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SAMMANFATTNING

Den redovisning som ett företag utför granskas av en revisor för att uppnå kvalitet 

och genom det kan informationen säkerställas till företagets intressenter. I 

skrivandets stund pågår en debatt om revisionsplikten ska vara lagstadgad eller inte, 

då det medför en stor kostnad för de mindre aktiebolagen. Enligt ett förslag ska 

mindre aktiebolag, så kallade K2, slippa krav om revisor och istället ska den vara 

frivillig. Ett avskaffande av revisionen kan leda till sämre kvalitet på den ekonomiska 

informationen och intressekonflikter mellan de parter som berörs. Om revisorn väljs 

bort krävs en annan typ av garanti som kan tillgodose intressenternas behov. 

Skatteverkets kontroller tros inte räcka till.

Syftet med denna uppsats ämnar undersöka och jämföra hur företag som antingen 

avskaffar eller behåller sin revisor kommer att säkerställa sin ekonomiska 

information. Uppsatsen syftar även till att beskriva och förstå hur företagen 

kvalitetssäkrar gentemot sina leverantörer och hur de själva kvalitetssäkrar 

ekonomisk information vid val av leverantör. För att utreda problemet och besvara 

vårt syfte har vi kontaktat 20 stycken aktiebolag under kategorin K2 som är 

verksamma i Luleå kommun. Dessa har intervjuats enligt en semistrukturerad 

intervjuguide och beroende av huruvida företag väljer att avskaffa sin revisor eller 

inte har svaren analyserats baserat på vår teoretiska referensram.

De slutsatser som kan dras från uppsatsen är att de flesta företag inte anser att det 

finns någonting som kan ersätta den kvalitetsstämpel som revisorn ger. De flesta 

beskriver att nyttan med revisorn är så pass stor att den överväger kostnaden. Utifrån 

vår undersökning verkar det som att de flesta företag kommer att behålla sin revisor. 

De få företag som ändå väljer bort sin revisor anser sig ha starka relationer med sina 

leverantörer och är därmed inte i behov av reviderad ekonomisk information. För att 

behålla sin trovärdighet och konkurrenskraft kommer företagen att fortsätta stärka 

sina relationer samt förbättra den interna kontrollen. Granskningen av den 

ekonomiska informationen som företaget får kommer att kvalitetsgranskas genom 

kreditupplysningar precis som tidigare. Genom avskaffandet av revision kan små 

företag minska sina kostnader, vilket var syftet från regeringens sida då de lade fram 

förslaget om en lagändring för mindre företag att slippa revision.



ABSTRACT

The accounting undertaken by a company is reviewed by an accountant to deliver 

quality and cause so that the information can be secured to its stakeholders. At this 

moment, there is a debate concerning the question of whether accounting liability 

will be statutory or not, even though it brings high costs to small stock companies 

(classified as K2 companies). The debate concerning the removal of an accountant, 

will most likely results in poor quality of the economic information and conflict of 

interest between affected parties. If the accountant is abolished another guarantee is 

needed to ensure the company can give the stakeholders the information that they 

wish for. The controls put in place by the Swedish Tax Agency are most likely not 

enough and the companies ought to work to find guarantee so they can remain 

competitive.  

The purpose of this essay is to explore and compare how companies secure economic 

information from their suppliers and how they secure their economic information to 

their suppliers. A comparison between companies that will abolish their accountant 

and companies which choose to preserve the accountant is made. To investigate this 

problem and give answer to our purpose we have contacted twenty stock companies 

that fall under category K2 that are situated in Luleå municipality. They have been 

interviewed with the use of a semi-structured interview guide and depending on if the 

companies will abolish their accountant or not, the answers have been analysed based 

on the frame of theory. 

The conclusions made by this essay are that most companies do not believe that there 

is anything that can replace the security of economic information that an accountant 

gives. Another conclusion is that most of the companies also think that the value of an 

accountant is so high that it outweighs the cost. From our study, it seems like most of 

the companies are going to keep their accountant. However, the few companies that 

plan to abolish their accountant believe that they have strong relations with their 

suppliers and therefore believe that there is no need to audit economic information. 

To keep their competitiveness the companies will try to make their relations stronger 

and improve their internal controls. The economic information that the companies 

provide will just like always be reviewed with credit information. The benefits for 



companies that select to abolish the accountant will have lower costs, just as the 

government had intended when they decided to make this amendment of the law.
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1. INLEDNING

Detta kapitel inleds med uppsatsämnets bakgrund för att ge läsaren en bild av 
området. Kapitlet går sedan över till problemdiskussionen som mynnar ut i ett
syfte.

1.1. BAKGRUND

Revisionsplikt innebär enligt Revisionslagen (2008, 1§) att aktiebolag har skyldighet 
att ha en revisor som granskar företagets räkenskaper och tillika medger i 
revisionsberättelse att årsredovisningen har upprättats och är förenlig med befintlig 
lagstiftning. Syftet med redovisning är att förmedla information om företagets 
ekonomi till olika intressenter och främst till intressenter utanför företaget (Smith,
2000). Enligt Mellemvik, Monsen och Olson (1988) är redovisning en möjlighet att 
minska osäkerheten i styrningen och fungera som ett stöd i beslutsprocessen. 
Revisionsplikten har varit lagstadgad sedan år 1983 för samtliga kategorier av 
aktiebolag (Thorell & Norberg, 2005). 

Sedan år 1998 har det pågått en debatt om huruvida revisionsplikten ska avskaffas 
eller inte för mindre bolag. Enligt EU:s fjärde direktiv kategoriseras de mindre 
företag som har högst 50 stycken anställda, 7,3 miljoner euro i omsättning eller 3,65 
miljoner euro i balansomslutning som företag under kategorin K2 (Sveriges Riksdag, 
2007:57). Enligt Svenska bokföringsnämnden (BFN) skall detta i svenska mått 
motsvara bolag med mindre än 50 anställda, en omsättning på maximalt 50 miljoner 
kronor samt högst 25 miljoner i balansomslutning. En övervägande majoritet av de 
svenska aktiebolagen finns inom denna avgränsning (Norberg & Thorell, 2005). 
Meningsskiljaktigheterna och problemen är många men det finns fördelar för 
småföretagare och EU:s krav har stor genomslagskraft. Svensson (2003) menar 
därför att förslaget troligen verkställs innan sommaren år 2010. 

