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Förord

Denna uppsats på tio poäng utgör det sista momentet på C-nivå i ekonomistyrning vid Luleå
tekniska universitet. Uppsatsen riktar sig främst till små företag som står inför att välja eller
som funderar på att byta revisor. Den riktar sig även till revisorer som vill öka sin förståelse
för hur klienterna upplever revisionen och vad de uppfattar tillför nytta. Vi hoppas att även
andra intressenter ska ha användning för uppsatsen. Till sist tror vi även att uppsatsen skall
kunna öka förståelsen för revisionsinstitutet som helhet.

Vi vill rikta ett tack till de personer som på ett eller annat sätt bidragit till arbetet med uppsat-
sen. Vi vill rikta ett särskilt tack till de personer som ställt upp på intervjuer. Det gäller Lars
Isaksson på Isakssons Tryckluftsservice, Birgitta Larsson på Gittan Larsson Damfrisering,
Kurt Lendholm på Lendholms Åkeri och Stefan Olsson på Grafisk form. Vi riktar även ett
tack till de företag som kunde avvara tid till att svara på vår enkät. Vi vill även tacka vår
handledare Mats Westerberg som alltid varit tillgänglig och svarat på frågor. Vi riktar även ett
stort tack till våra respektive, Elin och Susanne, som bistått med råd, tips och korrekturläsning
samt att de stått ut med oss under dessa tio veckor. Vi har även haft en stöttande omgivning
bland övriga lärare och studenter som bidragit med litteraturtips och förslag på förbättringar.

Luleå den 6 Juni 2001

Fredrik Bergsten Ossi Pesämaa



Sammanfattning

Svensk lagstiftning stadgar i aktiebolagslagens tionde kapitel om att varje aktiebolag skall ha
en revisor. Diskussioner har förts om att revisionsplikten bör tas bort, i första hand för små
privata aktiebolag. Vi har med bakgrund av diskussionen funnit det intressant undersöka vil-
ken upplevd nytta revisionen tillför små privata aktiebolag. Vi undersökte vårt problemområ-
de genom en litteraturstudie och en enkätundersökning samt intervjuer med företrädare för
små privata aktiebolag inom Luleå kommun. De båda empiriska undersökningarna gav oss
många intressanta resultat. Relationen till revisorn har framkommit som en mycket viktig
faktor som tillsammans med engagemang från revisorn påverkar den av revisionsklienten
upplevda nyttan. Undersökningen pekar också på att det finns ett visst samband som säger att
de företagare som genomfört en ordentlig utvärdering av olika revisorer är mer nöjda med de
tjänster som revisorerna tillhandahåller.



Abstrakt

Swedish law states that all limited liability companies are required to hire a certified public
accountant. There has been a debate about limiting the audit requirements primary for small
private limited liability companies. With this debate in mind we found it interesting to inves-
tigate what perceived benefits are added to small private limited liability companies through
audits. We investigated our problem area through a literature-study and also conducted a sur-
vey using questionnaires and interviews with representatives of small private limited liability
companies in the municipality of Luleå. The two empirical studies provided many interesting
results. The relationship to the auditor has surfaced as one very important factor concerning
the perceived benefits, together with the commitment by the auditor. The study also gives a
hint, to some degree, that companies that conducted a thorough evaluation of the auditor are
more satisfied with the service that the accountant provides.
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1. INTRODUKTION

Företagandet i världen har en mycket lång historia. De första företagarna var hantver-
kare som utförde enstaka uppdrag på beställning. På den tiden var ägaren, företaget
och företagsledningen samlad i en person. När företagen växte sig större uppstod beho-
vet av att anställa arbetskraft och sedan blev det nödvändigt att anställa en företagsled-
ning. Resultatet av utvecklingen var att ägandet skiljdes från förvaltningen. I och med
den utvecklingen uppstod behovet av en oberoende granskning eller revision1.

1.1 Bakgrund

De historiska erfarenheterna visar att uppkomsten av revision bör ses mot bakgrund av
en successiv ökning av delegerad makt från ägarna till styrelse och eventuell verkstäl-
lande direktör (VD). För att gardera sig mot den ökade risken för ägarna som den
nämnda utvecklingen innebar, kom dessa att engagera personer som de hade särkilt stort
förtroende för som oberoende granskare, nämligen revisorer. (Cassel, 1996)

1.2 Problematisering

För alla svenska aktiebolag gäller att räkenskaperna och styrelsens förvaltning skall
granskas av en eller flera revisorer. Minst en av dessa skall vara auktoriserad eller god-
känd. Bestämmelserna om revision i aktiebolag har funnits länge och motiverades till att
börja med av hänsyn till aktieägarna. På senare tid har även värdet för andra intressenter
framhållits. (Prop. 1997/98:99)

Revisionen består av två delar och de är redovisningsrevision och förvaltningsrevision
(FAR, 1994). Den första kontrollerar om redovisningen och boksluten är riktiga samt att
de interna kontrollsystem fungerat som avsett. Den andra syftar främst till att klarlägga
om styrelse och eventuell VD handlat i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsord-
ning (FAR, 1999). Utöver detta innefattar förvaltningsrevisionen ett antal olika delmo-
ment. Exempel på de olika delmomenten är bland annat datasäkerhet, valutarisker, risk-
och omvärldsanalys och försäkringsskydd (Börsvik & Carlsson, 2001).

Intressenterna kan delas in efter den kunskap och förståelse de har när det gäller att
tolka information om företaget. Grupperna benämns naiva och informerade (Kam,
1990). De naiva intressenterna har en begränsad förmåga att tolka den finansiella infor-
mationen. De informerade intressenterna är sådana som har tillräcklig kunskap och
förståelse för att tolka den tillgängliga informationen (Kam, 1990). Ett annat sätt att
gruppera intressenterna är beroende på om de är att anse som interna eller externa
(Bergström och Lumsden, 1993). Exempel på interna intressenter är ägare och exempel
på externa intressenter är banker, stat och kommun. Dessa intressenter skiljer sig främst
beroende på den information de har tillgång till. Interna intressenter har större insyn i
företaget och tillgång till betydligt mer information än de externa intressenterna (ibid).

Behovet av att företaget granskas skiljer sig mellan olika typer av intressenter. Den typ
som anses ha störst behov av revision är den informerade externa intressenten. Denne
har således ett behov av att kunna vara säker på att informationen är tillförlitlig (FAR,
1992). De informerade interna intressenterna har utifrån den synvinkeln inget större
behov av revisionen. De har redan en mycket god insikt i företaget (Rawet, 1994).

Den nytta som redovisningsrevisionen ger företaget skiljer sig beroende på om det rör
sig om ett stort publikt aktiebolag eller ett litet privat aktiebolag. Stora företag är gene-
                                                                
1 Med revision eller granskning avses den genomgång av företaget som görs av en extern revisor.
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rellt mer villiga att ta den kostnad som revisionen innebär. Orsaken är bland annat att
det ger dem tillgång till kapitalmarknader och hjälper dem att uppfylla de krav som
ställs genom lagstiftning (Kell & Boynton, 1992). Små företag å andra sidan ser kostna-
den för revisionen mer som en kostnad för revisorns påskrift av årsredovisningen (Ra-
wet, 1994).

Kell & Boynton (1992) menar att företagen kan öka nyttan av revision genom att identi-
fiera behovet och sedan anpassa valet av revisionsbyrå till behovet. I revisionsbyråerna
finns varierande kompetens. I de större byråerna har företagen möjlighet att exempelvis
hitta revisorer med specifik branschkunskap, skatte- och miljörevisionsexpertis (FAR,
1999). Något som ytterligare ökar nyttan är att relationen mellan klient och revisor
fungerar väl (Chandler, 1999).

Holmström (1994) menar utifrån det ovan anförda att den lagstadgade revisionsplikten
för små privata aktiebolag bör slopas. Holmström (1994) anför till utveckling av sin
talan, att behovet av att tillvarata borgenärernas intresse tillgodoses genom den höjning
av minimigränsen för aktiekapitalet i små privata aktiebolag som genomförts. Behovet
av att tillvarata aktieägarnas intresse saknas också på grund av att privata aktiebolag ej
får vända sig till allmänheten för att skaffa kapital vilket endast är möjligt för publika
aktiebolag. Många av de små privata aktiebolagen kännetecknas också av att ägare,
styrelse och anställda är samma person eller personer. När så är fallet saknas behov av
revision för att granska styrelse och verkställande direktörs förvaltning av företaget.

Ett problem som berörts i flera avseenden är att företrädare för det granskade företaget
ser kostnaden för revisionen som någonting som bör minimeras i stället för analyseras. I
och med ovan anförda argument ses arvodet som en icke värdeskapande aktivitet och
något som inte tillför företaget någon nytta. (Cassel, 1996)

Den nytta som ett litet privat aktiebolag tillförs genom revisionen skulle bland annat
kunna vara att revisionen bidrar till att öka företagets trovärdighet. En ökad trovärdighet
skulle bland annat kunna leda till förmånligare lånevillkor, högre effektivitet och ökad
ärlighet bland de anställda. Vetskapen om att en oberoende granskning genomförs
minskar sannolikt också risken för fel i bokföringen och felvärdering av tillgångar. (Kell
& Boynton, 1992)

Mot bakgrund av problemdiskussionen ovan finner vi det intressant att utreda vilken
nytta, förutom det lagstadgade kravet på revision, som revisorn genom revisionen tillför
det granskade företaget. Vi har valt att studera små privata aktiebolag2 och utifrån det
har vi identifierat ett antal viktiga undersökningsfrågor som vi vill besvara. Frågorna är
om revisionskunden identifierat behovet av revisor och om de lyckas utnyttja revisorns
kapacitet optimalt. Vi tycker även att det vore intressant att ta reda på vilken nytta kun-
den upplever att de erhåller genom revisionen samt om revisorns arbete motsvarar de
förväntningar som kunden kan tänkas ha.

1.3 Syfte

Syftet med denna uppsats är att beskriva vilken potentiell nytta som revisionen tillför
små privat aktiebolag2 samt identifiera vilken upplevd nytta som revisorn genom revi-
sionen och därmed jämförlig verksamhet3 tillför företaget.
                                                                
2 Med små privata aktiebolag avser vi bolag med ett aktiekapital på 100 000 kronor och fem till tio
anställda.
3 Med därmed jämförlig verksamhet avses rådgivning och andra tjänster som revisorn tillhandahåller i
samband med revisionen.
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2. METOD

I kapitlet metod klargörs arbetets ansatser, angreppssätt samt vilken datainsamlings-
metod vi har valt. Vi kommer även redogöra för hur vi gått till väga för att ta fram
resultat samt vilka olika problem vi har haft för att ta fram informationen. Kapitlet
avslutas med en kort diskussion om validitet och reliabilitet.

2.1 Vilket förklaringsvärde har metod

Metoden leder författaren till att kunna lösa problemen och komma fram till ny kunskap
på ett systematiskts sätt. Det finns tre olika metodsynsätt och de är analytiskt-, system-
och aktörssynsätt. Det är emellertid svårt att renodla den specifika forskningssituationen
till ett synsätt och en kombination är därför vanlig (Holme & Solvang, 1997). Vi har
studerat ett socialt system, revision, som baserar sig på mänskliga handlingar och motiv
till handlandet. Vi har varit intresserade av dels aktörer som är förknippade med pro-
blematiken och dels systemet i dess helhet. Forskning som tar sikte på aktörens verklig-
hetsuppfattning och värderingar och systemet i dess helhet kallas för aktörsorienterade
systemstudier (Lundahl & Skärvad, 1992).

Vi har valt att definiera begrepp och försökt förklara underförstådda antaganden i syfte
att leda läsaren in i samma förståelse som oss (jmf Abnor & Bjerke, 1994). Inom forsk-
ningen är det svårt att skilja på åsikter och fakta eller fakta och värderingar. Forskaren
får inte låta egna attityder och värderingar påverka arbetet, utan bör arbeta på ett så
objektivt sätt som möjligt. Forskaren som är medveten om sina egna attityder eller
värderingar kan då förklara sin ståndpunkt och på så sätt närma sig ett objektivt och
sakligt innehåll i arbetet (Lundahl & Skärvad, 1992). Vi har förutom definitioner även
försökt öka objektiviteten genom att testa de enkäter och intervjuguider vi använt oss
av. Syftet med testen är att våra egna värderingar och förståelse i så stor omfattning som
möjligt skall sållas bort ur intervjuguiden och ersättas med enkla och klara frågor.

2.2 Forskningsansats

Det finns i huvudsak två olika vetenskapliga angreppssätt som är induktion och deduk-
tion, De två kan dessutom kombineras till den hypotetisktdeduktiva metoden (Eriksson
& Wiedersheim-Paul, 1997). Att tolka de ursprungliga observationerna brukar kallas för
induktion (Abnor & Bjerke, 1994). Tolkningen kommer att resultera i lagar och teorier,
som förklarar verkligheten. Forskaren kan i motsats till induktion utgå från allmänna
lagar för att sedan göra en analys av det enskilda fallet. Vetenskap som indirekt med
hjälp av lagar tolkar verkligheten kallas deduktion (Ibid). Teorier som prövas med
hypoteser är en blandning av induktion och deduktion och brukar kallas den hypotetiskt
deduktiva metoden (Pålsson Syll, 2001).

I uppsatsen arbetar vi i huvudsak deduktivt. Vi utgick i arbetet från underliggande teori-
er för att sedan genomföra en empirisk undersökning. Vi jämförde sedan resultatet av
undersökningen med teorin för att dra slutsatser. Vår undersökning är uppbyggd dels av
en kvantitativ del (enkäter) och dels av en kvalitativ del (intervjuer) (jmf Lundahl &
Skärvad, 1992). Vi upplevde att en kombination av de två skulle behövas för uppfylla
syftet med uppsatsen. Vi fick en stor mängd intressant information från den inledande
enkäten studien. De starka samband som fanns mellan flera av frågorna som ställdes,
visar att enkäten kan säga oss något om hur de studerade små ägarledda aktiebolagen
upplever revisionen och vilken nytta den tillför. Vi vill få en djupare förståelse för
varför respondenterna tycker som de gör och varför de upplever revisionen som de gör.
Därmed var en enkät inte tillräcklig. Vi bestämde oss då för att förutom den kvantitativa
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delen, även använda en kvalitativ del (intervjuer). Kvalitativa undersökningar fokuserar
på det som är specifikt i motsats till kvantitativa som fokuserar på det som är generellt
(Holme & Solvang, 1997). Vår kvalitativa studie är till sin art mer induktiv. Orsaken till
detta är att den utifrån den inledande undersökningen och teorin fokuserar på att gå
djupare på ett antal intressanta faktorer (jmf Alvesson & Sköldberg, 1994). Att på detta
sätt vandra mellan deduktion och induktion kallas Abduktion (ibid). När vi sedan
genomför analysen är vi återigen tillbaka i den deduktiva ansatsen då vi drar slutsatser
med hjälp av att koppla våra undersökningsresultat till teorin.

Abduktion är en forskningsansats som i stället för att fokusera på antingen induktion
eller deduktion kombinerar de två (Alvesson & Sköldbergs, 1994). Genom att vandra
mellan induktion och deduktion i de olika ansatsernas undviks respektive begränsningar
och de olika ansatserna verkar istället för att förstärka varandra (ibid), se figur 2.1.

Enkät IntervjuerTeori

Fig. 2.1

Deduktiv koppling Induktiv koppling

Svag teorikoppling
Analys

Dedukt ion

2.3 Undersökningsansats

Vårt syfte var att utvärdera nyttan av revision. För att kunna uppnå syftet valde vi att
dels utföra en survey i form av en enkät och dels hitta lämpliga subjekt för intervjuer.
Enkäterna gick ut till ett urval på 50 företag som uppfyllde våra urvalskriterier4. Enligt
Holme & Solvang (1997) utförs en survey ofta i syfte att kunna dra generella slutsatser
om en underliggande population. Syftet med vår survey var, förutom att dra generella
slutsatser, att finna subjekt för mer djupgående frågor. Utifrån dessa 50 företag precise-
rade vi ytterligare frågeställningen till de fyra företag som uppfyllde de urvalskriterier5

som i sin tur var uppsatta för intervjuerna. Vi hade olika utgångspunkter när vi genom-
förde vår enkät med de 50 företagen som deltog. Utgångspunkt var att bland annat få
information om hur väl de kände till sina förväntningar om revision, hur väl de identifi-
erat behovet av revisorn samt försöka ringa in alternativkostnaden för en verksamhet
utan revision. Hos de respondenter som vi senare intervjuade utvecklade vi frågorna
ytterligare i syfte att förstå bland annat motiv.

2.4 Tillvägagångssätt

Arbetet började med att vi fastställde problemet, som i arbetet är nyttan med revision.
Problemet har sin bakgrund i diskussionen om att revisionsplikten skall tas bort från de
små aktiebolagen. När problemet var inringat började vi leta litteratur, artiklar och
bakgrund till själva problemet. Vi började med att söka motiv till revisionsplikt som
finns i förarbeten till aktiebolagsslagens tionde kapitel. Sökningen av litteratur och

                                                                
4 Se avsnitt 2.4.1.
5 Se avsnitt 2.4.2.
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artiklar företogs främst på Luleå Tekniska universitets bibliotek. De sökverktyg vi
framför allt använde var Artikelsök, BIBDIA, Econlitt, Libris och Affärsdata. De sök-
ord vi främst använde var revision, nytta, småföretag och revisionsplikt. Orden kombi-
nerades i olika konstellationer och med olika ändelser. Även ordens engelska motsva-
righeter användes. Vi har även i viss utsträckning använt oss av referenser i den littera-
tur vi hittat för att få fram ytterliggare material.

Vår uppsats har ett syfte i två delar. Den första delen av vårt syfte handlar om att be-
skriva vilken potentiell nytta som revisorn tillför små privata aktiebolag. Den beskri-
vande delen uppnår vi genom att i teorikapitlet beskriva vad revisorn gör och varför
revisionen finns samt att utifrån empirin presentera bland annat önskemål från kunder-
na. Den andra delen, att utreda vilken upplevd nytta som revisorn tillför små privata
aktiebolag, uppnår vi genom den empiriska undersökningen som vi genomfört samt den
omfattning det är möjligt koppla detta till teorin. Ett stort problem som vi mött när det
gäller den andra delen av syftet är att det finns mycket lite teori som behandlar den av
revisionskunden upplevda nyttan. Vi har därför i huvudsak använt oss av den informa-
tion som den empiriska undersökningen gett oss.

Vi har i vår litteraturstudie hittat rätt gott om teori som behandlar vad revisorn har för
uppgifter. Däremot har vi funnit väldigt lite litteratur som behandlar kundens syn på
revisorn, och den eventuella nytta som revisorn medför för kunden. Ett problem med
den litteratur vi väl hittat är att den i stort har haft avsaknad av tillräcklig vetenskaplig
höjd beroende på att det inte har företagits forskning i någon större omfattning på områ-
det tidigare. Vi har därför varit tvungna att använda oss av den litteratur som funnits att
tillgå, även om den vetenskapliga höjden inte alltid varit fullt tillfredsställande.

