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Fråga 10 mot 26: 
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Fråga 10 mot 25: 
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Fråga 22 mot 23 
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Fråga 22 mot 5: 
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Fråga 22 mot 4: 
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Fråga 10 mot 4: 
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Fråga 22 mot 18 
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Fråga 22 mot 16: 
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Fråga 22 mot 17: 
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Fråga 22 mot 14: 
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Fråga 14 mot 2: 
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Fråga 12 mot 13: 
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Fråga 14 mot 12: 
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Fråga 14 mot 13: 
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Fråga 12 mot 25: 
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Fråga 13 mot 25: 
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Fråga 22 mot 12: 
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Fråga 22 mot 13: 
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