Enligt den utredning som framarbetats av Thorell och Norberg för Svenskt Näringsliv 
(2008) har de kommit fram till att revisionsnyttan för små företag inte uppväger 
kostnaden i tid och pengar. Då majoriteten av de svenska aktiebolagen faller under
kategorin K2 är det 96 procent av aktiebolagen som kommer att få frivillig revision 
(Precht, 2008a). För företag som väljer bort sin revisor kommer 
informationshanteringen att bli viktigare än tidigare (Precht, 2007). Företagen får ett 
större krav på sig att övertyga sina intressenter om att deras ekonomiska information 
är utformad enligt god redovisningssed och ger en rättvisande bild trots frånvaro av 
revisionsgranskning (ibid). Företagen själva måste dessutom utveckla en strategi för 
att kvalitetssäkra den information de erhåller från potentiella leverantörer (Skough, 
2008). Revision innebär att intern och extern information samt dess pålitlighet 
säkerställs när en revisor fungerar som en kvalitetssäkring för samtliga intressenter. 
Ett avskaffande av revisionsplikten skulle minska trovärdigheten till den ekonomiska 
information som bolag ger ifrån sig till sina intressenter eftersom den granskning 
som revisorn utför är det enda intressenterna kan basera sina beslut på (Precht, 
2007).
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1.2. PROBLEMDISKUSSION

Att avskaffa revisionsplikten innebär en stor förändring (Halling, 2007). Det 
påverkar inte bara revisionsbranschen som får en efterfrågestyrd verksamhet istället 
för en lagstiftad, utan även företagen själva och dess intressenter (Precht, 2007). 
Avskaffandet bidrar till en lättnad för de berörda företagen samt att samhället borde 
beakta välfärdsvinsten med införandet av den nya lagstadgan (Precht, 2007). Precht
(2007) för en diskussion om att det inte är hållbart att avskaffa revisionen på grund 
av kostnaden. Det genomsnittliga revisionsarvodet för mindre företag beräknas till 10 
000 kronor per år vilket kan anses som kostsamt (Norberg & Thorell, 2005). 
Majoriteten av de berörda företagen kommer att behålla sin revisor trots att det inte 
är tvingande (ibid). En mängd problem kan komma att uppstå för företag som väljer 
bort sin revisor. Skatteverkets granskning bidrar till en kvalitetssäkring av företagets 
ekonomiska rapporter. Denna granskning är ensidig och kan anses vara bristfällig 
vilket bidrar till att företagen själva kommer att behöva kvalitetssäkra den 
ekonomiska information som sprids till deras intressenter. Företagen kommer även 
att behöva säkerställa den information som de själva tar emot (Svensson, 2003).

Det finns i skrivandets stund bristfällig vetenskaplig forskning som kan relateras till 
revisionsplikten och det finns ingen nationell forskning som har belyst de verkliga 
problem som avskaffandet av revisionsplikten medfört. Avskaffning av 
revisionsplikten har verkställts i länder som Danmark, Finland och Storbritannien. I 
Danmark har avskaffandet fått ett flertal negativa konsekvenser främst gällande 
bokföringsbrott vilket väcker frågan om det kan betraktas som en vinst för samhället 
(Halling, 2007). Ett problem som kan befaras i framtiden är att företag som väljer 
bort sin revisor kommer att tappa kontrollen över sitt företag eftersom de inte vet den 
”sanna” ekonomiska situationen (Precht, 2007).

Om ett företag väljer bort revisionen kan det medföra att god redovisningssed 
tillämpas med ett lättare synsätt. God redovisningssed är en rättslig standard som 
grundas på lag, praxis och rekommendationer (FAR, 2007). När lag om revisionsplikt 
försvinner kommer detta således att medföra en brist i den goda redovisningsseden
(ÅRL). Rättvisande bild eller ”true and fair view” är ett begrepp som flitigt används 
inom redovisning. Den rättvisande bilden fokuseras på den externa processen och är i 
första hand ämnad att ge läsaren ett helhetsperspektiv (Artsberg, 2003). Ett företag 
utan revision kan tänkas överanvända begreppen, istället för att följa lagföreskrifter 
avviker företaget från dessa vilket inte är tillåtet (FAR, 2007). Detta kan leda till att 
intressenterna inte har samma tilltro till den information som inte kontrollerats av 
revisorerna. Enligt Abrahamsson et al (2008) tar det i allmänhet tid för förändringar 
att få legitimitet.   

Intressentmodellen är en förteckning över företagets intressenter som kan tänkas ha 
ett allmänt intresse av vad som händer i företaget (Bruzelius & Skärvad, 1995). Detta 
kan likställas med definitionen ”alla de individer, grupper och organisationer som i 
något avseende har en utbytesrelation med företaget” (ibid). Att anpassa information 
så att samtliga intressentgruppers behov tillfredställs kan vara en svår balansgång 
(ibid). Tidigare forskning har utrett konsekvenserna för intressentgrupper som 
kreditgivare och myndigheter. Det är därför intressant att undersöka 
intressentgruppen leverantörer närmare. Enligt Artsberg (2003) är leverantörerna 
några av intressenterna som är i behov av revision. Leverantörerna till företagen 
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måste kunna lita på att de kan få betalt för levererade varor och att de vågar 
genomföra kreditköp. Därför är det viktigt att företagets ekonomiska information är 
korrekt (Bruzelius & Skärvad, 2004). Enligt Collins (2003) fungerar revisorn som ett 
bollplank för företagen så att deras ekonomiska information ska bli så rättvisande 
som möjligt och revisorn ger företagets leverantörer en kvalitetsstämpel.

Kvalitet är en viktig faktor vid framgång av försäljning och inköp av varor och 
tjänster. De företag som aktivt arbetar med att utveckla en god kvalitet når ofta en 
bättre framgång än andra (Bergman & Klefsjö, 2007). Att bara sträva efter kvalitet 
som uppfyller kundbehoven kan anses vara motsatt till en rättvisande bild då det 
primära i redovisning ska vara att ge en riktig bild av företaget och inte en bild av 
företaget som intressenterna förväntar sig. Revisorns viktigaste uppgift är att 
kvalitetssäkra ekonomisk information (Johansson, 2005). Revisorn ska enligt Collins 
(2003) planera revisionen så att det finns rimliga förväntningar att upptäcka fel i de 
ekonomiska rapporterna, men samtidigt är det inte revisorns roll att söka 
oegentligheter.