Arbetet fortgick sedan med att vi började diskutera vilka metoder vi skulle använda oss
av för genomförande av mätning samt vilka mätinstrument vi skulle använda. Arbetet
mynnade ut i enkäter och intervjuer. Syftet med enkäterna var att dels hitta respondenter
till de efterföljande intervjuerna och dels att samla in kvantifierbar data. Den kvantifier-
bara informationen samlades in av två orsaker, för att få information som kan leda till
slutsatser och för att hitta intressanta frågor att undersöka djupare. Mätningen började
med framställning av enkäter och genomförande av dessa. Efter att enkäterna genom-
förts och informationen tolkats, genomfördes urvalet till intervjuerna och intervjugui-
derna formulerades. Intervjuguiden var inte någon statiskt plan för intervjuerna. Orsa-
ken till detta var att vi skulle ha möjligheten att korrigera frågeställningar och följa upp
nya intressanta inriktningar under intervjuns gång. Vi har även i viss mån använt oss av
probingteknik vid genomförandet av intervjuerna (jmf Patel & Tibelius, 1987). Det rör
sig om kompletterings-, uppföljnings- och kontrollfrågor som ställs i syfte att få så
fullständiga och klara uppgifter som möjligt (ibid). Vi har även i ett senare skede gått ut
med kompletteringsfrågor till de personer vi intervjuat. Kompletteringsfrågorna berörde
sådana områden som vi vid sammanställningen upplevde ej berörts i tillräckligt stor
utsträckning i den ursprungliga intervjun. Kompletteringsfrågorna syftade även till att
förankra vissa uppfattningar som respondenterna hade.

Vi har sedan i ett avslutande kapitel analyserat och sammanställt statistik och underlag
från intervjuerna och jämfört dessa mot teorin. Vi började med att sammanställa enkä-
ten, där vi tog sikte på att hitta medelvärden för hur de olika respondenterna svarat. För
att ge läsaren en bild av hur svaren spred sig, har vi dels angivit standardavvikelse och
dels genom staplar i diagrammen återgett mer exakt hur de enskilda respondenterna
svarade. Vi fick även hjälp av vår handledare att sammanställa svaren från enkäten i ett
analysprogram, som heter SPSS 10.0, där vi fick intressant information om hur svaren
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var korrelerade till varandra. Enkäten gav oss även uppgifter om vilka respondenter som
upplevde revisionen som mycket värdeskapande och vilka som värdesatte den i lägre
utsträckning. Vi har sedan valt de två mest positiva och de två mest missnöjda respon-
denterna till ytterligare intervjuer. Underlaget från enkäten gav oss även nödvändig
information för vilka frågeställningar som var särskilt intressanta i de kvalitativa inter-
vjuerna. Intervjuerna har i första hand gett oss svar på uppfattningar kring den upplevda
nyttan, hur den kan ökas samt specifika problem kring nytta som de olika respondenter-
na brottades med. Vi tog sikte på att endast genom så specifika frågor som möjligt fråga
om nyttan och följde upp svaren genom att försäkra oss om att det var deras egna upp-
fattningar. Efter intervjuerna har vi försökt koppla svaren i dels enkäten och dels i inter-
vjun för att få en förklarning på hur väl de stämmer gentemot vår teoretiska referens-
ram, som återfinns i teorikapitlet. Vi undersökte om det först fanns stöd för teorin i vår
enkät och gick sedan vidare genom att försöka finna om frågan i enkäten hade någon
förklaring. Förklaringen och vilka förutsättningar som styrde resultatet från enkäten har
vi försökt täcka i den kvalitativa intervjun. De problemområden som vi av någon anled-
ning inte nått i tillräcklig utsträckning och som vi finner intressant har vi beskrivit under
rubriken diskussion.

2.4.1 Telefonenkät

För att kunna hitta en polär situation med nöjda respektive missnöjda revisionskunder
gick vi ut med en telefonenkät med tio frågor till 50 företag i Luleå kommun. Vårt urval
baserade sig på aktiebolag inom Luleå kommun, som har mellan fem och tio anställda
och ett aktiekapital på 100 000 kronor. Kriterierna motiverades av att vi ville nå små
ägarledda privata aktiebolag. Vi ansåg dock inte att de riktigt små aktiebolagen var
intressanta och valde därför företag som hade mellan fem och tio anställda. Orsaken till
att vi vände oss till företag med fem till tio anställda var att dessa bland annat förmodas
ha en etablerad verksamhet, regelbunden kontakt med revisorn och en omfattande redo-
visning. Med hjälp av Affärsdatas företagsdatabas hittade vi 105 företag inom Luleå
kommun som uppfyllde dessa kriterier. I vårt urval sorterade vi företagen efter lönsam-
het6. Vi valde sedan att kontakta de 25 företag som hade högst lönsamhet samt de 25
som hade lägst lönsamhet men som ändå hade ett positivt resultat. Företagets lönsamhet
var en parameter, då vi i enkäten undersökte nyttan. Uppgifterna i affärsdatas sökdata-
bas uppdaterats senast i och med 1999 års bokslut, vilket resulterade i att vi ibland
råkade ut för att företag bytt telefonnummer. Det hände också att företag inte längre
fanns samt att det inte gick att få tag i en representant. I sådana fall ersattes företaget
med ett nytt från listan. För att nå 50 företag fick vi ringa till 75 företag på vår lista. Av
de företagen var det 25 företag vi inte fick tag på samt 22 som av en eller annan anled-
ning avböjde att svara på vår enkät. Totalt fick vi alltså svar från 28 företag.

2.4.2 Intervjuer

Med utgångspunkt i de telefonenkäter vi tidigare genomfört bestämde vi oss för att
genomföra fördjupande intervjuer med ett urval av fyra personer från fyra företag som
deltagit i vår telefonenkät. Avsikten med intervjuerna var att försöka få en djupare
förståelse för varför respondenterna svarat som de gjort. Syftet med den djupare studien
är att vi ville hitta variabler som av revisionskunderna upplevs som viktiga, betydelse-
fulla och värdefulla, vilket därmed skulle innebära nytta. För att kunna uttala oss om
vilka faktorer som tillför värde och vilka som inte gör det, använde vi oss igen av be-
stämt urval. Denna gång baserades urvalet på svaren i den genomförda telefonenkäten.
För att kunna hitta polära situationer valde vi att intervjua de två respondenter som
ansett sig mest nöjda med revisionen samt de två respondenter som ansett sig mest
                                                                
6 Vi definierar lönsamhet efter räntabilitet på totalt kapital (Rt).
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missnöjda med revisionen. Med en polär situation hade vi förhoppningen om att hitta
intressanta uppfattningar.

Urvalet med två nöjda respektive missnöjda respondenterna gick till så att vi tog ut de
respondenter som angett högst värde på fråga 10 (se bilaga 1). Från dessa tog vi ut de
respondenter som angett högst värde på fråga 2. Vi beslöt sedan att gå vidare med de
respondenter som svarat högst på fråga 4. När vi kommit så långt återstod endast fyra
företag och dem delade vi in i två grupper efter deras svar på fråga 6. I gruppen som
svarat ja på fråga 6 fanns då ett företag och i gruppen som svarat nej fanns tre företag.
Av de tre företag som då återstod var två handelsföretag och ett tjänsteföretag. Vi ansåg
det intressant att undersöka företag från olika branscher så därför valdes ett handelsfö-
retag. De två handelsföretag som fanns kvar i vårt urval hade i stort sätt svarat lika och
företaget valdes därför ut genom lottning. De två övriga företagen som återstod, ett
handelsföretag och ett tjänsteföretag, placerades i reserv. För att göra urvalet på de två
företag som skulle anses som missnöjda gjordes samma urvalsprocedur om men den här
gången valdes de företag (respondenter) som angett lägst värde. Redan efter första
urvalsomgången hade vi fastställt ett företag och när övriga moment genomförts åter-
stod två företag, ett tjänsteföretag och ett verkstadsföretag. Företag vi redan valt ut i
första omgången var ett tjänsteföretag. Vi valde verkstadsföretaget och placerade tjäns-
teföretaget i reserv. När vi kontaktade företagen för att boka intervjuerna tackade endast
ett av dem nej nämligen det positiva handelsföretaget. Det företaget ersattes då av ett
från reservlistan som blev tjänsteföretaget.

Samtliga intervjuer har genomförts på företagets verksamhetsställe. Minnesanteckningar
har förts under alla intervjuer och tre har också spelats in på band. Den fjärde respon-
denten föredrog att intervjun inte spelades in på band. Vid genomförandet av intervjue r-
na har vi till stor del följt intervjuguiden men vi har i anslutning till dessa frågor använt
följdfrågor och fördjupningsfrågor. Syftet med ett sådant upplägg var att vi skulle ha
möjlighet att loda djupare på frågor som givit intressanta svar. Vi har även i samtliga
fall efter intervjuns avslutning genomfört en informell diskussion med respondenten.
Vid de informella samtalen har bandspelaren varit avslagen, i de fall den användes och
endast minnesanteckningar har förts. Med de informella samtalen har vi försökt att
ställa följdfrågor på svar som vi fann särskilt intressanta i syfte att komma ännu djupare
och bättre förstå respondentens svar. De svar vi fick genom samtalen har vid samman-
ställningen förts in i anslutning till den fråga den hade anknytning till.

2.5 Problem med utvald metod

Validitet är då mätningen mäter det den är avsedd att mäta. Reliabilitet är då forskaren
undviker slumpmässiga mätfel. God reliabilitet uppnås genom att frågorna standardise-
ras till den grad att vem som helst kan utföra mätningen och att intervjuareffekten mi-
nimeras (Lundahl & Skärvad, 1992). Det totala felet kan definieras som summan av
urvalsfel, täckningsfel, bortfallsfel, mätfel och bearbetningsfel. Allmänt gäller att fo r-
mulär som är omfattande, dåligt utformade och innehåller otestade frågor kan ge mycket
stora mätfel (Damström 1996). Vår undersökning omfattar både enkäter och intervjuer.
Dessa två undersökningsformer har olika metodproblem, därför kommer de att behand-
las i tur och ordning nedan. Först kommer vi under 2.5.1 behandla problem med avse-
ende på validitet rörande enkätundersökningen och sedan rörande intervjuerna. Vi
kommer under 2.5.2 att behandla reliabilitetsproblem med avseende på enkäterna och
sedan rörande intervjuerna.
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2.5.1 Validitet

Validitet är om mätmetoden verkligen mäter det den är avsedd att mäta (Patel & Tibeli-
us, 1987). Holme & Solvang (1997) menar att problemet med valid information är något
mindre i kvalitativa studier, i vårt fall intervjuerna, jämfört med kvantitativa studier, i
vårt fall enkäterna. Orsaken till detta är bland annat att forskaren vid genomförandet av
en kvalitativ studie har en större närhet till det som studeras och bör därigenom ha
lättare att göra relevanta tolkningar (ibid).

Validitet avseende enkäterna
Slumpmässigt urval kännetecknas som den mest tillförlitliga urvalsmetoden även om
icke slumpmässiga urval av praktiska skäl är mycket vanliga (Damström 1996). Vi har
valt ett icke slumpmässigt urval på 50 företag och sedan preciserat ett antal frågor till
fyra företag för att komma åt exempelvis specifika motiv. Respondenter som inte ville,
inte hade tid eller av någon annan anledning inte var med i undersökningen behandlade
vi som bortfall. I undersökningen ingick även en grupp respondenter som inte gick att
nå. Vi strök dessa från listan och resterande utgör svarsfrekvens.

För att undvika dåligt utformade enkäter valde vi att göra en kort beskrivning, en så
kallad guide, på hur undersökningen går till vilken presenterades för alla respondenter
före genomförandet (se bilaga 1). Vidare försökte vi hitta substitut till ord som till ex-
empel alternativkostnad och även utöka vissa förklarande ord med fler antal frågor i
syfte att minska risken för mätfel. Vi testade även frågorna innan de skickades iväg.

Validitet avseende intervjuerna
Intervjuerna genomfördes för samtliga respondenter på deras verksamhetsställe. Inter-
vjuguiderna utformades utifrån den enkätundersökning som vi genomfört och med
tanke på det syfte som ligger till grund för arbetet. Små företag är i stor utsträckning
beroende av en person, ofta ägaren och/eller VD:n. Vi ansåg därför att det var tillräck-
ligt att intervjua den personen. Det är också rimligt att anta att ägaren eller VD:n har
den största kännedomen om vad revisorn gör i företaget.

2.5.2. Reliabilitet

Reliabilitet avseende enkäterna
Resultatet av den här typen av enkätundersökning måste tolkas med viss tillförsikt.
Respondenternas svar utgör uppfattningar och dessa överensstämmer inte nödvändigtvis
med deras faktiska handlande. Vidare kan också tänkas att respondenterna saknar till-
räcklig kunskap för att kunna besvara frågorna på ett riktigt sätt. Möjligheten finns
också att respondenten försöker påverka resultatet av undersökningen i en viss riktning
eller kanske ger svar som de tror att vi är ute efter.

Reliabilitet avseende intervjuerna
Bearbetningsfel uppstår ofta på grund av slarv, förväxlingar och liknande (Damström
1996). För att minska risken för bearbetningsfel valde vi att intervjuerna spelades in på
band, i de fall respondenterna godtog det samt att respondenten fick återkoppling på de
besvarade frågorna i syfte att reda ut eventuella missförstånd. Återkopplingen bestod i
att respondenterna fick en utskrift av den sammanställda intervjun och ombads kontroll-
era om vi uppfattat dem rätt. Vi valde vidare att inte distribuera intervjuguiderna till
respondenterna i förväg. Att skicka ut intervjuguiderna i förväg används ofta som ett
sätt att öka reliabiliteten genom att respondenterna får möjlighet att förbereda sig för
frågorna. Undersökaren hoppas då att respondenten kan sätta sig in i ämnet i förväg och
därmed ge bättre och mer genomtänkta svar. Syftet med våra intervjuer var dock att
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komma åt uppfattningar och åsikter hos respondenterna. Vi ansåg då att ett spontant
svar skulle ge oss den insikt i respondentens åsikter som vi ville nå. Enligt Patel &
Davidson (1991) ökas intervjuns tillförlitligheten om bandspelare används, eftersom
undersökaren då kan gå tillbaka och försäkra sig om vad som sagts. En negativ upple-
velse bestod i att respondenterna i vissa fall upplevdes något besvärade av att samtalet
spelades in. För att i viss utsträckning motverka bandningseffekten har vi efter intervjun
stängt av bandspelaren och genomfört en informell diskussion med respondenterna där
endast minnesanteckningar förts. En informell diskussion har även genomförts med den
respondent som inte ville att vi använde bandspelare. Minnesanteckningarna har
renskrivits i direkt anslutning till att intervjun har genomförts och medan samtalet fort-
farande var färskt i minnet. Patel & Davison (1991) menar även att tillförlitligheten till
intervjun stärks om förmågan hos den som intervjuar är god. Vi har därför försökt träna
oss i att ställa raka frågor och att öka tillförlitligheten genom att strukturera upp inter-
vjun, standardisera nyckelfrågor och försäkra oss om att frågan återger respondentens
personliga uppfattning. Vi har även försökt att följa upp svaren i intervjuerna genom att
vara aktiv i dels frågetillfället och dels efter genomförd intervju, i syfte att i största
möjliga mån säkerställa om att de svarat på det vi frågat om. Det var viktigt för oss att
vi följde upp svaren under pågående intervju för att minska intervjuareffekten, som kan
uppstå genom att respondenten tror medvetet eller omedvetet att ett visst svar förväntas
av korrespondenten. Före intervjun testade vi även nyckelfrågor mot vår handledare
Mats Westerberg, i syfte att minska risken för missuppfattningar. (jmf Patel & David-
son, 1991)
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3. TEORETISK REFERENSRAM

Kapitlet teoretisk referensram syftar till att ge den referensram eller förförståelse som
ligger till grund för de empiriska studierna. Teorikapitlet är indelat i två delar, den
första delen av teorikapitlet har till uppgift att uppfylla den beskrivande delen av syftet,
den andra delen syftar till att uppfylla referensramen till våra empiriska studier.

3.1 Beskrivning av revisionens uppgift och nytta

Revisionen har till uppgift att försäkra att redovisningen följer god redovisningssed och
att redovisningen ger en rättvisande bild av företaget. Revisionen skall även se över att
förvaltningen av företaget följer vad lagar och bolagsordning har stadgat om. Denna
försäkran anges i revisionsberättelsen (FAR, 1999). Förutom det lagstadgade kravet kan
revisorn även tillföra företaget någon sorts mervärde i form av råd och kontroll (Börsvik
& Carlsson, 2001).

3.1.1 God redovisningssed

Revisorn uttalar sig i revisionsberättelsen om företagets redovisning. En korrekt redo-
visning bedöms då vara i överensstämmelse med lagar och övriga regler. En korrekt
lagenlig redovisning följer god redovisningssed (Thorell, 1999). God redovisningssed är
ej detsamma som rättvisande bild (FAR, 1999).

3.1.2 Rättvisande bild

Det primära är att årsredovisningen7 skall ge en rättvisande bild av företagets verksam-
het. En bra definition av rättvisande bild finns inte. Rättvisande bild kan emellertid bäst
beskrivas som att företagets redovisning, det vill säga balans-, resultaträkning, noter och
eventuella tilläggsuppgifter, upprättas som en helhet i syfte att ge en så rättvisande bild
av företagets verksamhet och förvaltning som möjligt (FAR, 1999). Vissa omständig-
heter kan göra att redovisningen måste avvika från god redovisningssed för att ej ge en
missvisande bild av verksamheten. I de fall rättvisande bild och god redovisningssed
står i konflikt gäller att den rättvisande bilden ska följas och undantaget skall då motive-
ras (Blomquist & Leonardz, 2001). Årsredovisningslagen (ÅRL) stadgar i andra kapitlet
3 § om rättvisande bild. Enligt årsredovisningslagen skall balansräkning, resultaträkning
och noterna upprättas som en helhet och därigenom ge en rättvisande bild av företaget. I
vissa fall behöver dock företaget enligt ÅRL 2:3 komplettera denna information med
tilläggsupplysningar. Huvudregeln är dock att en rättvisande bild av företaget visar dels
att redovisningen är upprättad enligt god redovisningssed och dels att redovisningen är
överskådlig (Blomquist & Leonardz, 2001).