Avskaffandet av revisionsplikten är något som har varit aktuellt en längre tid. På 
grund av en lagändring känns det väsentligt att veta hur företagen tar emot detta. 
Med tanken på att staten vill förenkla för företagen men främst göra det mindre 
kostsamt skapas en fundering om hur företagen kan ersätta den kvalitetsstämpel som 
revision ger (Laestadius, 2008).  Kvalitetsstämpeln ska företag kunna delge sina
intressenter så att de kan känna sig trygga vid utbytesrelationen med företaget 
(Precht, 2008b).

1.3. SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att:

  - undersöka och jämföra hur företag som antingen avskaffar eller behåller sin
revision kommer att säkerställa sin ekonomiska information

  -  beskriva och förstå hur företagen kvalitetssäkrar gentemot sina leverantörer

-  beskriva och förstå hur företagen själva kvalitetssäkrar ekonomisk information vid 
val av leverantör.
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1.4. DISPOSITION

Kapitel 1 Inledning: Kapitlet inleds med att beskriva problemområdets bakgrund 
för att ge läsaren en inblick i uppsatsens fortsatta handling. Kapitlet 
fortsätter med en problemdiskussion och genomgång av viktiga begrepp 
för att sedan mynna ut i undersökningens syfte.

Kapitel 2 Metod: I kapitlet beskriver vi hur vår undersökning har genomförts med 
en kartläggning av vald metod samt intervjuförfarandet. Kapitlet avslutas 
med en genomgång av de problem som metodvalet kan medföra.

Kapitel 3 Teori: Kapitlet presenterar de teorier som kan härledas till 
problemområdet och som leder till att bygga upp en så kallad teoretisk 
referensram.

Kapitel 4 Empiri: I det här kapitlet presenteras vårt undersökningsresultat 
utifrån vår valda metod.

Kapitel 5 Analys och tolkning: Här analyseras och tolkas resultatet av 
undersökningen med ansatser från den tidigare formulerade teoretiska 
referensramen. 

Kapitel 6 Slutsats och diskussion: I sista kapitlet tas de slutsatser upp som vi 
kommit fram till och en diskussion kring de bidrag undersökningen givit. 
Kapitlet ger även förslag till fortsatta studier.
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2. METOD

I detta kapitel presenteras vilka synsätt som har används och vårt 
tillvägagångssätt i den undersökning som har genomförts. Avslutningsvis beskrivs 
vilka metodproblem som varit av betydelse för undersökningen genom att beskriva 
trovärdigheten och tillförlitligheten i vår undersökning.

2.1. UNDERSÖKNINGSANSATS

I en forskningsprocess krävs ett metodsynsätt som enligt Arbnor och Bjerke (1994) 
beskriver de grundläggande antaganden som görs kring verkligheten och det som ska 
utforskas. Trots att vi strävade efter förståelse för vårt problemområde genomfördes 
vår undersökning enligt ett analytiskt metodsynsätt. Vi antog en objektiv verklighet 
där helheten är summan av delarna. Med ett analytiskt synsätt söks förklaringar 
genom ett orsak/verkan samband då det går att utläsa samband mellan variabler och 
begrepp. Vi genomförde analytiska undersökningar inspirerat av aktörssynsättet. Den 
kunskap som utvinns blir med inslag av aktörssynsättet individberoende vilket var
nödvändigt för att få ut en djupare förståelse hos företagen (ibid). 

När en forskningsuppsats skrivs finns det två utgångspunkter att välja mellan: en 
kvantitativ eller en kvalitativ. Den kvantitativa metodansatsen bygger ofta på siffror 
och är därför objektiv i större utsträckning än den kvalitativa (Andersson, 1979). Vår 
undersökning baserades på en kvalitativ undersökningsansats och ledde därför till en 
viss subjektivitet. Det kvantitativa synsättet baseras på att forskaren ser på bredden 
och fokuserar på det gemensamma och representativa (Holme & Solvang, 1997). Vi 
ville skapa en djupare förståelse för vårt problemområde vilket uppnåddes genom att 
vi genomförde intervjuer vilket kännetecknar den kvalitativa forskningen (Halvorsen, 
1992).

För att uppnå syftet valde vi att utföra semistrukturerade intervjuer då vi ville erhålla 
så konkreta och givande svar som möjligt (Bryman, 2001). Intervjuer genomfördes
hos samtliga företag men de företag vars intervjusvar avvek från mängden hade vi en 
djupare diskussion med. 

Det finns två olika sätt att nå en slutsats, antingen genom deduktion eller genom 
induktion. Trots att forskningen kring ämnet är bristfällig har baserade vi vår 
undersökning på en deduktiv metod med induktiva inslag. Deduktion innebär att 
forskaren går från teori till empiri (Johansson Lindfors, 1993). En svaghet med den 
induktiva metoden är att den sällan bygger på samtliga, möjliga observationer vilket 
gör att det så småningom går att upptäcka undantag (Eriksson & Wiedersheim - Paul, 
2006). Empirin hjälpte till att skapa underlag för teorierna samt att bygga ett 
underlag som ledde oss till nya slutsatser (Wallén, 2000). Som utgångspunkt för 
intervjuguiden använde vi teorierna vi tidigare hade samlat in. Litteraturen användes 
för att skapa en teoretisk referensram för att kunna identifiera de kvalitetssäkringar
företagen skulle kunna ersätta revisorerna med. Denna eftersökning ansåg vi vara 
viktig för att få en uppfattning av verkligheten, samt för att skapa en grund för den 
semistrukturerade intervjuguiden vi använde oss av på de utvalda företagen i Luleå 
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kommun. I och med detta kan vår undersökning betraktas som en aktörsstudie då vi 
studerade ett visst avgränsat område (Halvorsen, 1992). Vi använde samma 
intervjuguide till samtliga tillfrågade företag för att kunna jämföra utfallet.