Rättvisande bild kommer från engelska termen true and fair view (Choi, 1997). I rätt-
visande bild ingår förutom tidigare resonemang att redovisningen skall ha primära
kvalitativa egenskaper. Med primära kvalitativa egenskaper menas relevans och reliabi-
litet. Relevans är att informationen i redovisningen skall ge läsaren ett prognosvärde.
Redovisningen skall kunna användas för beslut i den närmaste framtiden. Med relevans
menas även att redovisningen ger en bild om hur det gått för företaget under tidigare år.
Slutligen skall relevant information vara aktuell. Med reliabilitet menas i redovisnings-
sammanhang att informationen är objektivt framställd och att redovisaren håller en
neutral ställning i till exempel värderingar samt att redovisningen är sann. Sekundära
kvalitativa egenskaper är att redovisningen skall vara jämförbar och konsekvent. Jäm-

                                                                
7 Med årsredovisning, fortsättningsvis benämnt redovisning, menar vi det årliga bokslut som alla företag
med ordnad bokföring är skyldiga att upprätta enligt svensk lag.
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förbarhet uppnås genom användandet av de olika redovisningsprinciperna, medan kon-
sekvens uppnås av att samma principer används över tiden. De sekundära kvalitativa
egenskaperna medför att redovisningen kan jämföras mot andra företag och hur företa-
get självt utvecklats över tiden. (Kam, 1990)

3.1.3 God revisionssed

Revisionen skall enligt aktiebolagslagen 10:3 utföras i enlighet med god revisionssed.
Enligt FAR (1999) handlar god revisionssed inte bara om rekommendationer och lagar,
utan även om kunskap, erfarenhet och ett professionellt omdöme. Den goda revisions-
seden utvecklas dels av FAR och dels ute på de olika revisionsbyråerna (FAR, 1999).
”Väsentlighet och risk” är grundläggande begrepp inom all revision (ibid). Bedömning-
en av väsentlighet och risk är en del av planeringen av revisionen och bör ske så tidigt
som möjligt (Kell & Boynton, 1992). Orsaken till att bedömningen bör ske så tidigt som
möjligt är att granskningen skall kunna koncentreras på att hitta fel som påverkar den
rättvisande bilden av företaget (FAR, 1999). Vad som är väsentligt varierar mellan stora
och små företag (ibid). Ett belopp som ses som väsentligt i ett litet företag kan ofta
bortses ifrån i ett stort företag (ibid).

Riskbegreppet kan delas in i fyra olika delar som innefattar revisionsrisk, inneboende
risk, kontrollrisk och upptäcktsrisk. Betydelsen av inneboende risk är risken att det blir
fel i företagets redovisning eller förvaltning på grund av bolagets verksamhet. Exempel
på det kan vara problem med värderingar av tillgångar på grund av att företagets fö r-
hållanden är mycket invecklade. Den inneboende risken finns alltid och den är oberoen-
de av om revisionen görs eller inte. Kontrollrisk är risken för att fel inte upptäcks av
företagets interna kontrollsystem. Även kontrollrisken är oberoende av revisionen. Med
upptäcktsrisk menas faran för att väsentliga fel inte upptäcks vid revisionen. Revisions-
risk kan sägas vara risken för att revisorn ger ett felaktigt utlåtande om företaget. Revi-
sionsrisken kan ses som en funktion av de andra tre riskerna. Desto större inneboende-,
kontroll- och upptäcktsrisk är desto större blir revisionsrisken hos ett företag. (FAR,
1999)

3.1.4 Revisorns etik

FAR:s stadgar om etiken säger att revisionen skall skötas på ett yrkesmässigt sätt och att
granskningen av verksamheten skall ske oberoende och samvetsgrant. Vidare även att
revisorn ej bedriver verksamhet som står i strid med yrkesplikten i fråga om dennes
bedömningar, råd, redovisnings- och revisionssed. Revisorns etik stadgar även särskilt
om etik, förhållande till kollegor, publicitet och reklam, arvodesdebitering och vidareut-
bildning (FAR, 2001). En studie från Korea understryker dock i slutsatsen till studien att
revisorer tenderar att ställa ekonomiska motiv från sina klienter framför etiken (Koo &
Sim, 1999). Revisorns viktigaste uppgift kan sägas vara att granska företagets redovis-
ning och förvaltning i syfte att undvika att fel uppstår eller består som kan innebära
skada för företaget eller tredje man. Revisorns arbete är därför, trots att revisionsberät-
telsen (se 3.1.5) presenteras i bokslutet, i mycket stor utsträckning preventivt (se 3.2.3
& 3.2.5). Målet med revisionen är att ska kunna presentera en ”ren” revisionsberättelse
utan anmärkningar och uppnås genom att fel som upptäcks och åtgärdas under året.

3.1.5 Revisionsberättelse

Revisionens samlade granskning och bedömning mynnar ut i ett slutmål, revisionsbe-
rättelsen. Revisionsberättelsen har ett standardiserat utseende och är det enda formella
granskningsdokumentet. I revisionsberättelsen anger revisorn om styrelsen och eventu-
ell verkställande direktör skött sitt uppdrag i enlighet med gällande lag och att årsredo-
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visningen ger en rättvisande bild av företaget. Revisionsberättelsens mål är i sin tur att
ge företaget en trovärdig bild för företagets intressenter. Intressenterna skall sedan
kunna bygga sina beslut på dess trovärdighet. (FAR, 1999)

3.1.6 Revisorns anmälningsplikt

Revisorn är bland annat till för att skydda tredje man och har särskilt nämnts i justitieut-
skottets betänkande (1996/97:JuU6). Betänkandet föreslår att en regel om skyldighet för
revisorer att underrätta åklagare om brottsmisstanke. Underrättelseskyldigheten skall
enligt utskottets förslag gälla i de fall revisorn har riktat anmärkning mot ett förhållande
i revisionsberättelsen och revisorn dessutom har anledning att anta att detta utgör ett
brott eller ett led i ett brott som innebär väsentlig skada eller fara för sådan skada (ibid).
Revisorns arbete är som tidigare sagts i hög grad presumtivt. Revisorn skall i första
hand med råd förkomma fel i redovisning och förvaltningen. Fel som ej åtgärdas an-
märks på i revisionsberättelsen. Anmärkningar i revisionsberättelsen som ej åtgärdas
och som innebär skada för tredje man eller fara för sådan skada, skall om brottsmisstan-
ke finns anmälas till åklagare (ibid).

3.1.7 Nytta

Ekonomer talar ofta om resursers knapphet och att företaget tvingas hushålla med dessa
knappa resurser (Eklund, 1993). Mikroekonomisk teori behandlar individer som ratio-
nella individer och med det menas att de söker maximal nytta i alla förekommande
prestationer och handlingar. Den rationella individen maximerar nyttan genom att tillva-
rata högsta möjliga nytta av tillgängliga resurser. Nytta mäts således ej alltid i pengar,
utan istället användandet av och tillgången till tillgängliga resurser. Individer tenderar
emellertid att ha olika konsumtionsmönster, vilket gör att nyttan måste bestämmas
utifrån de enskildas alternativ till konsumtionsmönster. (Lundgren, 1987)

För att bestämma nyttan av en vara eller tjänst jämförs tjänsten, revisionen, mot en
alternativ användning av samma resurs. Substitutet till varan eller tjänsten benämns
alternativkostnad. Alternativkostnad kan definieras som ”den avkastning man skulle
erhålla vid den bästa alternativa användningen av en viss resurs” (Eklund, 1993 sid.
460). Alternativkostnaden kan exempelvis vara kreditkostnader och bestämmas mot
bakgrund av inlåningsräntan som är alternativkostnad och ej den faktiska kostnaden.
För att kunna göra rationella val krävs alltså att prestationen i tjänsten viktas och jäm-
förs mot ett alternativ till tjänsten. Ersättning av en tjänst kan exempelvis motsvaras av
en persona lökning eller en ny tjänst. (ibid)

3.1.8 Sammanfattning

Målet med den första delen av teorikapitlet var som tidigare nämnts att uppfylla den
beskrivande delen av syftet, det vill säga beskriva vilken potentiell nytta som revisorn
tillför. Vi har tidigare i detta avsnitt tagit upp olika delar som vi funnit på ett eller annat
sätt innebär nytta för kundföretagen. God redovisningssed och rättvisande bild ger nytta
för företagen bland annat genom det prognosvärde som redovisningen därmed kan ligga
till grund för. Företaget kan även erhålla ökad trovärdighet som ett resultat av god
redovisningssed och rättvisande bild, vilket även det kan utgöra nytta. Ökad trovärdig-
het erhålls i huvudsak genom revisorns anmälningsplikt och revisorns arbete enligt god
revisionssed. Revisionsberättelsen är så att säga kvittot på revisorns arbete och den enda
fysiska manifestationen på det arbete som revisorn genomfört som finns tillgängligt för
andra än företagsledningen (FAR, 1999). Ytterligare trovärdighet kan även komma av
att revisorns egen trovärdighet ”smittar av sig” på företaget. Revisorns etik och arbets-
metoder ökar då trovärdigheten gentemot omvärlden.
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3.2 Undersökning av revisionen i små företag

Sverige har revisionsplikt för alla aktiebolag (ABL 10:1). Den allmänna revisionsplik-
ten har under senare år ifrågasatts av bland annat Sveriges redovisningskonsulters för-
bund. De har i sitt remissvar till omarbetningen av aktiebolagslagen vänt sig emot en
allmän revisionsplikt. Som motiv till revisionsplikt anges att den fyller en viktig funk-
tion i det associationsrättsliga regelverket. För aktieägaren är det viktigt att bolagets
verksamhet och ställning kontrolleras. Det finns även ett intresse för bolagets borgenä-
rer, anställda och det allmänna att det finns en ändamålsenligt kontroll av bolagets
affärer och att de sköts på ett lagenligt och korrekt sätt. Skälen för revision gör sig även
gällande beträffande små företag. Att undanta mindre aktiebolag skulle också markant
öka risken för ekonomisk brottslighet i sådana företag samt markant öka skattemyndig-
hetens arbetsbörda (Prop.1997/98:99)

Informationen i redovisningen används i syfte att skapa underlag för beslutsprocesser
inom och utom företaget (Wahlström, 2000). Val av beslutsmodell bestämmer sedan
vilken information som är relevant. Tidigare sågs investerare och kreditgivare som
främsta förmånstagare av redovisningen (ibid). Revisionens huvudsakliga syfte är
främst att ge företaget en rättvisande bild. Bolagsstämman utser revisor vilket medför
att redovisningen främst anpassas för ägarna. Det finns emellertid en skyldighet att även
rapportera för tredje man, främst skattemyndigheten. När revisorernas ansvar skall
mätas är det därför viktigt att beakta vem revisorn ansvarar för. (Thorell, 1999)

Revisionens huvudsakliga syfte är således att understryka att informationen i redovis-
ningen är relevant samt att den ger en rättvisande bild (Kell & Boynton, 1992). Revisio-
nens nytta är således att den skall vara relevant för användaren (Wahlström, 2000).
Relevant information bör vara sanningsenlig (ibid). För att kunna jämföra denna nytta
brukar termen alternativkostnad användas (Eklund, 1993).

3.2.1 Alternativ till revision – kvalitetssäkring och USA.

Diskussioner har förts om att slopa revisionsplikten. En motsvarande prestation skulle
vara ersättning i form av kvalitetssäkring, som skulle ha i syfte att säkra kvaliteten i hela
företagets verksamhet (Blomström & Collin, 2000). Kvalitet är ”en varas eller tjänsts
förmåga att tillfredsställa kundernas behov och förväntningar” (Nordkvist, 1996 sid. 3).
Kvalitetssäkringen har sin upprinnelse i ökade krav från utländska kunder men även
svenska (Johansson & Ohlsson, 1993). Att ersätta befintliga system för kontroll med
certifiering innebär stor genomströmning av information och utbildning av personal
(Nordkvist, 1996). Kvalitetssäkring byggs för att sätta kunden i centrum och att ständigt
tänka på förbättringar, förankra beslut med fakta, arbeta processorienterat och med allas
medverkan (Nordkvist, 1996). ISO 9000 kräver till exempel att företagen har revision
på systemen, processerna, produkterna, internrevision och kundkontakter. ISO 9000
kräver även stora insatser av resurser från företagen. (Johansson & Ohlsson, 1993)

En utvidgning av ISO 9000 är kvalitetsrevision. Systemet för kvalitetsrevision benämns
ISO 8402. Kvalitetsrevision är ”systematisk och oberoende undersökning för att avgöra
om kvalitetspåverkande aktiviteter och tillhörande resultat överensstämmer med vad
som planerats och om aktiviteterna genomförts på ett effektivt sätt och är lämpliga för
att nå målen” (Nilsson, 1996 sid. 2). Kvalitetsrevisionen skall även hjälpa företagen till
att göra rätt saker och inte vad de tror sig göra. Centralt för kvalitetsrevision är att revi-
sorn korrigerar avvikelser och ser till att nya avvikelser ej uppstår. ISO 9004-1 rekom-
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menderar företagen att använda sig av kvalitetsrevisioner (Nilsson, 1996). Kvalitetsrevi-
sor skall dock ej blandas ihop med traditionell revision (ibid).

I USA finns fyra olika slag av tjänster där företagen erhåller en försäkran från revisorn.
Utöver revision med försäkran finns också så kallade icke attesterande tjänster, icke
försäkran från revisorerna. (Kell & Boynton, 1992)

Revision8 utvärderar i första hand bevis och verifiering till verksamheten samt försäkrar
att ekonomiska uttalande är grundligt förankrade i verksamheten. Revision är den mest
kända och försäkrar om att företaget uppvisar en rättvisande bild av verksamheten.
Revisorerna i USA erbjuder även ett alternativ till traditionell revision. Det är möjligt
för revisorerna att erbjuda denna tjänst på grund av att alla aktiebolag i USA ej omfattas
av revisionsplikt. Granskande9, som i sig ej är en revision utan endast ett alternativ för
företag som inte måste anlita en revisor enligt lag eller av annan anledning behöver
någon form av försäkran från revisorn, tar sikte på att försäkra om att företaget följer
lagar och regler. Det finns även en mer översiktlig granskning av verksamheten kallad
review service som undersöker och analyserar uttalanden, information och företagets
ledning. Den sista typen av försäkran som revisorer lämnar ut är så kallad avtalsförsäk-
ringar10 där revisorn försäkrar genom attestering att företagsledning ej gjort avsiktsfö r-
klaringar som de ej klarar av att hålla. Förutom dessa fyra olika tjänster, där företaget
erhåller någon form av försäkran, erbjuder revisorerna rådgivning och annan tillförlig
verksamhet, dessa kallas nonattest services. Den icke attesterande servicen handlar
främst om tjänster i form av redovisning, bokföring, förberedelser i uttalanden, skatte-
rådgivning och hjälp med sammanställning (compilation service). Små företag där
ägaren själv leder företaget och där det inte finns några lånebehov har möjlighet att
endast använda sig av sammanställning (compilation service). Sammanställning har
lägre krav och revisorn följer kraven från AICPA (American Institute of Certified Pub-
lic Accountants). Samanställande tjänster är i viss mån en ersättning för eller komple-
ment till företagets egen ekonomienhet. Även icke juridiska enheter kan använda sig av
den här typen av sammanställande service. (Kell & Boynton, 1992)

3.2.2 Omvärldens krav

Omvärlden ställer särskilda krav på hur redovisningen skall visas upp externt. Särskilda
lagregler anger ramar för hur företaget skall hantera förvaltning, redovisning och den
information som företaget lämnar ut om den ekonomiska situationen (FAR, 1999).
Bolagsstämman utser revisor vilket medför att redovisningen främst anpassas till ägar-
na. Det finns emellertid en skyldighet att även rapportera till tredje man (Thorell, 1999).
Tredje man är alla intressenter som omger företaget. ”Alla dessa intressenter har nytta
av vad revisorn gör” (FAR, 1999 sid. 13).

Aktieägaren i små ägarledda företag har ofta en god inblick i företagets ekonomiska
situation, förvaltning och redovisning (Rawet, 1994). I stora företag är aktieägaren mer
utlämnad till den rapportering som står i årsredovisningen. För ägare i det större företa-
get är det därför viktigt att informationen om företagets ekonomiska situation är rele-
vant, rättvisande och sanningsenlig. Banker och kreditinstitut har även de som tredje
man ett särskilt intresse för företagets revision. Kreditinstituten har i kreditprövningen
av företagens återbetalningsförmåga intresse i att årsredovisningen uppvisar en rätt-
visande bild. Bankerna tar i sin bedömning också hänsyn till om redovisningen grans-

                                                                
8 Engelska termen audit. Det är den tjänst som best motsvarar revisionen som den genomförs i Sverige.
9 Engelska termen examination.
10 Engelska termen agreed-upon procedures.
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kats av en utomstående, oberoende och i övrigt erfaren och kompetent revisor. (FAR,
1999)

Leverantörer som levererar varor och tjänster till företaget är i behov av att känna till
företagets betalningsförmåga. Leverantören tar vanligen reda på betalningsförmågan
genom att vända sig till ett upplysningsföretag. Upplysningsföretaget har bildat sig en
uppfattning om företaget genom att bland annat se till antalet anmärkningar i revisions-
berättelsen de senaste åren. Stat och kommun grundar skatter och avgifter på företagens
redovisning. Stat och kommun är därmed i hög grad beroende av att den information
som företaget redovisar är rättvisande. (FAR, 1999)

Kunder har intresse av att redovisningen är sann. Kunden är beroende av att relationen
kan upprätthållas och att företaget även fortsättningsvis har kapacitet att varor och
tjänster. Anställda är på ett personligt sätt beroende av företagets fortlevnad. Företags-
ledningen har möjlighet att förankra beslut på ett hållbart sätt genom ett gott samarbete
med revisorn. (FAR, 1999)

3.2.3 Förväntningsgapet

Ända sedan den moderna revisionens barndom på 1930-talet har det förekommit stora
skillnader mellan och ena sidan förväntningarna hos användarna av reviderad finansiell
information och andra sidan det ansvar som revisorerna har varit villiga att acceptera.
Rollkonflikt mellan klienten och revisorn kallas förväntningsgap. De förväntningar som
användarna av informationen har är bland annat att revisorn skall utföra revisionen med
kompetens, integritet, oberoende och objektivitet. Revisorerna förväntas också leta efter
och hitta materiella misstag, både avsiktliga och oavsiktliga. Revisorn förväntas också
förhindra och avslöja felaktig finansiell information. (Kell & Boynton, 1992) Konflik-
ten mellan klient och revisor som uppstår kan ha sin bakgrund i att revisorn håller till-
baka företagsledningens önskemål, eftersom de står i strid med revisorns professionella
normer (Koo & Sim, 1999). Det finns ibland en förväntan hos kunderna att revisorn
skall hitta alla fel som finns i företaget, både när det gäller redovisning och förvaltning
(FAR, 1999). Revisorns uppgift är inte att hitta alla fel utan endast de som påverkar den
rättvisande bilden (Kell & Boynton, 1992). Skulle revisorn leta efter och rätta alla fel
skulle det ta mycket lång tid och kosta mycket pengar. Det är därför ej kostnadseffektivt
för revisorn att leta efter mindre fel, på bara några kronor. En liknelse är att storleken på
maskerna i nätet anpassas efter storleken på fisken som ska fångas. För att förvänt-
ningsgapet skall vara så litet som möjligt är det viktigt att revisorn vid planeringen av
revisionen för en dialog med kunden så att denne inte har orimliga förväntningar. (FAR,
1999)

För att företaget maximalt skall kunna nyttja revisorns kompetens bör den identifiera
vilket behov revisorn skall fylla förutom det lagstadgade behovet. Företagen tenderar att
blanda ihop affärsmisslyckanden som har att göra med företagets fortlevnad med revi-
sionsmisslyckanden. Företaget bör därför när de anlitar revisorn, genom en utvärdering,
se till att dess behov anpassas till rätt revisor och rätt revisionsbyrå (Kell & Boynton,
1992). Spetskompetensen mellan de olika revisorerna och den samlade kompetensen i
byråerna är skiftande. I en stor byrå kan företaget mötas av en bred kompetens som
omfattas av exempelvis specifik branschkunskap, skatteexpertis, experter inom miljöre-
dovisning och expertis inom koncernredovisning (FAR, 1999).
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3.2.4 Relationen mellan revisor och klient

Det viktigt att kommunikationen mellan klienten och revisorn fungerar. (Kell & Boyn-
ton, 1992) För att kunna upprätthålla god kommunikation är det första steget att den
underhålls. En studie i Storbritannien visar bland annat att företag upplevde att revision
inte var något som gjordes från månad till månad, utan endast en gång per år (Chandler,
1999). Vidare visar en annan studie från Storbritannien att god kvalitet kombinerad med
en god relation gav mest värde för företaget (Beattie & Fearnley, 1998).

3.2.5 Revisorn som rådgivare

Rådgivningen är starkt förknippad med revisorer och är en mycket viktig del i revi-
sionsarbetet. Råden skall främst se till att onödiga fel och försummelser förekoms så att
anmärkning i revisionsberättelsen kan undvikas. Råden skall även hjälpa företagen
fortlöpande att ha fungerande kontrollsystem, som hjälper dem att nå uppsatta mål och
möta kraven från företagets intressenter. En allt mer komplex värld ställer högre krav på
specialisering, så även bland revisorerna. Revisorerna har möjlighet genom en god
relation att stödja företaget i beslutsfattande på flera olika områden. Exempelvis kan
revisorn specialisera sig inom informationsteknologi, miljö, juridik, redovisning, finan-
siering och skatter. Revisionsbyråns samlade kompetens spänner ofta över flera av ovan
angivna expertiser. Den samlade kompetensen och kontaktnätet kan företagen nyttja i
sina beslut. Rådgivningen hjälper även revisorerna att bättre förstå företagets verksam-
het och behov. Rådgivningen får emellertid ej ta sådana proportioner att revisorns roll
sammanblandas med företagsledningens. (FAR, 1999)

3.2.6 Små företag

”Verksamhet, företagsform, produkttyp, miljö och storlek är exempel på faktorer som
påverkar företag” (Bergström & Lumsden,1993 sid. 21). Storleken på företaget är en
viktig faktor när olika typer av företag ska studeras. Storleken kan indelas efter fyra
olika sätt nämligen resurser inom företaget, anställda, omsättning och tillgångar. Om
syftet med studien är att studera de interna förhållandena är dock antalet anställda ett
relevant storleksmått. I Sverige används ofta definitionen 200 anställda eller mer som
stora företag, medan företag med färre än 50 klassificeras som små företag (ibid).
Mycket små företag är de företag som utgörs av färre än 10 anställda (Barrow, 1993).
Boltonrapporten lade till att små företag skall ha en relativt liten marknadsandel och
vara ägarledda (Andersson, 1995).

Bergström & Lumsden (1993) räknar upp ett antal kännetecken för små företag. Små
företag är ofta verksamma i en viss region eller stad. Anledning till att små företag
startas är ofta att individen själv varit verksam i samma bransch. Verksamhet i små
företaget är ofta specialiserad utan möjlighet till skalfördelar. Små företags kundstock är
ofta koncentrerad till en eller ett fåtal stora kunder. De små företagen är ofta i hög ut-
sträckning beroende av en person, ägaren, som ofta har ett stort inflytande på företaget
(Lindqvist & Selin, 2000). Företagarens inflytande gör att de små företagens struktur
ofta är enkel till sin karaktär, det vill säga att kontakterna inom företagen ofta är infor-
mella och att kommunikationsvägarna är enkla, vilket möjliggör snabba beslut. Slutli-
gen påverkar även kraven från samhället det lilla företaget, såsom lagstiftning. (Berg-
ström & Lumsden, 1993)

Små företag är för det mesta en mycket viktig grupp av företag i de flesta ekonomier.
De utgör ofta en stor del av ekonomins samlade produktion och sysselsätter en stor del
av arbetskraften. Trots detta är de redovisningsprinciper och rekommendationer som ges
ut anpassade efter stora företag och koncerners behov. De redovisningsbehov som finns
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hos små företag bortses ofta ifrån. Detta leder till att små företag måste presentera in-
formation i sin redovisning som de inte har användning för. (Bushong, 1995)

De huvudsakliga användarna av finansiell information från små ägarleda företag är
ägare, företagsledning och banker. Den finansiella informationen som finns återgiven i
enlighet med gällande redovisningsnormer är ofta inte användbar för dessa intressenter.
Däremot är ofta specialinformation som upprättas utom de gällande redovisningsnor-
merna relevanta för dem. Kostanden för att upprätta redovisning enligt gällande normer
innebär ofta att möjligheterna att upprätta mer användbar information minskar eller
försvinner helt. (Bushong, 1995)

Revisionen av små ägarledda företag skiljer sig på flera sätt från revisionen av större
företag. Ett av de mest avgörande och minst utforskade är i vilken utsträckning en revi-
sor kan förlita sig på företagets interna kontrollsystem. Problemet uppstår i små ägarle-
da företag där ägare och företagsledning är samma person och genom det utgör företa-
gets kontrollsystem (Bainbridge & Paul, 1991).

ISA (International Standards on Auditing) är en svensk tillämpningsmodell för IFAC
(International Federation of Accountants), som hjälper revisorer i revisionsprocessen.
ISA har även utvecklad en standard för små företag. Alnebring & Åsell (2001) beskriver
hur det direkt inverkar på revisionen. Målet för revisorn i småföretag är att säkerställa
att revisionen utförts i enlighet med god revisionssed. Planeringen av revisionen kan
vara mer eller mindre genomgripande beroende på hur väl dokumenterad redovisningen
är. Revisionen skall kunna dokumenteras i ett särskilt granskningsprogram. Viss
granskning kräver dock ytterligare dokumentation, då de små företagens substansvärde-
ring kan vara oklar. Vid begränsningar i granskningsprogrammet kan separata doku-
ment krävas. (Alnebring & Åsell, 2001)

Det finns ett antal problem som är förknippade med revision i små företag. Ägarens
funktion kan vara stark och kan därför inskränka på möjligheten för kontroll. En stark
ägare kan sätta sig över kontroller eller att ägarens inställning till revision påverkat
angreppssättet för revision. Revisionen kan även bli bristfällig om det saknas ett till-
räckligt underlag för revision. Små företag har inte alltid periodiska bokslut vilket ska-
par problem i bedömningen av företagets möjligheter till fortsatt drift, fortlevnadsprin-
cipen. Till revisorns hjälp för bedömning av företagets möjligheter till fortsatt drift finns
dokument som exempelvis budget, kassaflöde och resultatprognoser. Det finns även
problem med oredovisade transaktioner i små företag. Oredovisade transaktioner kan
exempelvis vara mellanhavanden mellan företaget och ägaren. Om revisorn bedömer
risken för icke redovisade trasaktioner som liten behöver substansgranskningen ej vara
alltför gedigen. (Alnebring & Åsell, 2001)



18

4. ENKÄTEN

Vi har som en del i vår undersökning genomfört en telefonenkät som riktat sig till små
privata aktiebolag i Luleå kommun. Av de företag som vi kontaktat svarade 28 stycken
på enkäten. Svaren på enkätfrågorna redovisar vi i en sammanfattning under 4.1 för att
sedan göra en inledande analys av materialet under 4.2. Anledningen till att vi presen-
terar en analys i detta skede är att de efterföljande intervjuerna till en del baserar sig
på resultaten från enkäten.

4.1 Telefonenkäten

Frågorna i telefonenkäten redovisas nedan i figur 4.1 och 4.2. Varje graf visar hur re-
spondenterna svarat på de olika frågorna. Vi har till varje bild även infogat data om
spridningen i form av standardavvikelse11, som betecknas med ett sigma (σ) och medel-
värdet (M).

                                                                
11 Standardavvikelse är ett mått som beskriver de enskilda observationernas spridning kring sitt gemen-
samma medelvärde. Enkelt uttryckt de enskilda observationernas genomsnittliga avvikelse från medel-
värdet
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Fråga 2: Anser du att revisorn i tillräckligt 
hög utsträckning engagerar sig för ert 
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Fråga 3: Anser du att du skulle kunna få ut 
mer av revisorn om er kontakt förbättrades?

0

2

4

6

8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0= Nej skulle ej öka nyttan 10= Skulle absolut 
öka nyttan

A
n

ta
l s

va
r

Fråga 4: Vilket värde tillmäter du 
revisorns arbete?
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Fråga 7: Hur väl har revisorn motsvarat de 
förväntningar du hade på revisorn innan 

du anlitade honom?
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Fråga 8: Hur väl utvärderade du ditt val av 
revisor?
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4.2 Dataanalys från telefonenkäten

Genom analys av enkätundersökningen tolkas sambanden över hur de olika responden-
terna svarat. Analysen av telefonenkäten skapar ett underlag för de frågor vi ställer i
intervjuerna samt underlag för slutsatser och skapa intresseväckande frågor inför vidare
studier på området. Med analysen kan vi finna tolkningar för hur de svarat och vad de
svarat. Vad och hur hjälper oss tillsammans med den kvalitativa delen att sedan i slut-
satsen att tolka varför de svarat som de gjort. Analysen av den kvantitativa undersök-
ningen genomför vi genom att följa frågorna i ordningsföljd och visa hur de kopplas till
varandra.

Nyttan är svår att definiera och därför har vi valt att ringa in problemet i den kvantitati-
va undersökningen genom att ställa frågor kring ett antal nyckelord. Med hjälp av sta-
tistiska analysprogram kan vi finna signifikanta12 samvariationer, det vill säga i vilken
utsträckning som de olika frågorna samvarierar13 med varandra. Samvariationen förtyd-
ligar ofta den polära situationen, där exempelvis en grupp respondenter svarar högt på
två lika frågor och den andra gruppen svarar lågt på samma frågor, detta samband kallar
vi signifikant samvariation. Data som används för signifikant samvariation presenteras
nedan i tabell 4.1. Tabellen ställer upp frågorna (FR) horisontellt och vertikalt och
utläses korsvis. Signifikans betecknas sign medan samvariation (Pearson Correlation)
betecknas PC. Tabellen tar förutom de tio frågorna upp lönsamhet som förutsättning. Vi
kommer med hjälp av signifikant samvariation att söka om det finns ett samband mellan
företagets lönsamhet och någon av frågorna vi ställt.
                                                                
12 Med signifikans menar vi att sannolikheten för att sambandet är en slump är lägre än 0,15 det vill säga
mindre än 15 på 1000.
13 Om två frågor samvarierar så finns ett samband mellan hur respondenterna svarat på de olika frågorna
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Fråga 9: Vilket motiv beskriver bäst ditt 
behov av revision?
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Fråga 6: Bör revisionsplikten i små privata 
aktiebolag avskaffas?
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Fråga 10: Hur nöjd är du med den tjänst 
som revisionen tillhandahåller idag?
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 FR1 FR2 FR3 FR4 FR5 FR6 FR7 FR8 FR9 FR10 RT
FR1  PC 1,00 0,73 0,22 0,62 0,17 -0,21 0,71 0,48 0,17 0,71 0,87
       Sign , 0,00 0,26 0,00 0,79 0,30 0,00 0,01 0,39 0,00 0,75
FR2  PC 0,73 1,00 -0,47 0,71 0,08 -0,11 0,90 0,35 0,43 0,87 0,06
       Sign 0,00 , 0,01 0,00 0,71 0,56 0,00 0,07 0,02 0,00 0,75
FR3  PC -0,22 -0,42 1,00 -0,20 0,25 0,25 -0,48 0,00 -0,14 -0,21 -0,04
       Sign 0,26 0,01 , 0,30 0,20 0,19 0,01 0,99 0,48 0,29 0,84
FR4  PC 0,62 0,71 -0,20 1,00 0,34 -0,13 0,70 0,41 0,47 0,76 0,17
       Sign 0,00 0,00 0,30 , 0,08 0,51 0,00 0,03 0,01 0,00 0,40
FR7  PC 0,71 0,90 -0,48 0,70 0,06 -0,01 1,00 0,51 0,36 0,79 0,18
       Sign 0,00 0,00 0,01 0,00 0,77 0,95 , 0,01 0,06 0,00 0,36
FR8  PC 0,48 0,35 0,00 0,41 0,23 0,09 0,51 1,00 0,32 0,49 0,23
       Sign 0,01 0,07 0,99 0,03 0,24 0,65 0,01 , 0,10 0,01 0,24
FR10  PC 0,71 0,87 -0,21 0,76 0,26 0,03 0,79 0,49 0,47 1,00 -0,05
       Sign 0,00 0,00 0,29 0,00 0,19 0,87 0,00 0,01 0,01 , 0,79
RT   PC 0,09 0,06 -0,04 0,17 -0,07 0,01 0,18 0,23 -0,17 -0,05 1,00
       Sign 0,658 0,745 0,844 0,402 0,73 0,944 0,355 0,24 0,375 0,787 ,

I teorikapitlet behandlade vi bland annat vikten av en god relation och att en god rela-
tion ökar nyttan för klienten (se avsnitt 3.2.4). För att komma åt dessa nyckelord valde
vi bland annat att ställa tre frågor (se 4.1 fråga 1,2 och 3).

En analys av samvariationen visar att det finns signifikant samvariation mellan hur
respondenterna svarat på fråga ett och två. Samvariationen är i detta fall 0,73 vilket
betyder att 53,29 procent av de tillfrågade (0,732) svarat lika på de två frågorna. Signifi-
kansen säger att sannolikheten att sambandet i detta fall är en slump är mindre än en på
1000. Resultatet av ovanstående säger att för det fall respondenterna upplever att revi-
sorn på ett bra sätt förklarar vilka behov han kan fylla hos företaget, tenderar de även att
tycka att revisorn också engagerar sig i tillräcklig utsträckning. Samvariationen visar
även det motsatta att de som upplever att revisorn i förekommande fall ej engagerar sig
upplever heller inte att revisorn på ett tillräckligt sätt förklarat vilket behov han kan fylla
i företaget. Fortsättningsvis kommer vi i vissa förekommande fall endast belysa ett av
dessa samband beroende på vilket som var mest förekommande.

Mellan fråga två och tre fanns en negativ signifikant samvariation. Detta innebar att de
respondenter som angett högt värde på fråga två tenderade att ange ett lågt värde på
fråga tre. Motsatsvis har de som angett lågt värde på fråga två angett högt värde på fråga
tre. Den tredje frågan var kontextberoende14 och därför exemplifierade vi i flertalet fall
om sådant som skulle kunna förbättra relationen. Vi använde ordet plustjänster för att
exemplifiera sådan extra nytta. Plustjänster definierade vi som exempelvis tjänster där
företagen på ett bättre sätt får en bild av dess framtida fortlevnad, möjligheter till alter-
nativa affärsmöjligheter, gratisrådgivning och informella möten. Undersökningen visar
att de tillfrågade tenderar att uppleva att revisorn på ett bra sätt förklarar vilka behov
han kan fylla, samt att revisorn i tillräcklig utsträckning engagerar sig för företaget,
eftersom de flesta respondenterna svarat högt på fråga ett och två.

Fråga fyra ( se 4.1 fråga 4) handlade om revisorn var prisvärd och visade signifikant
samvariation mot fråga ett och två men inte mot fråga tre, som var en så kallad motpol
till fråga ett och två. resultatet av fråga fyra blir därför att de respondenter som upplever
revisorn som prisvärd också tenderar att uppleva revisorn som engagerad i företaget och
att revisorn förklarar väl vilket behov han eller hon kan fylla.

                                                                
14 Med kontextberoende menar vi att frågan inte kan förstås utan att man är insatt i bakgrunden till frågan.
Bakgrunden eller förutsättningen måste därför beskrivas.

Tabell 4.1
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Vi behandlade även i teorikapitlet problematiken kring förväntningsgapet. Kortfattat
beskriver förväntningsgapet skillnaden mellan det revisorn presterar och den tjänst
klienten förväntar sig få av revisorn ( se 4.1 fråga 7). Frågan visade signifikant samvari-
ation mot flertalet av frågorna. resultatet av frågan är att de respondenter som upplever
att revisorn motsvarar förväntningarna som ställs på tjänsten också tenderar att tycka att
revisorn förklarar vilket behov han kan fylla i företaget, är engagerad och prisvärd.
Samvariationen visar också det motsatta. Det fanns även en samvariation mot fråga tre.
Detta tyder på att de företag där förväntningar infriats inte tror att de skulle kunna få ut
mer av revisionen om kontakten förbättrades medan de respondenter som uppger att
förväntningarna inte infriats tror att de skulle få ut mer från revisionen om kontakten
förbättrades.

Vi har även behandlat vikten av att utvärdera valet av revisor. Teorierna visar bland
annat att företag som ej i utvärderar sitt val av revisor till det behov företagen har inte
heller kan optimera revisorns kapacitet. För att få en indikation på hur väl de företagen
utvärderade sitt val av revisor ställde vi en fråga om utvärdering (se 4.1 fråga 8). Re-
sultatet visar att de tillfrågade som ansåg att de utvärderat sitt val av revisor väl även
tenderade att uppleva att revisorn väl förklarade vilket behov han kunde fylla, att revi-
sorn var prisvärd och att revisorn motsvarade förväntningarna. Undersökningen visade
även att de som inte alls utvärderade sitt val ej hade upplevt att revisorn förklarade vilka
behov han kunde fylla, att revisionen ej var prisvärd samt att revisorn ej motsvarade
förväntningarna. Fråga åtta hade emellertid en hög spridning på svaren. Det går därför
inte utifrån vår undersökning uttala sig om hur de små aktiebolagen i allmänhet utvärde-
rar sina val av revisorer.

Fråga tio tog sikte på hur nöjda kunderna var med den tjänst revisorn tillhandahåller
idag. Frågan om hur nöjda kunderna var hade två syften, dels att göra ett urval för de
kvalitativa intervjuerna och dels att se om det fanns ett samband mellan engagemanget
och hur nöjda de var (se 4.1 fråga 10). Undersökningen visar att nöjda respondenter
tenderar att uppleva att revisorn väl förklarat vilka behov han kan fylla samt att revisorn
visat ett stort engagemang för företaget. Motsatsvis har de missnöjda svarat att revisorn
ej förklarat vilka behov han kan fylla samt att revisorn visat ett lågt engagemang för
företaget. Den tionde frågan visar även att nöjda revisionsklienter tenderar att uppleva
revisorns arbete som prisvärt, revisorn motsvarade förväntningarna och det gemensam-
ma var även att de väl hade utvärderat revisorns arbete. Motsatsvis upplevde de miss-
nöjda kunderna revisorns arbete som icke prisvärt, revisorn motsvarade ej uppställda
förväntningar samt att de i låg utsträckning hade utvärderat sitt val av revisor.

Fråga tio hade också en öppen del (se bilaga 3). Den öppna delen bestod i varför de var
så pass nöjda eller missnöjda som de var. Det vanligaste svaret var att de intervjuade
upplevde relationen med revisorn som det mest avgörande till varför de var nöjda. Det
näst vanliga svaret hade med revisorns engagemang att göra. Mot bakgrund av svaren
på den frågan valde vi att undersöka detta djupare i intervjuerna.