2.2.VAL AV UNDERSÖKNINGSOBJEKT

Till att börja med identifierade vi de företag under kategori K2 vilka som var
verksamma i Luleå kommun med en undersökningsenhet, det vill säga aktiva mindre 
aktiebolag som har högst 50 stycken anställda, en förmögenhet på högst 25 miljoner 
kronor samt intäkter på högst 50 miljoner kronor per år. Enligt Affärsdata (2008) 
fanns det för tillfället 1 749 stycken sådana bolag i Luleå kommun. Utifrån 
bekvämlighetsprincipen (Arbnor & Bjerke, 1994) valde vi tjugo företag som kändes 
bekanta. Undersökningen genomfördes sedan vi kontaktat en person inom företaget
som var passande för att kunna svara på våra intervjufrågor. Avsikten var att få fram 
hur många av de tillfrågade företagen som kommer att välja att avskaffa sin revisor i 
och med lagändringen. Genom det fick vi reda på hur de ska arbeta för att 
kvalitetssäkra sin ekonomiska information mot intressenterna. 

2.3. LITTERATURSTUDIE

I början av vår arbetsprocess tog vi fram tänkbara teorier som sedan kombinerades 
med sökord för de teoretiska eftersökningarna. Vi använde teorier som: "Stakeholder 
Theory" (intressentmodellen) samt "Agency Theory "(agentteorin), ”True and fair 
view” (rättvisande bild) samt god redovisningssed för att knyta an till vårt 
problemområde. Vi sökte även fram teorier kring kvalitets- och 
informationshantering samt förändringsprocesser och sökte genom"quality in 
economic information" och "quality safety". 

Databaserna Lucia och Libris användes främst för att finna relevant litteratur kring 
vårt valda ämne. Vår litteraturstudie började med läsning av tidskrifter om ämnet. 
Litteratursökning skedde inom databaserna Business Source Elit (Ebsco), Emerald, 
Lucia och Libris. Emerald, Ebsco samt Jstor genomfördes för att få fram 
vetenskapliga artiklar. Sökorden vi har använt oss av för att kunna hitta relevant 
fakta var: K2-bolag (small stock companies/small firms), K2-regler, revisionsplikten 
(statutory audit), revisor (accountant), avskaffandet (abolish), "Stakeholder Theory" 
(intressentmodellen) samt "Agency Theory"(agentteorin), ”True and fair view” 
(rättvisande bild) samt kvalitet (quality). Sökorden har använts enskilt och i 
kombinationer.
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2.4. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

För att öka förståelsen kring vårt problemområde valde vi att använda oss av 
semistrukturerade intervjuer för att skapa en djupare förståelse kring företagens 
uppfattning och åsikter gällande vår problemformulering. Genom intervjuerna fick vi 
möjlighet att få en djupare förståelse för varje företags uppfattning. Genom att 
använda semistrukturerade intervjuer var det lättare att i efterhand sammanställa 
resultaten av undersökningen (Denscombe, 2002). Vid sammanställningen valde vi 
att använda oss av en tabell över de första inledande frågorna och resten av frågorna 
skrevs ned i löpande text.

Vi utformade intervjuguiden utifrån vår teoretiska referensram som vi tidigare lagt 
fram. Intervjuguiden bestod av öppna och stängda frågor vilket gjorde att vi kunde få 
större djup i vår undersökning. Telefonintervjuerna grundades på öppna 
svarsalternativ vilket gjorde att registreringen av dem blev osystematisk (Halvorsen, 
1992). 

Vi har utifrån vår intervjuguide genomfört semistrukturerade telefonintervjuer. Den 
första delen i intervjuguiden riktade sig till samtliga tillfrågade företag. Efter detta 
ställdes frågan om de kommer att avskaffa sin revisor. I de fall företaget svarade nej 
avslutades intervjun. I de fall företaget svarade att de kommer att avskaffa sin revisor 
vid en lagändring fortsatte intervjun med resten av frågorna. Frågorna användes som 
en mall och var flexibla vilket gjorde intervjuerna mer öppna. 

Av totalt 20 stycken tillfrågade företag fick vi möjlighet att intervjua elva företag, fyra 
stycken ville inte medverka i vår intervju och resterande fem betraktar vi som 
bortfall. Av de elva företag som intervjuades var det två som uppgav att de kommer 
att avskaffa revisorn vid lagändringen. Dessa företag genomförde vi en längre intervju 
med som varade i cirka 30 minuter. De övriga nio intervjuerna varade i cirka 15 
minuter. På samtliga företag pratade vi med ekonomiansvariga eller med den 
verkställande direktören. Ett av företagen svarade för ytterligare fem företag som 
skulle avskaffa sin revision, varför mer empirimaterial gällande de företag som väljer 
att avskaffa sin revision kunde samlas in. De företag som skulle behålla sin revision 
kunde sätta sig in i en motsatt situation och därför kunde även de bidra med 
ytterligare empiriskt material.

2.5. METODPROBLEM

2.5.1. Trovärdighet

För att uppnå trovärdighet ska undersökningen endast innefatta det som avses och 
ingenting annat (Thurén, 1991). För att öka trovärdigheten använde vi vår 
intervjuguide till att intervjua den person inom företaget som sitter på en sådan
position att de har inblick i den information vi efterfrågar. I det här fallet är det 
lämpligast med personer som är ekonomiansvariga eller verkställande direktör på 
företaget. Precis som Denscombe (2002) föreskriver har vi detaljerat beskrivit vårt 
tillvägagångssätt i undersökningen vilket ska öka trovärdigheten. Då vi har lagt fokus 
på leverantörerna har vi inte funnit en omfattande teoretisk referensram att det 
känns som den är tillräcklig. Detta är en brist i vår trovärdighet. För att kompensera 
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detta använder vi oss av triangulering i insamlandet av litteratur, vilket betyder att vi 
har använt flera olika informationskällor för att hämta information kring vårt 
problemområde. Detta ger enligt Johansson Lindfors (1993) ökad trovärdighet.
Samtliga respondenter hade liknande eller samma svar vilket ger en indikation på att 
även fler intervjurespondenters svar skulle överensstämma. I en av intervjuerna 
svarade respondenten för ytterligare fem företag, som låg utanför vårt ursprungliga 
urval, då han även var ekonomiansvarig i dessa. Detta tror vi kan öka vår 
trovärdighet. 

2.5.2. Tillförlitlighet

Begreppet tillförlitlighet innebär att mätningen skall leda till samma resultat gång på 
gång. Det vill säga att om någon gör om undersökningen ska den leda till samma sak 
(Denscombe, 2002). Förr i tiden ansågs telefonintervjuer inte ge exakt data men 
senare forskning har visat att telefonintervjuer ger samma ärliga och uppriktiga svar 
som intervjuer ansikte mot ansikte. (ibid.) Enligt Denscombe (2002) är intervjuer 
något som har negativ inverkan på resultatet då det är svårt att uppnå objektivitet. Vi 
har följt intervjuguiden vid samtliga intervjutillfällen och har alltid ställt samma 
frågor. Tillförlitligheten kan även mätas i vår intervjuguide då ett frågeformulär ska 
vara konsekvent och pålitligt för att ha hög tillförlitlighet (Denscombe, 2002). Vår 
intervjuguide anser vi bli mer pålitlig eftersom den blivit granskad av vår handledare. 
Det är enligt Denscombe (2002) även viktigt att låta läsaren följa med i hur 
forskningen genomfördes samt hur resonemangen bakom de beslut som tagits. Detta 
krav anser vi är uppfyllt eftersom vårt metodkapitel är utformat med detaljerad 
information om genomförande och beslut. De företag som valde att inte medverka i 
vår undersökning betraktar vi som bortfall. Orsaken till bortfallet var i samtliga fall 
en fråga om tidsbrist. Vi anser att detta är något som har påverkat tillförlitligheten i 
vår undersökning.
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3. TEORETISK REFERENSRAM

Här presenteras de teorier vi använder oss av för att bygga uppsatsen på. Vi böjar 
kapitlet med en presentation kring förekommande lagstiftning för att sedan gå in 
på intressentmodellens beståndsdelar, beroendeförhållanden och agentteorins 
betydelse för problemområdet.  Som avslutning  går vi in på teorier kring 
information och kvalitetssäkring. 

3.1. LAGSTIFTNING

År 1895 fanns det lagstadgat i ABL (aktiebolagslagen) om revision i vissa aktiebolag. 
Nästan ett sekel senare, år 1983, infördes lagstiftat krav på kvalificerad revision i alla 
aktiebolag, med syftet att underlätta kontrollen av företagen (Norberg & Thorell, 
2005). BFL (bokföringslagen) behandlar bokföringsskyldigheten för juridiska och 
fysiska personer. BFL kan ses som en ramlag medan ÅRL (årsredovisningslagen) kan 
ses som mer preciserad då den går in på detaljnivå. I lagen anges det att 
årsredovisning ska upprättas på ett sådant sätt så att den är överskådlig och i enlighet 
med god redovisningssed för att ge en rättvisande bild av företagets ställning och 
resultat. 

3.2. INTRESSENTMODELLEN

Intressentmodellen handlar om att företagen försöker uppnå ett stabilt tillstånd i 
förhållande till omvärlden, även kallad jämviktslära (Bruzelius & Skärvad, 2004). Vi 
har försökt identifiera det som företag kan likna med en revisor. För att bevara 
jämvikt i en organisation bör medlemmarna i organisationen acceptera
medlemskapet. Genom att de etablerar en utbytesrelation med organisationen kan de
uppsatta målen nås lättare (Bruzelius & Skärvad, 2004). Företaget gör denna 
utbytesrelation med sina leverantörer för att nå de uppsatta målen (ibid). Med 
företagets intressenter avser intressentmodellen de grupper, individer och företag 
som har en utbytesrelation gentemot företaget. Dessa grupper kan betraktas vara
beroende av varandra. Företaget är beroende av sina leverantörer för att få sina 
behov tillfredställda och därmed ges utryck för följande intressentmodell som genom 
de olika kategorierna har en utbytesrelation med företaget.

Figur 1. Intressentmodellen (Bruzelius & Skärvad, 
2005)
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För att skapa förståelse för samspelet mellan intressenterna som presenteras i figuren 
måste utbytesrelationerna i företaget identifieras. Företaget måste bevisa för sina 
intressenter att de "tjänar" på att ha en utbytesrelation just med dem. Fokus i vår 
uppsats ligger på utbytesrelationen med leverantörerna och de bidrar till företagets 
verksamhet genom att förse företaget med varor och tjänster (Bruzelius & Skärvad,
2004). Leverantörerna vill ha en utbytesrelation med stabila och säkra kunder vilket 
handlar om kreditvärdighet (Skärvad & Olsson, 2006). Tillgången på olika slags 
insatsvaror påverkar leverantörernas ställning gentemot företaget när det gäller att 
ställa krav och påverka verksamheten (Bruzelius & Skärvad, 2004).

Beroende på hur stor betydelse leverantörerna har i företaget desto större 
maktposition får leverantören. Företagen ska sträva efter att hitta en balans med 
intressenternas krav och önskemål som skall passa både dem och dess intressenter, 
för att undvika konflikt mellan intressenterna eller mot företaget. Det är upp till 
företagets ledning att tyda situationens krav och balansera intressenternas ofta 
oförenliga anspråk för att göra det möjligt för organisationen att bevara och öka sina 
resurser och göra sig mer konkurrenskraftiga och behålla sin position på marknaden. 
Med hjälp av intressentmodellen kan ledningen se till helheten och undvika de 
ofullständiga krav och önskemål. Detta för att värna om företagets bästa (Bruzelius & 
Skärvad, 2004). 

Företaget sätter tillsammans med intressenterna upp kontrakt för sina avtal,
exempelvis köpekontrakt och lånekontrakt. Här finns det utrymme för att reglera 
avtal som är relevanta gentemot den specifika intressenten. Detta gör företag för att 
minska risken till konflikt och samtidigt säkra sina positioner på marknaden 
(Skärvad & Olsson, 2006).

3.3. RESURSBEROENDE FÖRHÅLLANDET MELLAN 
FÖRETAG OCH DERAS LEVERANTÖRER

Bourne och Walker (2005) beskriver de intressenter som finns för ett företag som 
antingen "lojala" eller "illojala". I ett resursberoendeförhållande ligger detta till grund 
för hur tillitsfull relationen är. För företaget gäller det att skapa ett medvetande om 
relationen för att kunna definiera kontrollen som intressenten utövar. Det är viktigt 
att försöka utveckla varningssystem som förvarnar när företaget bör bearbeta sina 
relationer. Detta kan undvikas genom att erbjuda konsultation och support för att 
undvika dålig kommunikation utan direkt kontakt samt ouppfyllda löften. På så sätt 
kan konsekvenserna av en illojal relation reduceras och på sikt utvecklas till att bli 
lojal. Enligt författarna bör företaget koncentrera sig på att beräkna och identifiera 
exempelvis en leverantörs inflytande då betydelsen av deras kontroll är betydelsefull. 
För att maximera nyttan av intressenternas kontroll ska vikten ligga vid att 
koncentrera sig på intressenternas positiva inverkan och försöka bortse från den 
negativa. Detta kan relateras till riskmanagement teorier eftersom det med rätt 
kunskap går att minimera risken (ibid). 