Den femte frågan gav oss en indikation om vilken uppfattning respondenterna hade om
det alternativa användandet av samma resurs som revisorn tar i anspråk. Flertalet av
respondenterna svarade att de inte kunde uppskatta den motsvarande kostnaden. Re-
spondenterna hade även svårt för att definiera något substitut till revision, frågan med
kvalitetssäkring var därför kontextberoende. Vi exemplifierade den motsvarande kost-
naden mot kvalitetssystem som exempelvis ISO certifiering.
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Sveriges redovisningskonsulters förbund (SRF) har i förarbetena till aktiebolagslagens
regler om revisionsplikt uttalat sig om att revisionsplikten i små ägarledda aktiebolag
bör avskaffas och att revisionen bör vara frivillig. Med bakgrund av SRF:s uttalande
tyckte vi att det var intressant att fråga företagarna själva om deras inställning till revi-
sionsplikten. Vi frågade om revisionsplikten (se 4.1 fråga 6). Frågan visade sig vara
kontextberoende och vi förtydligade läget genom att upplysa om den pågående diskus-
sionen om revisionens avskaffande i små privata aktiebolag. Av de tillfrågade ansåg
64,3 % att revisionsplikten bör finnas kvar, 21,4 % ville att den skulle avskaffas och att
den i stället skulle vara frivillig, 14,3 % svarade vet ej. Majoriteten av de tillfrågade i
vår undersökning ansåg därmed att revisionsplikten för små privata aktiebolag ska vara
kvar.

För att komma åt motivet till att anlita revisor gjorde vi en fråga som till sin karaktär var
öppen. För de fall där respondenten inte själv kom på något svar erbjöd vi dem ett antal
alternativ (se 4.1 fråga 9). Det vanligaste svaret var att det lagstadgade kravet var det
motiv som bäst beskrev de tillfrågades behov av revision. En kombination av två eller
flera av alternativen var emellertid lika vanlig. Bland kombinationerna var det mest
frekventa en kombination med den rådgivande funktionen och det lagstadgade kravet
tillsammans med något annat alternativ eller de båda tillsammans. Vi beslutade oss
därför för att särskilt studera dessa två motiv i intervjuunderökningen.

Innan vi påbörjade vår enkätundersökning hämtade vi in information om företagen från
en databas, Affärsdata. Vi rangordnade sedan företagen efter vilken räntabilitet företa-
gen har på totalt kapital (RT). I vår undersökning sökte vi sedan om det fanns något
samband mellan upplevd nytta och lönsamhet. Undersökningen visar emellertid inte på
några samband mellan frågorna och lönsamheten.
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5. INTERVJUERNA

Vi kommer nedan att presentera sammanställningen av de intervjuer vi genomfört. Vi
har genomfört fyra intervjuer med företrädare för små privata aktiebolag inom Luleå
kommun. För att få både negativa och positiva erfarenheter från företagens kontakt
med revisorn har vi valt att intervjua två personer som genom enkäten klassades som
nöjda och två personer som klassades mindre nöjda med sin revisor. Intervjuerna kom-
mer nedan att presenteras var för sig med de två nöjd först.

5.1 De nöjda respondenterna

Den första intervjun genomfördes med Stefan Olsson på Grafisk form AB. Företaget är
verksamt inom reklambranschen och har funnits sedan 1992 och är helt och hållet ägt av
Olsson som också är VD i företaget. Den andra intervjun var med Kurt Lendholm på
Lendholms åkeri AB. Lendholm startade sitt första företag vid 15 års ålder och har
drivit aktiebolag sedan 1990. Han är VD på företaget och ensam ägare tillsammans med
sin son. Lendholms åkeri är anslutna till Lulefrakt, där Lendholm sitter med som ordfö-
rande i styrelsen.

5.1.1 Intervju med Stefan Olsson

Intervjun med Stefan Olsson genomfördes fredagen den 4 Maj 2001 på hans kontor.
Intervjun tog cirka en timme att genomföra. Vi använde under intervjun en bandspelare
för att underlätta vår samanställning.

Om nyttan

Olsson upplever att revisionen ger trygghet gentemot tredje man, exempelvis banker
och skattemyndigheten. Han upplever revisorns uppträdande som professionell och han
ingår i en byrå som är knuten till ett världsomspännande nätverk, vilket innebär att det
fanns tillgång till en mycket stor och bred kompetens både hos revisorn och det nätverk
som han har tillgång till. Olsson upplever det breda nätverket och det professionella
uppträdandet som positivt. Revisorn upplever han även som operativ, vilket han tycker
att revisorer skall vara. Han menar att revisorn skall vara aktiv och initiera kontakter
och sedan är det upp till företagaren vad han gör av det. Det aktiva agerandet och initie-
ringen av nya kontakter upplever han skapar ett mervärde.

Den största nyttan av resvisionen tycker han företaget själv erhåller, genom den kvali-
tetsstämpel som företaget får. Att kunna visa upp en kvalitetsstämpel gentemot omvärl-
den upplevs som mycket viktigt. Han upplever dock inte att kvalitetsstämpeln leder till
bättre relationer med kunder och leverantörer, dock poängterar han att den kan finnas
med som ett underliggande samband eller en omedveten förutsättning. Olsson anser att
den del av revision han har störst nytta av är den granskande funktionen. Han säger
också att rådgivningen är mycket viktig för företaget. Revisorn fungerar bra som ett
bollplank. Han anser dock inte att han någonsin fått några gratistjänster eller tjänster
som han anser att han ej behöver betala fullt värde för.

Om relationen till revisorn

Olsson minns inte hur det gick till när han valde revisor. Hans val av revisor är ett re-
sultat av den konsolidering som skett inom branschen. Han medger dock att det inte var
något vidare genomtänkt val. Olsson anser trots detta att valet av revisor bör utvärderas
noga, en bra och duktig revisor kan vara en stor tillgång för företaget enligt honom. Det
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är också enligt honom viktigt att släppa in revisorn i företaget och inte se revisorn som
någon utomstående utan som en del av företaget.

Olsson upplever att han har en bra dialog med sin revisor och att den är informell och
har karaktären av ett samtal. Han poängterar dock att han ibland upplever revisorn som
en aning byråkratisk och säger att revisorn måste förstå varför klienten verkar som
företagare. Han pekar också ut professionalism som en viktig del i relationen. Hans
kontakt med revisorn är sporadiskt och sker var och varannan vecka och han upplever
inte att han har något behov av fler kontakter med revisorn. Han tycker också att rela-
tionen med revisorn skall utvecklas, inte vara statisk.

Om förväntningarna på revisorn

Olsson säger att det viktigaste avseende hans förväntningar var kontrollen av företaget,
att den är korrekt mot omvärlden. Han anser vidare att dessa förväntningar absolut
infriats. Olsson är mycket nöjd med revisorns verksamhet, vilket han konkretiserar med
att hans företag inte har en enda anmärkning, varken betalnings eller i revisionsberättel-
sen. Han anser att revisorn har en stor del i företagets goda kvalitet. Den goda kvaliteten
i redovisningen kan beskrivas som ett resultat av att företaget anlitar revisionsbyrån för
företagets hela ekonomifunktion, det vill säga allt från grundbokföring till bokslut och
revision. Han poängterar dock att det är ett ganska enkelt företag för revisorn att grans-
ka, särskilt redovisningsrevisionen, då företaget är helt självfinansierat. Det som revi-
sorn i huvudsak granskar är då förvaltningen, som helt uppfyller Olssons förväntningar.

Olsson säger att revisorn i vissa fall klart överträffat hans förväntningar och exemplifie-
rar en pågående affär där kontakten med revisorn varit mycket värdefull. Revisorns
kontakter med bland annat banker och andra intressenter har varit ovärderlig. Revisorn
har även lyckats optimera Olsson privata – och företagets intressen under denna affär.

Olsson minns inte vad revisorn förklarade i det initiala skedet att han kunde göra för
företaget, då det var ganska länge sen. Han tycker dock inte att revisorn idag på ett bra
sätt förklarar vad han kan göra för företaget. Revisorn svarar mer på impulser, vilket
Olsson upplever som passivitet från revisorns sida. Han säger dock att han upplever
revisorns engagemang som positivt och att det inte heller saknas något specifikt enga-
gemang från revisorn.

Om revisionsplikten och alternativ

Olsson har inte ifrågasatt revisionens existens och påpekar att han tycker att revisionen
har en mycket viktig funktion i företaget. Olsson tycker inte att revisionsplikten bör
avskaffas. Han anser att det behövs lagar och förordningar i samhället för att det ska
fungera. Han påpekar att det trots allt finns oseriösa företag och därför är det bra med en
kontroll. Han tror heller inte att det inte skulle bli någon skillnad om revisionsplikten
avskaffades, eftersom han fortfarande skulle anlita revisor och driva sitt företag precis
som förut. När det gäller lättnader i revisionsplikten säger Olsson att han tycker att alla
aktiebolag skall omfattas av samma regler, han påpekar att det är en demokratifråga.
Han är dock öppen för att företag initialt under det uppstartande skedet skulle kunna
omfattas av något mildare regler.

Om revisorns funktion

Den granskande funktionen upplever Olsson som mycket bra. Med den granskande
funktionen får han saklig information men samtidigt är den en självklarhet, ”det är så att
säga den tjänsten man köper”. Granskningen är enligt honom oerhört viktig, då den
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borgar för att företaget sköts på ett riktigt sätt. Myndigheter och leverantörer kan genom
granskande funktionen lita på företagets räkenskaper och förvaltning.

Den främsta nyttan med rådgivningen är enligt honom vad företaget kan göra med de
vinstmedel som verksamheten inbringar. Företag med positivt resultat brottas med
problematiken om hur vinsten skall disponeras, ”ska vinsten skattas bort” eller användas
på något annat sätt.

Det är viktigt att revisorn är operativ och initierar vilka möjliga vägar företaget kan ta,
utifrån det nätverk som revisorn faktiskt har. Revisorn kan visa hur företaget kan möj-
liggöra kontakter, sedan är det upp till företaget självt. För Olsson är det viktigt att
revisorn är offensiv och söker möjligheter för företaget.

Han upplever att revisorn är en kompetent person som väl uppfyller hans behov. Han
tror också att det finns skillnad i kompetens mellan stora och små byråer. Han säger att i
de fall då revisionsbyrån ingår i ett större företag finns spetskompetens och även inter-
nationell erfarenhet. De större byråerna har enligt Olsson ofta ett brett nätverk som
företaget kan nyttja i mer komplexa affärssituationer, såsom internationella affärer.

Olsson upplever också att den information som revisorn lämnar till företaget är bra. Han
säger att den är saklig och korrekt. Han upplever inga direkta brister i den information
som revisorn lämnar till företaget.

Om vad revisorn gör särskilt bra/dåligt/ vad som kan bli bättre

Olsson väljer här att beskriva en affär. Affären är stor och revisorn har hjälpt till att visa
på hur man ”riggar upp en sådan affär”. Han tycker emellertid att debiteringssystemet
på revisionsbyrån fungerar dåligt, vilket har påtalats och blivit bättre. Tidsrapporterna är
enligt honom otydliga. Tidsrapporterna är utformade så att de endast ger tidsangivelser
utan specificering på vad de egentligen gjort. Något som skulle kunna förbättras är
enligt Olsson att revisorn specificerar vad som ingår i revisionen och exakt visar vad de
egentligen utfört för arbete och av vem. Han vill även att revisorerna skulle kunna hitta
andra former för att samarbeta. Att revisorn skulle kunna vara mer kreativ i sitt sätt att
arbeta bland annat att hitta nya lösningar och effektivisera kundkontakter med nya
kommunikationsmedel.

Om kvalitetssäkring

Olsson känner till ISO certifiering, hans företag är dock inte ISO certifierat. Han tycker
att företagets ekonomifunktion är kvalitetssäkrad genom att hela den funktionen sköts
av revisionsbyrån. Däremot säger han att kvalitetssäkring i andra former skulle var
intressant.

Allmänt om revisorn

Olsson upplever att revisorn fungerar bra i den så kallade kontroll och gransknings-
funktionen. Han tror att det finns ett skiftande engagemang bland revisorerna, vilket gör
att olika kunder är olika nöjda. Han säger att det är som i reklambranschen där det finns
aktörer av skiftande kvallitet och det är därför upp till kunden att ta reda på vem som är
bäst. Olsson tror att det är viktigt att utvärdera utifrån ett antal parametrar såsom exem-
pelvis referenser, nätverk, utvecklingsmöjligheter, ta kontakt med andra kunder och
revisorns kompetens. Olsson tror att företag i allmänhet ser revisorn bara som en kost-
nad. Han tror att det är viktigt att inte göra det utan att öppna upp hela bolaget och låta
revisorn arbeta inifrån. Alla aktiebolag behöver en auktoriserad eller godkänd revisor
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och då gäller det att göra det bästa av situationen och nyttja kompetensen på bästa möj-
liga sätt. Ett bra samarbete ökar företagets professionalitet.

Olsson anser att granskningen av hans företag är lätt att genomföra och att transaktio-
nerna är mycket väldokumenterade, bland annat beroende på att revisionsbyrån sköter
bokföringen. Det finns heller inga oklara mellanhavanden mellan honom och företaget.
Han upplever inte att det innebär något problem för honom personligen med att företa-
get granskas utan det är bara positivt. Företaget upprättar inga periodiska bokslut men
han upplever att företagets revisor har en god uppfattning om företagets framtida fort-
levnadsförmåga mest beroende på byråns involvering i den löpande bokföringen.

5.1.2 Intervju med Kurt Lendholm

Intervjun genomfördes i hans hem på fredagen den 11 maj 2001 mellan klockan 20.00
och 21.00. Orsaken till att intervjun genomfördes på kvällen var svårt att passa in en tid
under dagen.

Om nyttan

Lendholm anser att den absolut största nyttan är att redovisning och förvaltning är
korrekt utfört. Han kan inte minnas att de haft några som helst anmärkningar på företa-
get, vilket han uppskattar. Revisorn är noggrann och det upplever Lendholm som en
trygghet för företaget och dess intressenter, såsom myndigheter, leverantörer och kun-
der. Han säger att företaget i sig själv har den största nyttan av revisionen.

Rådgivningen tillsammans med granskningen är de mest uppskattade inslagen i revisio-
nen. Lendholm anser att lagar och förordningar och andra krav är höga på företagaren,
vilket gör att företagaren är i stort behov av hjälp från revisorn. Revisorn är även till-
gänglig per telefon för frågor utan någon extra debitering. Lendholm värdesätter även
revisorns kunnighet om branschen högt och därigenom den verksamhetsfunktion som
revisorn uppfyller.

Om relationen till revisorn

Revisorn har tidigare arbetat med ekonomi inom åkeribranschen vilket gjorde att Lend-
holm ansåg att han var högst lämplig, då han dels hade kännedom om branschen och
dels hade en relation till Lendholm sedan länge. Han har endast bytt revisor vid ett
tillfälle och det var i samband med den förstes bortgång. Han tror inte att en annan
utvärdering eller mer information hade påverkat hans inställning till revision.

Revisorn är plikttrogen och engagerad och följer upp arbetet på ett mycket bra sätt.
Mötena med revisorn upplever Lendholm som informella och samtalen kan föras på en
ledig nivå. Han har kontakt med revisorn i genomsnitt en gång i månaden, i samband
med företagets månadsbokslut.

Om förväntningarna på revisorn

Lendholm säger att hans största förväntning på revisorn var att allt skulle utföras korrekt
och att han därigenom skulle slippa komplikationer. Revisorns noggrannhet har gjort att
förväntningarna helt infriats.

Lendholm minns ej något speciellt om hur revisorn förklarade vad han kunde göra för
företaget vid första tillfället. Han säger dock att revisorn idag förklarar om nya lagar och
förordningar. Det sker en kontinuerlig uppföljning mellan honom och revisorn genom
att revisorn upplyser om lagar, förordningar och krav som rör verksamheten. Lendholm
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har alltid kontakt med revisorn före investeringar eller om de ska ta en pensionsförsäk-
ring. Även vid inköp och försäljning har de kontakt med revisorn. Lendholm följer även
upp redovisningen väl, då den löpande redovisningen sköts inom familjen.

Om revisionsplikten och alternativ

Lendholm har aldrig funderat på om revisionsplikten skall finnas kvar eller inte, utan
finner sig i det som är lagstadgat. Han tycker dock inte att revisionsplikten bör avskaf-
fas. Han tror att revisionsplikten hjälpt många företag i rätt tid, i de fall där företagen
verkligen lyssnar på revisorn. En bra revisor är väl värd sina pengar enligt honom.
Lendholm anser att alla aktiebolag skall omfattas av samma regler, så även revisions-
plikten.

Om revisorns funktion

Lendholm tycker att revisorn skall ge företaget råd som möjliggör att företaget sköts på
ett riktigt och affärsmässigt sätt. Han exemplifierar med att företag kan växa för snabbt
och därigenom tvingas i konkurs, revisorn kan hjälpa företag undan ett sådant öde.
Lendholm anser att revisorn har tillräcklig kompetens för att utföra sitt arbete utifrån
hans företag. Han tror också att kompetensen finns på byrån i övrigt.

Lendholm har genom sina åtaganden som styrelseordförande och ledamot i flera olika
företag och med skilda revisorer en, enligt honom, god uppfattning om engagemanget
från olika revisorer. Han tycker att engagemanget är större i de mindre byråerna och att
de har en större kunskap om verksamheten. Lendholm menar att det även kan finnas
kunskap och engagemang i den stora byrån men att den kan vara varierande. Informa-
tionen som revisorn ger till Lendholm tycker han är bra. Faktureringen fungerar också
bra och fakturorna är fullt förståliga.

Om vad revisorn gör särskilt bra/dåligt/ vad som kan bli bättre

Lendholm minns inget speciellt tillfälle utan att han ständigt ledsagar företaget på rätt
väg. Han har inga andra krav så det finns egentligen inget revisorn gör dåligt eller som
kunde förbättras.

Om kvalitetssäkring

Lendholm känner väl till ISO certifiering genom att hans företag är certifierat genom
Lulefrakt. Han har däremot svårt att se affärscertifiering som ett komplement till revi-
sion. Han säger däremot att han inte känner till något om hur en affärscertifiering skulle
gå till.

Allmänt om revisorn

Revisorn tillför enligt Lendholm ett stort värde. Som företagare måste man ha revisor,
eftersom de olika systemen för företagandet börjar bli mycket komplexa. Han sätter
stort värde på det förtroende som företaget får genom revisionen. Behovet av revisorn
tycker han har ökat och även omgivningens krav har ökat. Han tror att egna företagare
är av den uppfattningen att revisionen är värdefull. Däremot kan engagemanget bland
revisorerna av branschkollegor uppfattas som varierande, vilket kan bero på bristande
branschkännedom enligt Lendholm.