Enligt Frooman och Murell (2005) används olika sätt för identifiera makten från 
intressenterna. Ett sätt är att identifiera styrkor och svagheter. Ett annat sätt syftar 
till att förstå intressenternas kontroll där den strukturella aspekten och fokus ligger 
på att belysa relationerna som existerar mellan organisationerna. Relationsfaktorerna 



-Teoretisk referensram-

- 11 -

väger tungt när intresse finns för beroendet mellan intressenterna och företaget samt 
när intresset finns för informationssymmetrin som föreligger mellan intressenterna 
och företaget. Det finns lite kunskap om hur relationer kan byggas upp och hur 
företaget kan forma intressenterna för att uppnå en för båda strukturerad kontroll 
(ibid). 

Enligt Frooman och Murell (2005) finns det fyra identifierade beroendeförhållanden 
där kontrollen utgör en viktig faktor. Dessa kan sammanfattas som följande:

Är intressenten beroende av 
företaget?

JA NEJ

Är företaget beroende         JA Hög beroendegrad            Intressentens kontroll
av intressenten?
                                           NEJ              Företagets kontroll            Låg beroendegrad

Figur 2. Resursberoendegraden (Frooman & Murell, 2005). 

Genom att använda figuren kan relationerna mellan företaget och intressenterna 
fastställas och därmed kan resursberoendegraden avgöras (Frooman & Murell, 
2005). 
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3.4. AGENTTEORI

Figur 3. Agentteorin.

Enligt Hayes (1983) har redovisningen fått mer och mer inslag av politik. I och med 
detta uppstod agentteorin (Artsberg, 2003). Agentteorin förklarar de flesta fenomen 
på redovisningsområdet och utgår ifrån relationer på redovisningsområdet mellan de 
aktörer som omfattas av redovisningsskyldighet. Principalen, kan ses som 
uppdragsgivaren vilket kan vara aktieägarna i ett bolag och agenten kan vara den 
redovisningsskyldige företagsledningen (Artsberg, 2003). Enligt Dunn (1991) uppstår 
det ett agent - och principalförhållande mellan dem som står bakom finansiella 
rapporter och intressenter som läser dem. Principalen vill ha ett bidrag från agenten,
exempelvis god avkastning på sina aktier (Bruzelius & Skärvad, 2004). Agenten vill 
belönas för sitt bidrag, till exempel högre lön eller bonus. Aktörerna beskrivs som 
rationella och nyttomaximerande (ibid). Relationerna är ofta konfliktartade då 
agenten försöker styra sin nytta på bekostnad av principalen (ibid). För att 
aktieägarna ska kunna kontrollera företagsledningens arbete och säkerställa att de 
förmedlar det bästa sett från aktieägarnas perspektiv anlitas en revisor. Det är inte 
möjligt för alla dessa intressenter att verifiera innehållet i rapporterna och här ses 
revisionen som den uppenbara lösningen (Dunn, 1991). Detta kommer att fortgå så 
länge den ekonomiska nyttan bedöms överstiga kostnaden för revisionsarvodet 
(Artsberg, 2003).

Adams (1994) menar att agenterna (exempelvis ekonomichefen) har mer information 
än principalerna (intressenterna) varför det uppstår en obalans i 
informationsspridningen. På grund av detta är det svårt att definiera om 
informationsflöden gagnar båda parter eller om det påverkas av agentens 
”merkunskap”. Antagande görs kring att både agenten och principalen är rationella i 
sina beslut och att syftet för de båda är att nyttomaximera. Problemen med 
asymmetrisk information undviks genom kontroll av revisorer och liknande. Detta 
för att principalerna inte ska känna att informationen är inkorrekt och för att 
agenterna inte ska kunna vinkla informationen så att de själva framstår i bättre dager
(ibid).

Det som diskuteras stämmer inte alltid i små och medelstora företag eftersom ägare, 
bolagsledning och styrelsen kan vara samma person. Det betyder ur ett 
agentteoriperspektiv att ägaren i ett sådant fall inte har något behov av revision. 
Ägaren behöver inte kontrollera styrelsen eller ledningen då han själv har god insikt i 
materialet. Därför behövs det ingen oberoende granskare.  Detta leder till att 
företaget inte längre använder revision för sin egen skull utan endast för sina
intressenter (Halling, 2005). 

NNyyttttoommaaxxiimmeerriinnggAgent Principal
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Ytterligare ett argument ur agentteorins synsätt är att när företaget inte längre 
utnyttjar revisionen för egen räkning utan gör det för intressenternas skull, skall då
principalen stå för den kostnaden. Revision leder oftast till olika effektiviseringar 
inom verksamheten vilket i sin tur leder till att företaget kostnadssparar. Ur denna 
synvinkel har ändå principalen nytta av revisionen. 

Vem som är agent och vem som är principal kan diskuteras när det ses från en 
bolagsstämmas perspektiv. Styrelsens uppgift är att driva företaget på ett sätt som 
aktieägarna anser vara nyttomaximerat. Revisorn kan ses som en agent då han har i 
uppgift att kontrollera hur styrelsen ”sköter” sig. Enligt Collins (2003) är principalen 
i mindre företag ”vem som helst” som är främmande för styrningen av företaget och 
som inte kan verifiera redovisningen - till exempel externa aktieägare, långivare samt 
kreditgivare.