Lendholm anser att granskningen av hans företag är lätt att genomföra och att transak-
tionerna är väldokumenterade, det finns heller inga oklara mellanhavanden mellan
honom och företaget. Han upplever inte att det innebär något problem för honom per-
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sonligen med att företaget granskas. Företaget upprättar periodiska bokslut och han
upplever att företagets revisor har en god uppfattning om företagets framtida fortlev-
nadsförmåga.

5.2 De mindre nöjda respondenterna

Den första intervjun bland de mindre nöjda vi genomförde, var med Lars Isaksson på
Isakssons tryckluftsservice AB. Företaget är verksamt inom tryckluftsbranschen i norr-
bottens län. Företaget ägs till hundra procent av Lars Isaksson och hans söner. Han är
VD för företaget som har sex anställda. Den andra intervjun var med Birgitta Larsson på
Gittan Larsson damfrisering AB. Hon har varit egen företagare i 38 år och är ensam
ägare och VD till företaget som bedriver verksamhet på två ställen under namnen Sa-
long Carita och Lilla salongen.

5.2.1 Intervju med Lars Isaksson

Intervjun med Lars Isaksson genomfördes fredagen den 4 maj 2001 i företagets lokaler.
Intervjun med Isaksson tog cirka en timme att genomföra och han såg helst att vi inte
använde bandspelare för att spela in samtalet, vilket vi också respekterade. Efter den
formella intervjun fortsatte vi med ytterligare informella frågor om ämnet.

Om nyttan

Isaksson säger att nutida datorprogram med mera har minskat behovet av revisorn nå-
got, eftersom han kan göra bokföringsarbetet själv. Han tycker att den primära nyttan
som revisorn tillför är att det fyller det lagstadgade kravet samt hjälper till att hålla reda
på lagar och förordningar. Han anser att det är bra för företaget, han poängterar dock att
det även är till nytta för skattemyndigheten.

Isaksson upplever att både granskningen och rådgivningen är till stor nytta för företaget.
Han poängterar dock att revisorn är dålig på att ta initiativ vid rådgivningen och bör
istället mer reagera på impulser. Han upplever inte att han får någon gratis- eller sub-
ventionerad rådgivning, men tillägger att han vid uppstartandet av företaget fick mycket
extra hjälp.

Om relationen till revisorn

Isaksson kom för första gången i kontakt med revisorn genom en rekommendation från
banken när han skulle start företaget. Han upplevde att rådet från banken ej var för-
handlingsbart utan att de helst såg ett samarbete mellan honom och den rekommendera-
de byrån. Isaksson säger att han inte viste någonting alls om revision eller revisorer vid
detta tillfälle. När han skulle bilda företaget hade han kontakt med banken som talade
om för honom att en revisor krävdes i aktiebolag. Isaksson gick då helt på bankens
rekommendation.

Det enda bytet av revisor som Isaksson gjort var i samband med att den dåvarande
revisorn gick bort, den nya tillhörde dock samma byrå. Han uppger däremot att han
ganska nyligt hört sig för hos andra byråer om offerter och liknande, vilket dock inte
ledde till något byte, då revisionsbyrån han redan hade gick in och sänkte sitt arvode.
Han påpekar i sammanhanget att han har haft problem med revisorns debiteringsrutiner.
Problemen bestod i huvudsak av bristen på specificering av fakturor. Anledningen att
han inte bytt är lite av gammal vana, det fungerar ju trots allt ganska bra. Isaksson upp-
lever dock att ju bättre det går för hans företag, högre vinst, desto dyrare verkar revisio-
nen bli, även om han inte tar för allvarligt på detta, tycker han att det verkar lite lustigt.
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Han anser att han vid utvärderingen av revisorn inte skulle ha haft någon användning av
någon ytterliggare information, orsaken till detta säger han var att han vid tidpunkten
inte hade tillräcklig förståelse för att tolka och värdera informationen. Han gick i stället
helt på bankens rekommendation. Han tror därför inte heller att en annan utvärdering
skulle ha påverkat hans inställning. Isaksson anser sig dock idag ha tillräcklig förståelse
och kunskap för att kunna göra en bra utvärdering.

Om förväntningarna på revisorn

Isaksson tycker inte att han hade några speciella krav eller förväntningar på revisorn i
början, i princip sträckte de sig endast till uppfyllande av de lagstadgade kraven. För-
väntningarna på att det lagstadgade kravet har infriats. Han anser dock att hans förvänt-
ningar har ändrats något under den tid han varit verksam. På följdfrågan om det är
någon förväntning som inte infriats säger han att han på senare tid fått en förändring av
sina förväntningar. Isakssons förväntningar på revisorn nu är bland annat att revisorn i
större utsträckning skall vara initiativtagare till rådgivning och informera honom om de
olika bidrag och subventioner som han har möjlighet att söka och få. Han exemplifierar
att revisorn i ett specifikt fall skulle ha informerat honom om att han hade rätt till ned-
satt arbetsgivaravgift för några av sina anställda, den förväntningen har inte infriats.
Han säger vidare att han anser att en del av revisorns arbete skall vara att hålla reda på
och informera sina kunder om sådana saker.

Isaksson säger att han inte minns så mycket av hur revisorn förklarade vad han kunde
göra för företaget, eftersom det var länge sedan. Han upplever dock att han då fick en
ganska bra förklaring. Idag förklarar revisorn endast vad han kan göra när Isaksson
frågar. Att revisorn ej i tillräcklig grad jobbar problemförebyggande utan att han först
måste fråga, upplever Isaksson som en brist. Han upplever dock att revisorns engage-
mang fungerar i de fall då han själv påpekar problemet, då åtgärdar revisorn också
problemet snabbt. Han anser dock att revisorn i större utsträckning borde ta initiativ till
rådgivning.

Isaksson tycker att relationen med revisorn fungerar bra, så länge man betalar gör han
det han ska och då är det inga problem. Mötena med revisorn upplevs av Isaksson som
informella och sker mellan 2-4 gånger per år, som upplägget är idag. Han upplever dock
att revisorn ibland är lite väl petig.

Om revisionsplikten och alternativ

Isaksson anser inte att revisionsplikten borde avskaffas. Som motivering nämner han att
revidering ger bättre trovärdighet för företaget. Han anser dock inte att företaget skulle
påverkas nämnvärt om plikten avskaffades. Avskaffad revisionsplikt skulle emellertid
enligt honom öppna dörrar för företag som fuskar. Isaksson tror dock att revisionsplik-
ten skulle kunna modifieras till att likna det system som finns i USA. Han tycker bland
annat att det är orimligt att ett litet företag möts av samma krav som stora företag. Revi-
sionen bör vara mer anpassad till verksamheten enligt Isaksson, eftersom det annars
skapar mycket extraarbete både för företaget och för myndigheter.

Om revisorns funktion

Isaksson upplever att den viktigaste funktionen är den granskande. Han säger att revi-
sorn ser till att företaget följer de lagar, regler och rekommendationer som finns. Om
den rådgivande funktionen säger han att ”om man frågar så får man ett svar” från revi-
sorn men han upplever avsaknad av engagemang från revisorns sida.
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Isaksson har ingen direkt uppfattning om huruvida revisorn har tillräcklig kompetens
eller att den finns på byrån. Byrån är en del av ett internationellt företag, så kompeten-
sen finns säkert säger han. Han säger även här att han upplever att revisorn är dåligt
insatt i den verksamhet han bedriver och att han skulle välkomna ett större verksam-
hetsengagemang och att revisorn mer satte sig in i branschens specifika karaktär. Isaks-
son tror för övrigt att revisorerna i allmänhet saknar kunskap om den bransch han verkar
i. Isaksson tror inte att kompetensen behöver vara sämre om det är en liten byrå. Han
säger att små byråer ofta kan var mer informella och att det är möjligt att en liten byrå
har en väldigt stor spetskompetens inom en viss bransch, vilket enligt honom skulle
vara mycket bra. Kompetensen finns alldeles säkert hos de stora byråerna också enligt
honom, men den kan vara svår att utnyttja då det är sannolikt att den kompetensen inte
finns lokalt. Han tror också att man kan få en mer personlig kontakt med en liten byrå.
Isaksson anser att informationen han får från byrån skulle kunna bli bättre, särskilt när
det gäller rådgivningen. Isaksson förordar mer spontana kontakter och i samband med
det skulle information kunna utbytas.

Om vad revisorn gör särskilt bra/dåligt/ vad som kan bli bättre

Någonting som revisorn gjort särskilt bra enligt Isaksson var att han löste problemet
med arbetsgivaravgifterna och tog reda på att företaget hade rätt till nedsatta avgifter för
sina anställda i Malmberget. Någonting som Isaksson anser har varit särskilt dåligt är
revisorn felsökte på fem tusen kronor i bokslutet för en kostnad som Isaksson upplevde
stod i strid med väsentlighet och risk. När det gäller vad som kan bli bättre så nämner
han att han skulle vilja få mer spontan affärsrådgivning. Isaksson påtalar även att reviso-
rerna skulle kunna förbättra sina tidrapporter och fakturor. Av fakturorna bör det tydligt
framgå vad som gjorts och av vem. Revisorn skulle kunna förklara vad han egentligen
gör då han granskar.

Om kvalitetssäkring

Isaksson känner väl till olika ISO certifiering och är bland annat knuten till Atlas Cop-
cos certifiering. Han tror även att en affärscertifiering skulle kunna vara ett komplement
till revisionen.

Allmänt om revisorn

Isaksson anser att det värde som tillförs av revisorn är att de lagstadgade kraven upp-
fylls och att alla rekommendationer följs. Han anser vidare att revisorn skulle kunna
tillföra ett mervärde för företaget genom ökat engagemang i rådgivningen, bland annat
att den skulle komma mer spontant utöver eget påpekande. Han tror att revisorn ses mer
som en plikt av hans branschkollegor, och när det gäller engagemanget tror han att
detsamma gäller för andra som för honom.

Isaksson tror att granskningen av hans företag är lätt att genomföra, då transaktionerna
är väldokumenterade, det finns heller inga oklara mellanhavanden mellan honom och
företaget. Han upplever inte att det innebär något problem för honom personligen med
att företaget granskas. Företaget upprättar inga periodiska bokslut och företagets revisor
har enligt honom en god uppfattning om företagets framtida fortlevnadsförmåga.

5.2.2 Intervju med Birgitta Larsson

Intervjun med Birgitta Larsson genomfördes måndagen den 7 maj 2001 mellan klockan
elva och tolv. Larsson intervjuades på salong Carita som är ett av hennes verksamhets-
ställen.
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Om nyttan

Larsson känner inte att hon har någon större nytta av revisionen utan det är mest baga-
teller och pekpinnar från företagets revisor. Revisionen utgörs till största delen av små-
saker och rättelser i företagets redovisning. Revisorn ser även till att räkenskaperna
följer lagar och förordningar. Hon nämner som exempel att revisorn anmärkt på logoty-
pen på skyddskläderna som krav för att de ska gälla som just skyddskläder. Larsson vill
emellertid poängtera att hon saknar skola för att riktigt förstå vilken nytta hon kan upp-
nå med revision. Hon anser att skattemyndigheten har störst nytta av att företaget revi-
deras. Larsson uppger att den fristående rådgivningen i de fall då hon själv frågat speci-
fika frågor har gett henne en stor nytta. Hon minns en affär där hon hade glädje av
revisorns råd. Hon har emellertid aldrig fått någon gratisrådgivning eller några tjänster
hon upplever som subventionerade.

Om relationen till revisorn

Larsson tycker att relationen till revisorn är speciell och hon saknar beröm från revisorn.
Revisorn har även liten förståelse för branschen, exempelvis att det ej alltid går att
ersätta personer, utan att frånvaro resulterar i ekonomiskt bortfall. Larsson upplever att
revisorn är alltför fokuserad på siffror och att verksamheten skall hålla samma mått som
tidigare år, oavsett sjukdom och dylikt. Relationen har varit lite av myndighetskaraktär
och Larsson uppger sig alltid ha haft respekt för myndigheter.

Den första revisorn var ett resultat av en rekommendation som Larsson fick av en vä-
ninna. Hon poängterar att hon än idag har stort förtroende för personliga rekommenda-
tioner. Larsson säger att den första kontakten med revisorn var olycklig, eftersom den
fungerade mindre bra. Hon kände sig okunnig och hade därför ingen bestämd uppfatt-
ning om vad som var bra och vad som var dåligt. Den andra revisorn kom Larsson i
kontakt med på ett naturligt sätt, då hon arbetade för hantverksföreningens styrelse och
revisorn arbetade i samma hus. Hon lärde känna revisorn och fick ett förtroende för
honom. Den nuvarande revisorn kom hon i kontakt med, genom att hennes tidigare
revisor fick för mycket att göra och han rekommenderade den nuvarande revisorn.
Larsson upplever att revisor nummer två var duktig som rådgivare, vilket är särskilt
viktigt i inledningsskedet som företagare. Hon säger att hon numera kommer bra över-
ens med revisorn och har med bakgrund av det inga planer på att byta. Larsson upp-
skattar att de träffas cirka fem gånger per år. Hon är emellertid ej i behov av någon
ytterligare kontakt, då hon gör så pass mycket själv.

Om förväntningarna

Larsson uppger att hon tycker att hon saknade förväntningar på revisorn. Hon arbetade
mycket initialt och det var därför inte intressant med sådant som ej rörde verksamheten.
Redovisning och revision var bland annat arbeten som hon ej kunde hänföra direkt till
verksamheten och därför inte brydde sig om. Hon tycker emellertid idag att det är in-
tressant att sitta ner med bokföringen. Hon säger att hon ej lyssnade när revisorn skulle
förklara vad han kunde göra för företaget, utan istället ställde krav på vad han skulle
göra och att hon sedan bara skulle behöva skriva under årsredovisningen. Hon upplever
revisorn som dyr och vänder sig därför istället till vänner, bekanta och andra kollegor i
branschen för att få svar på sina frågor.

Hon upplever att revisorns engagemang idag är bättre än det var tidigare med motiver-
ing att de stora byråerna inte har engagemang eller kompetens om branschen. De stora
byråerna har en atmosfär som gör att det hela blir opersonligt och kommersiellt. Larsson
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upplever att hon genom åren har betalat mycket skatt och att revisorn på ett bättre sätt
kunnat förklara hur hon skulle planera skatten.

Om revisionsplikten och alternativ

Revisionsplikten behövs enligt Larsson. hon har aldrig upplevt den som onödig utan
istället som någonting naturligt. Hon säger också att det är en demokratifråga, samma
regler skall gälla alla aktiebolag stora som små.

Om revisorns funktion

Den granskande funktionen fungerar som den ska. Rådgivning som Larsson upplever
som bra är att revisorn har lärt henne hålla ordning i papperna och få bra ordning i
redovisningen. Larsson tycker att revisorn har tillräcklig kompetens för att både fylla sin
funktion som granskare och som rådgivare. Kompetensen finns även om Larsson ej
nyttjar den. Hon har ingen uppfattning om det finns någon skillnad i kompetens mellan
byråer av olika storlek.

Informationen från revisorn upplever hon som i allmänhet bra men att det ibland kom-
mer för mycket information för att hon ska hinna läsa den. Fakturorna från revisionsby-
rån upplevde Larsson tidigare som otydliga men specifikationerna beskriver idag tydligt
vad som gjorts och av vem. Hon tror att många i branschen tycker att revisionen är dyr
och därför bör de kräva en tydlig specifikation. Hon tror också att en specificerad faktu-
ra kan öka det upplevda värdet eftersom revisionskunden, då på ett bättre sätt kan förstå
vad revisorn gör.

Om vad revisorn gör särskilt bra/dåligt/ vad som kan bli bättre

Larsson har börjat med periodiska bokslut, vilket hon tycker är särskilt bra. Revisorn
har även kommit med goda och praktiska råd om hur man ska styra upp ekonomin,
exempelvis att upprätta särskilda konton på banken för semesterersättningar som tende-
rar att bli stora utposter. Hon anser även att det är bra med den systematiska och krono-
logiska ordningen. Ordningen förenklar arbetet mycket då hon själv har hand om allt
och därigenom har ”koll på hela företaget”.

Om kvalitetssäkring

Larsson känner inte till ISO certifiering och har ingen sådan certifiering. Hon tycker att
systemet med revisor fungerar bra som det gör och tror inte, utifrån den lilla kunskap
hon säger att hon har, att en affärscertifiering skulle kunna vara ett komplement till
vanlig revision.

Allmänt om revisorn

Larsson säger att hennes branschkollegor inte förstår vad revisorer arbetar med. Hon
exemplifierar med branschkollegor som inte ens förstått vikten av att spara kvitton. Hon
menar att det är viktigt att omges av en stöttande omgivning för att inte hamna i konkurs
och andra ekonomiska besvärligheter. Branschkollegor som har mindre kontroll är i
stort behov av revisor och deras bristande kunskap leder även till att de ej kan tillgodo-
göra sig den information som revisorn ger. Det bristande intresset kommer till uttryck i
kurser i ekonomi, då endast två till fem frisörkollegor medverkar medan en frisyrvisning
drar 250 personer. Hon tror att revisorerna i allmänhet är lite engagerande och att enga-
gemanget är mycket upp till företagaren. Hon har dock erfarenhet av en kollega i Stock-
holm, som har mycket god kontakt med revisorn och att revisorn i hennes fall är mycket
engagerad.
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Larsson tror att granskningen av hennes företag är lätt att genomföra, eftersom transak-
tionerna är väldokumenterade och det finns inga oklara mellanhavanden mellan henne
och företaget. Hon säger att en av de bästa sakerna med aktiebolag är just åtskillnaden
mellan vad som är hennes och vad som är företagets. Hon upplever inte att det innebär
något problem för henne personligen med att företaget granskas. Företaget upprättar
periodiska bokslut och företagets revisor har enligt Larsson en god uppfattning om
företagets framtida fortlevnadsförmåga.

Larsson säger att revisionen på ett sätt ger ett kvitto på att hon gjort rätt under året som
gått. Hon påpekar dock att hon förut kunde ta illa upp när revisorn rättade henne. Att
hon tog illa upp tror hon till stor del beror på att hon förut hade en mycket begränsad
kunskap om ekonomi och redovisning. Hon upplevde detta som en begränsning då hon
inte förstod revisorn och därför blev arg i stället. Hon anser att det inte är bara revisorns
fel, utan att även hon får ta på sig en del av skulden, men revisorn borde ta lite större
hänsyn till att nybörjare kanske inte alltid förstår. Hon tycker att revisorn i sådana här
fall borde lägga mer vikt vid att på ett tydligt sätt förklara sitt arbete och orsaken till de
åtgärder som föreslås.

5.3 Sammanfattning

Vi kommer här att presentera en kort sammanfattning av de uttalanden som responden-
terna gjort under intervjuerna. Materialet kommer att presenteras i form av en tabell (se
tabell 5.1) där de olika ämnesområdena återfinns i raderna och de olika respondenterna i
kolumnerna. Det är emellertid vår åsikt som författare att en exklusiv användning av
tabellmaterialet inte under några omständigheter kan ersätta en genomläsning av hela
intervjukapitlet. Den sammanfattning som vi presenterar här är endast tänkt som ett stöd
och för att underlätta för läsaren att bearbeta materialet.
Avsnitt Olsson Lendholm Isaksson Larsson
Om nyttan Upplever att revisionen

ger trygghet gentemot
tredje man. Revisorn
innebär tillgång till en
stor och bred kompe-
tens. Han tycker att
revisorn skall vara
operativ och aktiv.