3.5. INFORMATION OCH KVALITET

Kvalitet kan definieras som ”Conformance to requirements” (Crosby, 1996) vilket kan 
översättas till ”överensstämmelse med krav”. Att delge sina intressenter ekonomisk 
information med kvalitet kan likställas med att informationen ska överensstämma 
med de krav som finns. Det kan dock vara svårt att identifiera de krav intressenterna 
har samt få dessa att överensstämma med de krav företaget har på informationen. 
Enligt Chao, Chi, Hong, Louis och Tang (2003) är information en av de viktigaste 
tillgångarna för ett företag. Kvalitet kan föreligga även om kraven parterna 
sinsemellan inte överensstämmer. En annan definition är ”fitness for use” (Juran, 
1988). Denna definition markerar att kvalitetsbegreppet består av två delar; en felfri 
produkt med egenskaper som uppfyller kundbehov, precis som Bergman och Klefsjö 
(2007) poängterar. Att kvalitet betyder att en produkt ska vara felfri är ganska 
självklart men det är upp till betraktaren att avgöra vad som är felfritt och inte.
Kvalitet kan även hänföras till följande definition: ”Quality should be aimed at the 
needs of the customer, present and future” (Deming, 1982). Definitionen kan tolkas 
som att kvalitetens syfte är att tillfredställa kundens behov nu och i framtiden. 
Ekonomisk information kan endast tillfredställa kundens behov bakåt och i nuläget 
då det endast går att prognostisera framtiden. Säkerhetsbegreppet definieras av Chao 
et al (2003) som kombinerade system mellan extern och intern kontroll för att säkra 
företagets integritet och tillitsfullhet i organisationernas procedurer. Enligt 
författarna saknas det i dag forskning och klargjorda teorier kring begreppet säkerhet 
varför teorier kring information, riskmanagement, kontroll och revision, organisation 
och management samt osäkerhet har sammanblandats och bildat ett 
”säkerhetssystem”. 

Inom styrning och redovisning handlar kontroll ofta om att förebygga, upptäcka och 
korrigera illegala aktiviteter för att säkerställa information där den interna kontrollen
i form av informationsrik redovisning är i fokus för att säkerställa information till 
intressenterna. Riskplanering är något som kan bortses ifrån så länge det inte 
förkommer brist på kravspecifikationer och osäkerhet kring det okontrollerbara 
(ibid). Enligt Hamilton (1996) är riskplanering något som absolut ska tas i beaktande 
då målsättningen med sådana interna mål är att riskarbetet i slutänden leder till 
bättre information till externa intressenter.
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Det tar i allmänhet tid för förändringar att få legitimitet varför det är av största vikt 
att den ekonomiska information som delges är av hög kvalitet. Enligt Lillrank (2003) 
är inte kvalitetsåtgärder en fråga om relationen mellan input och output utan 
informationen som möjliggör och kontrollerar handlingarna. Han menar vidare att 
kvalitetssäkrad information fortfarande endast är vagt definierad. Ofta handlar 
information om datainsamling med ett sammanhang skapat av kringliggande 
kunskaper. Ekonomisk information i form av rapporter, bokslut och årsredovisningar 
kan i sitt slag likställas med en produkt varför teorierna om hur kvalitet på 
produktområdet utvecklas kan användas även inom vårt område. Det är, speciellt i de 
fall produkten avser ekonomisk information, kunden som ställer krav och får kvalitet 
att motsvara de kriterier som kunden sätter upp. I vissa fall är det dock svårt för 
kunden att ställa krav eftersom de saknar den kunskap som krävs för att klargöra 
dessa. Enligt Chao et al (2003) krävs det kringliggande kunskap för att kunna 
förklara det funktionella. Det behövs således utbildning inom redovisningsområdet 
både hos agent och hos principal för att skapa tillit för den information som sprids. 

Enligt Junghagen (1998) krävs det för att maximera nyttan i företaget, ett fungerande 
informationsflöde mellan organisationen och intressenterna. Vid utebliven revision 
uppstår problem där regelsystemet och kvaliteten inte uppfyller informationskraven 
hos intressenterna. Det som missas måste kompletteras för att ge intressenterna den 
kompletta information de har behov av. 

Viktiga faktorer förutom den konkreta kvaliteten i informationen är tidsaspekten och 
rykten. Ett företag med dålig timing och rykte är det ingen som vill handla med även 
om de har hög kvalitet. Därför anser Lillrank (2003) det är viktigt att skilja på 
begreppen vad och hur när det talas om att kvalitetssäkrad information. Vad är ett 
mer konkret begrepp men det är utformningen av hur som avgör den slutliga 
kvaliteten.

Ekonomisk information kan ses som en viss del av sammanhanget där som tidigare 
nämnts kunskapen som läsaren besitter är avgörande för kvaliteten. Kvalitet kan ses 
som en relation och är därför ett agent - och principal perspektiv nödvändigt. Enligt 
Lillrank (2003) är det viktigt att definiera de relevanta aktörerna i relationen för att 
kunna göra en bedömning kring kvaliteten. Ofta är de viktigaste aktörerna de som 
agerar mot kunderna men denna relation tros inte kunna bidra till rationella beslut 
fullt ut. Båda parter handlar då med bunden rationalitet, asymmetrisk information 
och opportunism. Enligt Lillrank (2003) kommer mottagaren av informationen att ta 
upp informationens budskap som det var menat av sändaren. I vissa fall kan dock 
felaktig information spridas på grund av att kunden förväntade sig något annat än 
vad som förmedlades. Problemet med att få förväntningar och eftersträvan att 
sammanfalla är att informationsspridaren formar produkten så att den istället för att 
visa verkligheten endast visar det som mottagaren förväntar sig. Detta menar Lillrank 
(2003) med uttrycket "my information for your information". Trots detta vill 
intressenterna ändå se information som "tillfredställande" vilket den verkliga 
informationen kanske inte är. Produkten överensstämmer därmed inte med 
verkligheten i slutänden och informationen saknar sin kvalitet på grund av att den är 
alldeles för nyanserad av extern påverkan. Lillrank (2003) drar slutsatsen att det 
krävs en stor mängd undersökningar för att kunna utveckla meningsfulla verktyg som 
möjliggör analyser och framställan av kvalitetssäkrad information. 



-Teoretisk referensram-

- 15 -

3.6. MARKNADSUNDERSÖKNING GJORD I 
STORBRITANNIEN

Collins (2003) presenterar vad nyttan varit när företagen har använt revision samt 
hur stor kostnadsbesparing företagen har gjort efter avskaffandet. Detta material var 
resultat av en undersökning gjord i Storbritannien. Undersökningen visade vad 
företagen ansågs vara positivt med att ha en revisor. Av 790 stycken svarande företag 
gav undersökningen följande resultat: 

Kontroll av redovisning och ekonomisystem (65%)

Förbättringar av redovisningens tillförlighet (61%)

Trovärdighet gentemot banker (58%)

Bidrar till att skydda mot bedrägeri (50%)

Förbättringar av kvaliteten av informationen (43 %)

Collins (2003) frågade även varför företagen behöll sin revisor trots att det inte 
längre var lagstadgat. Anledningen ansågs vara att företagsledningen i företagen 
ansåg att revision ökar kvaliteten hos den ekonomiska informationen, vilket har en 
positiv effekt på företagets kreditvärdighet samt ger kontroll av redovisningen och 
ekonomistyrningen. 