Absolut viktigast är att
redovisningen och
förvaltningen av
bolaget blir korrekt
utfört. Han upplever
revisorns noggrannhet
som en trygghet.
Värdesätter revisorns
kunnande om bran-
schen.

Det primära som
revisorn tillför är att
det lagstadgade kravet
uppfylls samt håller
reda på lagar och
liknande.

Upplever inte att hon
får någon större nytta
av revisionen. Den
består mest i småsaker
och rättelser i bokfö-
ringen. Hon poängterar
dock att hon anser sig
ha för bristfällig
utbildning för att
kunna uttala sig i
frågan.

Om relationen till
revisorn

Inget vidare genom-
tänkt val av revisorn,
anser dock att valet
borde utvärderas väl.
Har en bra dialog och
en informell kontakt.
Har kontakt med
revisorn var och
varannan vecka.

Revisorn är engagerad
och följer upp arbetet
på ett bra sätt. Mötena
är informella och
samtal kan föras på en
ledig nivå.

Kom i kontakt med
revisorn genom krav
från banken. Han
påpekar här problem
med debiteringsrutiner.

Hon saknar beröm från
revisorn. Hon upplever
revisorn som alltför
fokuserad på siffror.
Relationen har i viss
mån myndighetska-
raktär.

Om förväntningarna på
revisorn

Viktigast var kontro l-
len, att det blir rätt mot
omvärlden. Revisorn
överträffat förvänt-
ningarna vid en aktuell
affär. Tycker att
revisorn på ett bra sätt
förklarar vad revisorn
kan göra för företaget.

Viktigaste förvänt-
ningen var att revisorn
skulle kontrollera så att
allt utförts korrekt.
Revisorn förklarar på
ett bra sätt vad han kan
göra för företaget.
Revisorn konsulteras
inför investeringar.

Sträckte sig i princip
till att uppfylla det
lagstadgade kravet.
Anser att förväntning-
arna ändrats till att
innefatta ett större
initiativtagande vad
avser rådgivning.

Hon uppger att hon
saknade förväntningar
på revisorn i början.
Hon säger att hon inte
lyssnade när revisorn
förklarade vad han
kunde göra för företa-
get.

Om revisionsplikten
och alternativ

Ej ifrågasatt revisio-
nens existens. Han
skulle fortfarande

Aldrig funderat på
revisionspliktens
varande eller ej. Han

Anser inte att plikten
bör avskaffas. Avska f-
fad plikt skulle kunna

Hon anser att revi-
sionsplikten behövs.
Hon tycker också att
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anlita revisorn om
plikten avskaffades.
När det gäller lättnader
säger han att alla
aktiebolag skall
omfattas av samma
regler.

anser dock inte att
plikten bör avskaffas.
Anser att aktiebolag
skall omfattas av
samma regler.

öppna för fusk. Han
tror dock på en modifi-
ering av revisionsplik-
ten.

samma regler skall
gälla alla aktiebolag,
det är en demokratifrå-
ga enligt henne.

Om revisorns funktion Granskande funktionen
är bra då den borgar
för att företaget sköts
på ett korrekt sätt.
Revisorn kan också
hjälpa till med proble-
matik kring vinstdispo-
sition. Han anser att
det är viktigt att
revisorn är operativ.

Tycker att revisorn
skall ge råd som
möjliggör att företaget
sköts på ett riktigt och
affärsmässigt sätt.
Anser att hans revisor
har en tillräcklig
kompetens samt att den
finns på byrån. Han
tycker att engage-
manget är större i
mindre byråer och att
de har större kunskap
om branschen.

Viktigast är den
granskande funktionen.
När det gäller rådgiv-
ningen så ”får man
svar om man frågar”.
Han efterlyser här mer
spontan rådgivning
från revisorns sida.
Han har ingen uppfatt-
ning om revisorns
kompetens, dock
upplever han att
revisorn är dåligt insatt
i branschen.

Den granskande
funktionen fungerar
bra. Rådgivningen har
bland annat resulterat
att hon lärt sig hålla
ordning i redovisning-
en. Hon påpekar att
fakturorna från revi-
sorn är dåligt specifice-
rade. Hon tror att
specificerade fakturor
skulle kunna öka det av
kunden upplevda
värdet av revisionen.

Om vad revisorn gör
bra/dåligt/vad som kan
bli bättre

Särskilt bra har varit
den hjälp han fått av
revisorn vid den
aktuella affären som
diskuterats tidigare.
Mindre bra anser han
att tidrapporterna är.
Revisorn skulle kunna
specificera vad de gjort
och vem som gjort vad
samt vara mer kreativa
i sitt sätt att arbeta.

Inget intressant Särskilt bra var när
revisorn tog reda på att
han hade rätt till
nedsatta arbetsgivarav-
gifter. Särskilt dåligt
var när revisorn
felsökte femtusen
kronor för en kostnad
som han upplevde som
oskälig.

Revisorn har kommit
med bra och praktiska
råd om hur hon kan
styra upp ekonomin,
band annat genom
olika konton hos
banken.

Om kvalitetssäkring Han tycker att företa-
gets ekonomifunktion
är kvalitetssäkrad
genom att hela den
funktionen sköts av
revisionsbyrån.

Svårt att se en affärs-
certifiering som ett
komplement till
revisorn. Dock tycker
han att han inte känner
till tillräckligt om
affärscertifiering

Isaksson känner väl till
olika ISO certifiering
och är bland annat
knuten till Atlas
Copcos certifiering.
Han tror även att en
affärscertifiering skulle
kunna vara ett ko m-
plement till revisionen.

Larsson känner inte till
ISO certifiering. Hon
tycker att systemet
med revisor fungerar
bra som det gör och
tror inte, utifrån den
lilla kunskap hon säger
att hon har, att en
affärscertifiering skulle
kunna vara ett ko m-
plement.

Allmänt om revision Revisorn fungerar bra i
granskande och
rådgivande funktionen.
Han tror att det kan
finnas skiftande
engagemang bland
revisorer. Poängterar
vikten av utvärdering
av revisorn.

Sätter stort värde på
det förtroende som
företaget får genom
revisionen. Ett bristan-
de engagemang från
revisorn skulle enligt
honom kunna bero på
en dålig branschkänne-
dom.

Isaksson anser att det
värde som tillförs av
revisorn är att de
lagstadgade kraven
uppfylls och att alla
rekommendationer
följs. Han anser vidare
att revisorn skulle
kunna tillföra ett
mervärde för företaget
genom ökat engage-
mang i rådgivningen.

Hon säger att inom
hennes bransch förstår
företagarna inte vad
revisorn gör. Bransch-
kollegor som har
mindre kontroll är i
stort behov av revisor
och deras bristande
kunskap leder även till
att de ej kan tillgodo-
göra sig den informa-
tion som revisorn ger.
Hon påpekar dock att
hon förut kunde ta illa
upp när revisorn
rättade henne. Det tror
hon till stor del beror
på att hon förut hade
en mycket begränsad
kunskap om ekonomi
och redovisning. Hon
upplevde detta som en
begränsning då hon
inte förstod revisorn
och därför blev arg

Fig 5.1
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6. ANALYS OCH SLUTSATSER

I följande kapitel analyseras resultaten från de två empiriska undersökningarna. De
intervjuade småföretagarnas åsikter relateras till varandra och enkäten, i de fall det är
möjligt görs också jämförelser mellan de två olika undersökningarna. Slutligen görs
jämförelser med den teoretiska referensramen där det är möjligt. Vi kommer även att
löpande dra slutsatser av vår analys och de viktigaste slutsatserna sammanfattas i ett
eget avsnitt. Kapitlet avslutas med en kort diskussion och förslag till fortsatt forskning.

6.1 Undersökning av revisionen i små företag

Olsson har inte ifrågasatt revisionens existens och påpekar att han tycker att revisionen
har en mycket viktig funktion i företaget. Han tycker inte att revisionsplikten bör av-
skaffas. Enligt hans åsikt är det viktigt att alla aktiebolag skall omfattas av samma
regler, så även revisionsplikten. På denna punkt får han medhåll av Larsson och Lend-
holm som också tycker att samma regler skall gälla alla företag. Den enkätundersökning
vi genomfört antyder att småföretagare verksamma inom Luleå kommun är av samma
åsikt. Inte heller Isaksson anser att revisionsplikten bör avskaffas, eftersom han anser att
det ger företaget en bättre trovärdighet. I regeringens proposition (1997/98:99) hänvisas
bland annat till uttalanden i remissvar från bland annat Sveriges redovisningskonsulters
förbund (SRF) som framför skäl till att avskaffa revisionsplikten. SRF:s åsikter verkar
inte delas av småföretagare inom Luleå kommun. Vi har dock funnit ett visst stöd för de
uttalanden som regeringen gör i propositionen (1997/98:99) till stöd för att behålla
revisionsplikten.

6.1.1 Alternativ till revision – kvalitetssäkring och USA

Majoriteten av de tillfrågade i enkäten kan ej uppskatta alternativkostnaden till revision.
Den andra undersökningen, intervjun, inklusive de kompletterande frågorna gav heller
inga intressanta svar på den frågan. Respondenterna tyckte att tillämpning av revision
enligt amerikansk modell var svår att uppskatta. Vi guidade respondenterna om den
amerikanska modellen, dock utan några intressanta infallsvinklar. Isaksson tror dock att
revisionsplikten skulle kunna modifieras till att mer likna det system som USA har samt
att revisionen bör vara mer anpassad till verksamheten. Vi har heller inte funnit stöd i
teorin för att helt ersätta revision som den ser ut idag. Nilsson (1996) menar att kvali-
tetssäkring hjälper företaget att på ett effektivt sätt möta kundernas behov men att den ej
kan ersätta den traditionella revisorn. Kell & Boynton, (1992) beskriver hur revision i
USA tillämpas och hur den skulle kunna modifiera svenska regler till ett mer frivilligt
sätt. Vår undersökning ger endast ett mycket svagt stöd för modifiering av det svenska
systemet till att likna det som används i USA. Vi finner heller inget stöd för de yttran-
den som argumenterar för kvalitetssäkring som ett alternativ eller komplement till revi-
sion.

6.1.2 Omvärldens krav

Isaksson säger att när han startade företaget ställde banken krav på revisor och att de
helst såg ett samarbete mellan honom och en rekommenderad byrå. Hans uttalande
stämmer till viss del med FAR (1999) som säger att banken i sin kreditprövning tar
hänsyn till om företaget revideras eller inte. Ingen av de andra respondenterna har dock
upplevt ett sådant krav från banker. Orsaken till att de inte upplevt det kravet skulle
kunna vara att flera av dem är egenfinansierade och därmed inte har haft kontakt med
bankerna i inledningsskedet. Alla respondenterna är dock överens om att även andra än
företaget själv har intresse av att företaget revideras. Isaksson och Larsson poängterar
att det är till nytta för skattemyndigheten. Lendholm och Olsson anser att revisorn ska-
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par en trygghet för företagets intressenter såsom myndigheter, finansiärer, kunder och
leverantörer. Respondenternas uppfattningar i detta fall stämmer bra överens med Tho-
rell (1999) som säger att det finns en skyldighet att rapportera till tredje man. FAR
(1999) tar upp aktieägare i större företag, kunder, leverantörer, banker, stat och kommun
som tredje man vilket är mycket likt vad respondenterna anser. Skillnaden mellan FAR
(1999) och respondenterna är att de senare särskilt anger att skattemyndigheten åtnjuter
stor nytta av att företagen revideras, vilket stämmer bra med regeringens proposition
(1997/98:99) om aktiebolagets organisation. Respondenterna tillmäter ett stort värde på
den trovärdighet som de erhåller genom revisionen och som de sedan kan bygga relatio-
ner på gentemot tredje man och företaget i sig självt.

6.1.3 Förväntningsgapet

Olssons och Lendholms förväntning på revisionen bestod i att kontrollen gentemot
omvärlden är korrekt och att revisorn skulle hjälpa företaget att skapa korrekt informa-
tion. Kontrollen har fungerat utan anmärkningar, vilket gör att förväntningarna infriats.
Respondenternas åsikter stämmer väl överens med Kell & Boynton (1992) som säger att
revisorn förväntas förhindra och avslöja felaktig information. Olsson menar även att
revisorn överträffat förväntningarna, då revisorn under en pågående affär på ett profes-
sionellt sätt hjälp till att genomföra affären. Vår undersökning visar att i detta avseende
är förväntningsgapet mellan revisor och klient litet.

Isaksson däremot tyckte inte att han hade några speciella krav eller förväntningar på
revisorn i början, i princip sträckte de sig endast till uppfyllande av de lagstadgade
kraven. Han anser dock att hans förväntningar har ändrats något under den tid han varit
verksam och innefattar nu att revisorn i större utsträckning skall ta initiativ till rådgiv-
ning. Han skulle också vilja att revisorn hade en större förståelse för den bransch han är
verksam i och att revisorn hade bättre insikt i företaget. Larssons förväntningar sträckte
sig till att revisorn skulle förbereda redovisningen till den grad att Larsson endast skulle
behöva skriva under årsredovisningen. Larsson som egentligen inte initialt hade några
förväntningar trodde att nyttan kunde ha ökats om revisorn på ett bättre sätt hade förkla-
rat vilket behov han kunde fylla. Bristande rådgivning kan ha samma orsaker som fram-
förts av Koo & Sim (1999), som menar att revisorns professionella normer ibland håller
tillbaka företagsledningens önskemål och en alltför offensiv rådgivning. Slutsatsen av
detta är att det med avseende på rådgivningen finns ett visst förväntningsgap mellan
revisor och klient.

Vår enkät undersökning visar att revisorn i hög grad motsvarat förväntningarna hos små
privata aktiebolag i Luleå kommun. Undersökningen visade även att de företag som väl
utvärderat sitt val av revisionsbyrå även kände att revisorn motsvarade förväntningarna.
Det fanns även ett starkt samband mellan hur nöjda kunderna var och hur väl de utvär-
derat sitt val och i vilken utsträckning de motsvarade förväntningarna. Ovanstående
stämmer väl överens med Kell och Boynton (1992), som menar att en god utvärdering
av revisorn och revisionsbyråns kompetens optimerar klientens nytta. Däremot visar
enkäterna och intervjuerna att företagens utvärdering av revisorn är något bristfällig,
även om samtliga respondenter är överens om att en grundligt utvärdering av revisorn är
viktig. Flertalet ansåg sig dock inte besitta tillräcklig kunskap för att göra en ordentlig
utvärdering när de senast de bytte revisor.

Lendholm och Isaksson ansåg att de små revisionsbyråerna på ett bättre sätt skulle
kunna motsvara förväntningar om specifik branschkännedom. Isaksson menade dock att
de stora byråerna säkert besitter en bred kompetens och ett stort nätverk men att han inte
hade någon större användning för det i nuläget. Olsson menade att de stora byråerna har
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ett stort nätverk och en bred kompetens, vilket gett honom en stor nytta. FAR (1999)
säger att revisionsbyråerna i flertalet fall besitter en bred kompetens men att den kan
vara varierande. Kell & Boynton (1992) rekommenderar företagen till utvärdering av
revisionsbyråerna i syfte att uppnå en optimal nytta som passar företagets behov.

6.1.4.Relationen mellan revisor och klient

Enkätundersökningen visar att nöjda revisionsklienter känner ett stort engagemang från
företagets revisor. Missnöjda kunder känner det motsatta att revisorn ej i tillräcklig
utsträckning engagerar sig för företaget. Olsson anser att han har en bra dialog med
företagets revisor, kontakten är sporadisk och sker var och varannan vecka. Revisorns
professionalism är enligt honom en viktig del i relationen. Engagemanget från revisorn
upplever han som bra och han saknar ej större engagemang. Lendholm tycker att hans
kontakt med revisorn fungerar mycket bra. Han upplever vidare att revisorn är plikttro-
gen och engagerad. Isaksson säger att hans relation till revisorn fungerar bra. Han upp-
lever att revisorns engagemang är bra i de fall Isaksson själv initierar kontakten. Han
upplever dock en viss avsaknad av förståelse för branschen, vilket enligt honom skulle
kunna vara en del av orsaken till det bristande engagemanget. Larsson upplever att
kontakten har myndighetskaraktär och hon uppskattar att de träffas cirka fem gånger per
år. Hon anlitar idag en liten revisionsbyrå, där hon upplever att det finns ett större enga-
gemang, bättre relation och att de har större kunskap om branschen. Chandler (1999)
menar att det är viktigt att ha en tät kontakt och Beattie & Fearnley (1998) hade funnit
starka samband mellan relationen och det upplevda kundvärdet. Revisionsbyråerna har
möjlighet att genom en tät och informell kontakt och en öppen dialog öka det upplevda
kundvärdet. Relationen är en mycket viktig faktor för hur kunden upplever nyttan. En
god relation kan överskyla andra brister.

6.1.5 Revisorn som rådgivare

Vår undersökning visade även att rådgivningen är ett starkt motiv för att anlita revisor.
Isakson efterlyser ett mer presumtivt agerande från revisorns sida. Han menar att revi-
sorn i högre utsträckning bör hitta alternativa beslutsvägar åt honom och att det möjlig-
gjordes genom en förbättrad branschkännedom. Även Olsson menar att revisorn bör
reagera på impulser och initiera möjliga kontakter och beslutsvägar och att revisorn är
medveten om varför klienten verkar som företagare. Lendholm menade att den kom-
plexa världen kräver en bra revisor med en god inblick i vad företaget behöver. FAR
(1999) säger att revisorns uppgifter sträcker sig till att presumtivt vårda företaget och ge
sådana råd att företagets uppsatta mål och strategier kan uppfyllas på ett lagligt och
korrekt sätt. Det är viktigt att revisorn förstår vikten av att förebyggande verka för
brister som medverkar till att företagets verksamhet inte når upp till de mål, strategier
och krav som finns uppsatta.

Samtliga respondenter påtalar att revisorn bör vara initiativtagare till rådgivning. Den
främsta nyttan med rådgivningen är enligt Olsson vad företaget kan göra med vins t-
medlen som verksamheten genererar. Han säger vidare att det är viktigt att revisorn är
operativ och ger råd om möjlig inriktning för företaget. Isaksson säger att informationen
från revisorn skulle kunna bli bättre. Revisorn skulle kunna ta mer spordisk kontakt och
då informera och ge företaget råd. Någonting som Larsson uppskattar är att revisorn lärt
henna att hålla reda på alla papper och få en systematisk och kronologisk ordning. FAR
(1999) säger att en komplex värld ställer högre krav på specialisering, så även bland
revisorerna. Revisorerna har möjlighet att genom en god relation stödja företaget i
beslutsfattande på flera olika områden. Rådgivningen hjälper även revisorerna att bättre
förstå företagets verksamhet och behov. Rådgivningen får emellertid ej enligt FAR
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(1999) ta sådana proportioner att revisorns roll sammanblandas med företagsledningens.
Revisorerna har genom en bra dialog möjlighet att på ett tydligt sätt förklara vilka råd
de kan ge, utan att det strider mot revisorns professionella normer.

6.1.6 Små företag

Vår undersökning visar emellertid inte på några av de problem som småföretag vanligt-
vis brottas med vad gäller redovisning och revision. Ingen av respondenterna kände att
det fanns något problem med att de kontrollerades av en revisor. Respondenterna upp-
levde även att företagets transaktionerna var väldokumenterade och att revisionen därför
var lätt att utföra. Samtliga företag upplevde att revisorn hade en klar uppfattning om
företagets fortlevnadsförmåga. Ingen av respondenterna upplevde heller att det fanns
några oklara mellanhavanden mellan dem privat och företaget. Alnebring & Åsell
(2001) visar att verifiering i de små bolagen är bristfällig inte minst mellanhavanden
mellan företagets ägare och företaget. Den oklara verifieringen leder till att revisions-
processen blir mer invecklad och att det krävs tilläggsdokumentation. Alnebring &
Åsell menar även att revisorer har svårt att uppskatta de små företagens fortlevnadsför-
måga, eftersom budget, kassaflödesanalyser och övrig ekonomisk information kan vara
haltande. Vi hittade inget stöd för dessa påståenden i vår undersökning. Det är möjligt
att dessa problem skulle kunna belysas på ett bättre sätt i en studie som fokuserade på
ännu mindre företag än vi undersökt. Vi vill dock reservera oss med att det krävs mer
forskning om revidering i små företag och att intervjuer med revisorer kanske då är mer
lämpligt.

6.2 Sammanfattande slutsatser

Undersökningen visar att revisionsplikten är ett starkt motiv för att beskriva behovet av
revision. Majoriteten av de 28 i enkäten tillfrågade företagen upplevde revisionsplikten
som det starkaste motivet för att nyttja en revisor. Intervjuerna visade att samtliga re-
spondenter ansåg att revisionen skänkte trovärdighet gentemot tredjeman vilket skulle
kunna vara en av orsakerna till att så många angav det lagstadgade kravet som ett viktigt
motiv. Det kan därför inte uteslutas att det lagstadgade kravet även innehåller förutom
plikten en omedveten förutsättning, nämligen trovärdighet. Intervjuerna visade även att
respondenterna hade en bristande uppfattning om alternativa medel för att åtnjuta sam-
ma trovärdighet som revisionen bidrog med. I regeringens proposition (1997/98:99)
framfördes åsikter om att revisionsplikten skulle avskaffas för små privata aktiebolag.
Vi har i vår undersökning ej funnit stöd för det uttalandet bland småföretagen i Luleå
som vi undersökt. Isaksson har i intervjun gett ett visst medgivande till en förenkling
och en mer verksamhetsanpassad revision.

I vår underökning har inte enmansaktiebolag tillfrågats. Det är enligt vår uppfattning
möjligt att resultatet avseende revisionsplikten skulle kunna bli annorlunda om en sådan
undersökning genomfördes. Respondenterna i den kvalitativa undersökningen var
emellertid eniga om att alla aktiebolag, stora som små, bör mötas med samma spelreg-
ler, i syfte att skapa en stabil omgivning att verka på och att konkurrensen ej skall sned-
vridas med olika regler för olika aktörer.

Samtliga respondenter ser i någon form att det faktum att deras företag revideras även
skapar en bredare nytta än endast för företaget. De flesta upplever att myndigheter och
andra intressenter värdesätter att företaget revideras. Diskussionen om revisionspliktens
existens bör kanske därför angripas, inte bara från företagets perspektiv, utan även
samtliga intressenters.
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De flesta respondenterna saknade några uttömmande och starkt motiverade svar om
deras förväntningar. Respondenterna mindes inga speciella krav, men i samtliga fall
fanns en önskan om att revisorn skulle skapa trovärdighet för företaget och att de där-
igenom skulle slippa oönskade myndighetsbesök. Förväntningarna har för de flesta
respondenter infriats. Utvärderingen är starkt kopplad till förväntningarna. Enkäten
visar att nöjda kunders förväntningar infriats i större utsträckning, eftersom de utvärde-
rat revisorerna mer ingående än de missnöjda.

Relationen har visat sig ha en central betydelse för om klienten är nöjd med revisionen
eller inte. Välutvecklade relationer mellan klient och revisor tenderar att skapa ett högt
mervärde. En god kommunikation med en öppen dialog ger revisorn möjlighet att reda
ut missförstånd. Samtidigt har företagen genom den öppna dialogen möjlighet att nyttja
revisorn som ett bollplank i syfte att förebygga felaktiga beslut och fel i redovisningen.
Undersökningen visar att de flesta trots allt är ganska nöjda med sin kontakt. Vidare tror
vi att en tät kontakt med en informell ton skapar möjlighet för ett gott samarbete.

Undersökningen visar även ett visst intresse av att revisorn i större utsträckning skall ta
initiativ i det presumtiva sättet att arbeta. Rådgivningen har även den en central betydel-
se i revisorns arbete. Rådgivningen var mycket frekvent förekommande i enkätunder-
sökningen, då vi frågade om motiven till att anlita revisor. En lyckat rådgivning i kom-
bination med ett stort engagemang från revisorn ger företagen ett högt mervärde.

Vi har även studerat särskilda problem som förknippas med revision i små företag. Vi
har i vår undersökning inte funnit några intressanta kopplingar till vad som framförts av
Alnebring & Åsell (2001). De personer som deltagit i våra intervjuer var etablerade
företagare och hade därigenom skapat en stabil redovisning och ett stabilt sätt att leda
företaget, vilket kan vara en tänkbar orsak till att de ej brottades med barnsjukdomar. Vi
hade inte tid att genomföra intervjuer med revisorer vilket enligt vår uppfattning skulle
kunna ge den här frågan ytterligare dimensioner

Vi har även i vår undersökning funnit en del intressanta åsikter om vad som skulle
kunna öka den av klienten upplevda nytta. Samtliga respondenter i intervjuerna har eller
har haft erfarenhet av dåligt specificerade fakturor från revisorn. Respondenterna upp-
levde att fakturorna ej på ett tydligt sätt förklarade vad som gjorts från byråns sida och
vem som gjort vad. Flertalet av respondenterna upplevde även att revisionen var dyr.
Enligt vår uppfattning är det inte otroligt att en del av orsaken till att revisionen upplevs
som dyr är den bristfällighet i specificeringen av vad som gjorts. Respondenter som fick
mer specificerade fakturor upplevde även de att revisionen kostade mycket men inte
nödvändigtvis upplevdes som dyr. Slutsatsen blir därför att revisorn på ett enkelt sätt
med hjälp av ordentligt specificerade fakturor kan öka den av kunden upplevda nyttan.

Det är även sannolikt att det finns ett samband mellan hur väl revisorn förklara vad han
kan göra för företaget och den av klienten upplevda nyttan. Vi har fått signaler om att
företagen upplevde, speciellt i inledningsskedet av verksamheten, att de ej förstod vad
revisorn kunde göra för dem. Slutsatsen blir därför att det är av stor vikt att revisorn i
det initiala skedet förklarar sin och byråns kompetens, samt hur den bäst kan utnyttjas
för kunden.

6.3 Avslutande diskussion

Vårat arbete kan bara ses som en första inblick i hur revisionskunder upplever nyttan
med revision. Under arbetes gång har det väckts fler frågor än vad vi kunnat besvara. Vi
har fått lämna många intressanta problemområden för att fokusera på att beskriva den
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upplevda nyttan. Vi kommer nedan att diskutera några intressanta problemområden som
vi undersökt och även komma med förslag på fortsatt forskning.

Undersökning visar att relationen mellan revisor och klient är mycket viktig för hur
klienten upplever nyttan. En informell ton, tät kontakt och tydligt engagemang från
revisorn tillsammans med en öppen dialog är saker som vi funnit påverkar den upplevda
nyttan. På grund av den begränsade tiden som stått till vårt förfogande har vi dock inte
kunnat undersöka dessa variabler på djupet. Det vore intressant med ytterligare forsk-
ning som tog sikte på att förklara hur de enskilda variablerna påverkar relationen och
därigenom nyttan. Vi tycker också att det vore intressant med en studie som undersökte
en specifik relation mellan en revisor och klient där båda parter tillfrågades. En djupare
studie om relationen skulle förmodligen öka förståelsen för hur den påverkar den upp-
levda nyttan. Det vore även intressant med studier som kommer med direkta råd för hur
relationen skulle kunna förbättras både före, under och efter en avslutad relation. Vi har
även fått signaler om att företagen skulle välkomna andra former för samarbete, såsom
möjligheten med distansöverbyggande teknik. Nya former för samarbete skulle möjli-
gen kunna öka nyttan, vilket är ett annat intressant forskningsområde.

Vår studie visar att utvärderingen av revisorn från klientens sida är en mycket viktig
faktor som starkt påverkar den upplevda nyttan. Det vore därför intressant med en un-
dersökning som presenterade råd och riktlinjer för hur små företag på ett bra sätt kan
utvärdera sitt val av revisor. Det är viktigt att företaget hittar en revisor som har den
kompetens de behöver. Revisionsbyråerna skulle kanske i större utsträckning kunna
belysa sina kompetensområden och därigenom underlätta utvärderingen för klienterna.
Det finns även ett stort underlag för forskning om hur revisionsbyråerna på ett bättre
sätt kan marknadsföra byråns totala kompetens.

Vi har i vår undersökning även funnit ett starkt stöd för att revisorn bör agera mer of-
fensivt. Det vore med bakgrund av föregående därför intressant om fortsatta studier
kunde tydliggöra hur en revisor kan agera offensivt, utan att det strider mot dennes
professionella normer och utan att det påverkar revisorns oberoende.

Vi har ej funnit stöd för den diskussion som funnits för revisionspliktens avskaffande.
Vi har heller inte funnit alternativ som fullt ut kunde ersätta revisionen. Vi har studerat
kvalitetssäkring och amerikansk tillämpning som alternativ till revision. Respondenter-
nas åsikter ger emellertid inget stöd för att dessa alternativ fullt ut kan ersätta revisionen
som den ser ut i Sverige idag. Vi välkomnar därför studier som undersöker andra alter-
nativ. Det är dock ganska tydligt att respondenterna i vår undersökning upplever att
samma spelregler bör gälla för alla aktiebolag.

Vi trodde att det skulle finnas ett samband mellan hur nöjda respondenterna var med
revisionen och hur lönsamt företaget var. Vår undersökning visar dock inte på något
sådant samband. Vi har i vår undersökning ej kommit åt den speciella problematiken
kring revision i små företag som beskrivs av bland annat Alnebring & Åsell (2001). Vi
vill mot bakgrund av ovanstående starkt rekommendera forskning kring små företag i
allmänhet och revision i små företag i synnerhet då det är ett område som det i många
avseenden saknas forskning om.
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Bilaga 1

Telefonintervjuer

Allmän introduktion
Hej – Mitt namn är Ossi Pesämaa alternativt Fredrik Bergsten
Jag ringer från Luleå Tekniska Universitet. Jag läser tredje året på ekonomprogrammet
med inriktning på ekonomistyrning. För närvarande skriver vi vårt examensarbete. Vi har
valt att skriva ett examensarbete som behandlar ämnet ”revision”.

För att kunna genomföra studien behöver vi göra en undersökning. Jag undrar om du har
möjlighet att ställa upp på en intervju som tar cirka 5 minuter.

Guide
Jag kommer genom intervjun att guida dig med ett antal svarsalternativ. Du kommer att
få möjlighet att svara på ett av alternativen. I förekommande fall kommer jag att guida
dig med två eller tre alternativ där du graderar svaren efter hur väl du tycker att de stäm-
mer överens. Jag kommer att ställa tio frågor. Du får avbryta intervjun om du inte skulle
förstå frågan eller om något ord eller någon mening verkar oklar.

Exempel på hur frågor kommer att ställas
Hur nöjd är du med revision på en skala från 0-10 där 0 står för inte alls medan tio står
för jättenöjd…

Tack för er medverkan!
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Frågornas ämnesanknytning:

Nytta
1. Hur väl förklarar revisorn vilka behov han kan fylla hos ert företag?

Inte alls 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Mycket väl

2. Anser du att revisorn i tillräckligt hög utsträckning engagerar sig för ert företag?
Nej inte alls  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ja absolut

3. Anser du att du skulle kunna få ut mer av revisorn om er kontakt förbättrades.

Skulle ej öka nyttan 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Skulle absolut öka nytta
Alternativkostnad

4. Vilket värde tillmäter du revisorns arbete?
Inte alls prisvärd 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mycket prisvärd

5. Vilken kostnad uppskattar du att en motsvarande kontroll eller kvalitetssäkring skulle innebära?

Mindre Vet ej Mer

6. Bör revisionsplikten i små privata aktiebolag avskaffas?
Ja Nej Vet ej

Identifiering
7. Hur väl har revisorn motsvarat de förväntningar du hade på revisorn innan du anlitade honom?

Mycket missnöjd 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mycket nöjd

8. Hur väl utvärderade du ditt val av revisor?
Inte alls 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mycket noggrant

9. Vilket motiv beskriver ditt behov av revisionen bäst?
Svar: Här svarar de spontant, om de ej kommer på något ger vi förslag…

Förslag till svar:
a) Lagstadgade kravet
b) Rådgivande
c) Kontrollfunktion
d) Kvalitetsfunktion
e) Verksamhetsfunktion
f) Social funktion
g) Annan – nämligen ___________________                                                    _____

Slutligen - Nöjd respektive missnöjd
10. Hur nöjd är du med den tjänst revisorn tillhandahåller idag?

Missnöjd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mycket nöjd
Vilket är det viktigaste skälet till att du är nöjd / missnöjd? (eventuellt två skälen om osäker på viktigaste)
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Intervjufrågor till små företag

• Vilken nytta anser du att er revisor tillför ert företag.
• Vem anser du har störst nytta av att ert företag revideras?
• Vilken del av revisionen anser du att ditt företag har störst nytta av?
• Hur kom du för första gången i kontakt med din revisorn?
• Har ni bytt revisor
• Tror du att en annan utvärdering av revisorn hade påverkat din inställning till

revision?
• Vilka förväntningar hade du på revisionen?
• Har förväntningarna infriats?
• Har revisionen i något avseende överträffat era förväntningar?
• Hur presenterade revisorn vad han/hon kunde göra för er (första gången)?
• Hur upplever du revisorns engagemang för ert företag?
• Berätta om Er relation (din/företagets relation med revisorn).
• Hur ofta har ni kontakt med revisorn
• Har du ifrågasatt revisionens existens?
• Bör revisionsplikten avskaffas?
• Vad uppfattar du som revisorns viktigaste funktion för ert företag?
• Anser du att företagets revisor har tillräcklig kompetens (alternativt att den finns

hos byrån på vilken revisorn arbetar) för att fylla sin funktion som granskare?
• Tror du att det finns någon skillnad i kompetens mellan revisorer som kommer

från byråer av olika storlek?
• Vad anser du om den information som revisorn lämnar till Er? Avser all

information som revisorn lämnar till företaget, både vad avser revisionen och
rådgivningen

• Vad gör revisorn särskilt bra? – minns du något specifikt tillfälle
• Vad gör revisorn dåligt? – minns du något specifikt tillfälle
• Vad skulle kunna förbättras?
• Vilket värde tillför revisorn ert företag?
• Har revisionen/revisorns arbetsinsats/ arbete förändrats?
• Vilket värde skulle han kunna tillföra?
• Hur tror du att revisorns arbete uppfattas i almänhet?
• Hur tror du att revisorers engagemang uppfattas i allmänhet?

• Har du hört talas om ISO certifiering?
• Är ert företag certifierat på något sätt och i såfall vilket?
• Skulle en affärscertifiering kunna fungera som ett komplement till revision?
• Skulle ett sådant koncept vara intressant för er?
• Skulle ett upplägg enligt amerikansk modell även passa i Sverige?
• Bör det finnas flera alternativa sätt att genomföra revision t ex beroende på om

hur:
• Bör den lagstadgade revisionsplikten för små privata aktiebolag avskaffas?
• Bör den avskaffas för alla små privata aktiebolag?
• Bör revisionsplikten modifieras alternativt tas bort för företag som:
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• Är granskningen av ert företag lätt att genomföra?
• Är ert företags transaktioner väldokumenterade?
• Upplever du att det innebär några problem för dig med att företaget revideras

(kontrolleras)?
• Genomför ditt företag periodiska bokslut eller rapporter?
• Upplever du att revisorn har en god och riktig uppfattning om ditt företags

möjligheter till framtida fortlevnad? (avser verksamhet, ekonomi och
omvärldssituation)

• Har ni ert företag upplevt att det varit svårt att verifiera och på ett riktigt sätt
bokföra mellanhavanden som rör företaget och er privat? (avser alla transaktioner
mellan er och företaget)
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På den öppna delen av fråga 10 gavs svaren:

- Vi vill inte bli några ekonominissar, vi vill syssla med företagets verksamhet. Byråns
goda anseende smittar av sig. Dock är priset för högt.

- Vi har ett långt och bra samarbete och revisorn har god kännedom om företaget.
- Revisorn är vald efter behov.
- Vi har ett bra samarbete.
- Bra på att göra det de ska enligt lag, dåliga på att ge råd, tips och förslag. Gör bara sitt

jobb. Ett större engagemang efterfrågas samt att revisorn upplevs som dyr.
- Samarbetet fungerar bra, med den tjänst jag köpt kan jag ej kräva mer.
- Så lite krångel som möjligt. Verksamheten är viktigast, viktigare än alla sidogrejor.
- De gör det de blir tillsagda att göra men ej mycket mer.
- Det funkar 100% när man har med dem att göra, behöver ej oroa sig för att lagen

ändras. Det skulle bli ett himla jobb att sätta sig in i det själv.
- Relationen fungerar bra.
- Ärlig rakt igenom. Revisorn är ett bra bollplank och hjälper med strategiutveckling

och marknadsplanering.
- Rådgivningen är bra.
- Revisorn gör ett bra jobb och vi har bra kontakt.
- Fungerar bra personligt. Vet vad han ska hjälpa med.
- Grundlig, noggrann och pålitlig.
- Fungerar bra, det hänger mycket på en själv då man ej förstår vad revisorn säger eller

menar. Det gäller att fråga honom eller ta reda på det själv.
- Relationen och revisionen, alla skulle tro att vi fuskade om vi ej hade revisor.
- Det ekonomiska utfallet och funktionalitet.
- Bra personlig kontakt (mycket en personkemi fråga).
- En bra relation.
- Tvungen att ha revisor, inget annat.
- Tidsmässigt alltid i sista sekund, ej bra.
- Dyrt, varje gång man lyfter luren kostar det 1000 kr. dåligt – inga råd från revisorn.
- Kontakten upplevs positiv, bristen är avsaknad av löpande kontakt. En närmare dialog

med revisorn efterfrågas.
- Fungerar bra med revisorn, vi har lyckats hålla nere priserna. Även om plikten skulle

tas bort behöver ett företag hjälp av en revisor.
- Rådgivande.
- Ej nog engagemang från revisorns sida. Plikten borde inte tas bort men förändras.
- Engagerad i företaget.