3.7. SAMMANFATTNING

Då revisorn fungerar som en oberoende part som granskar den information som 
sprids till intressenterna får revisionen funktionen av kvalitetssäkring. Tanken med 
att avskaffa revision är att öka konkurrenskraften och minimera kostnaderna hos de 
mindre aktiebolagen. Dessa faktorer kan sammanfattas till regelsystem, kvaliteten 
och intressenterna. Enligt Norberg och Thorell (2005) har borttagande av 
revisionsplikten marginell betydelse för leverantörerna eftersom de i störst 
utsträckning ändå använder sig av kreditupplysningar etcetera när företaget bedömer 
säkerheten i att handla med leverantören. 

För att relatera resursberoendeförhållandet till företag som väljer att avskaffa sin 
revisor går det att utläsa ett perfekt lojalt förhållande där beroendegraden mellan de 
båda är hög. I de fall förhållandet är asymmetriskt är det antingen intressenten eller 
företaget som har kontrollen. I de fall intressenten har kontrollen är sannolikheten 
stor att denne kräver att företaget ska genomgå revision. I det motsatta fallet, när 
företaget anses ha kontroll över intressenten ställs det antagligen inget krav på 
revision. Då beroendegraden mellan de båda företagen är låg är det antagligen ingen 
av parterna som anser att revision är nödvändigt. 

När företagen använder sig av en revisor lämnar de en form av trygghet till sin 
omvärld. I skrivandets stund är det lagstadgat att aktiebolag skall ha revision vilket 
leder till att alla företag lämnar samma typ av garanti. Detta kan kopplas ihop med 
den jämviktslära som Bruzelius och Skärvad (2004) diskuterar. När företagen 
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däremot avskaffar sin revisor kommer aktiebolagen att skapa obalans i jämvikten, om 
de inte erbjuder omvärlden något som företagets intressenter ser som jämlikt med 
revisionens garanti. Företagen kommer därmed att vara tvungna att arbeta mycket 
med utbytesrelationer gentemot sina leverantörer. Detta är för att trygga 
omgivningen men även för att nå företagets uppsatta mål som företagen har satt upp 
gentemot varandra. Företag kommer att behöva bygga starkare relationer med sina 
leverantörer för att leverantörerna skall våga ha ett utbyte med företaget som 
avskaffat sin revision. Skärvad och Ohlsson (2006) säger att det gäller att bygga 
relationer och att få stabila och säkra kunder så att företaget vågar lämna kredit. 
Detta leder i sin tur till att leverantörerna kommer att få en större 
förhandlingsposition det är därför viktigt att ha en bra relation så att företagen kan 
lita på varandra.

Det går att se ett samband mellan intressentmodellen, teorin om 
resursberoendeförhållandet och agentteorin då de lägger tyngdpunkten på att skapa 
bättre och mer stabila relationer till företagets leverantörer. När företaget avskaffar 
revisionen så krävs det att företaget behåller den kvalitet som revisorn ger. Det gäller 
för företaget att hitta substitut som har samma grad av kvalitet som revisorn. 
Teorierna syftar även till att företagen ska behålla balansen trots att revisionsplikten 
försvinner. Tappar företaget balansen samt kvaliteten gentemot sina leverantörer kan 
det betyda att företaget tappar sina leverantörer vilket framkommer av Collins (2003) 
undersökning. Collins (2003) menar att företagen inte har hittat den balans och 
ersättning för kvalitetsstämpeln som revisorn ger och därmed kommer att behålla sin 
revisor. 
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4. EMPIRI

I detta kapitel presenterar vi det empiriska materialet som har insamlats genom 
semistrukturerade telefonintervjuer. Först visar vi en tabell som sammanfattar 
antalet deltagare i undersökningen. Därefter presenteras intervjuerna uppdelade 
efter avskaffning eller inte avskaffning med utgångspunkt från vårt syfte. 

4.1. EMPIRISKA OBJEKT

Företag Svar Intervju Vet ni om 
revisionspliktens 
avskaffande?

Allmän 
inställning

Överstiger nyttan 
kostnaderna som 
revisorn medför 

Avskaffa

Ageri AB Ja Ja Ja Bra, nyttan olika 
beroende på 
företag..

Ja Ja

Avantra AB Ja Ja Ja Ingen kommentar, 
då detta styrs av
moderbolaget.

Ja Nej

BNearIt AB Ja Ja Ja Inte tillräckligt 
insatt för att 
svara..

Ja Nej

BD Fisk AB Ja Ja Ja Bra, för de mindre 
bolagen Svarade 
även för ytterligare 
fem företag som 
skulle avskaffa 
revisionen..

Ja Nej (Ja, fem 
stycken 
andra 
företag)

B&G Läroverket 
AB

Ja Nej* - - - -

Bilarenan AB Ja Ja Ja I allmänhet bra. Nej Ja
Burlin Motor AB Ja Nej* - - - -
Bossit 
Communications 
AB

Nej Nej - - - -

Börje Ohlsson 
Konditori AB

Ja Ja Nej Ingen kommentar. Vet ej Vet ej

Grafiska Huset AB Ja Nej* - - - -
J. J. Lakkapää AB Ja Nej* - - - -
Kalles Bud och 
Transport AB

Nej Nej - - - -

Kuo & Familj AB Nej Nej - - - -
Minelco AB Ja Ja Ja Bra, små bolag kan 

undvika en 
betydlig kostnad i 
och med detta.

Ja Nej

Nordkalotten AB Ja Ja Ja Ingen kommentar, 
inte insatt på det 
viset.

Ja Nej

Stadshotellet i 
Luleå AB

Ja Ja Ja Det är bra för de 
mindre bolagen.

Ja Nej

Swebor Svenska 
Stål AB

Nej Nej - - - -

Rörsanering i 
Luleå AB

Nej Nej - - - -

Tryck i Norrbotten 
AB

Ja Ja Ja Blandade känslor. 
Att kostnaden 
minskar är bra 
men det kan leda 
till att kvaliteten på 
den ekonomiska 
informationen 
försämras.

Nej Nej

Upside Labs AB Ja Ja Ja - Ja Nej

* Företag som ej ville medverka i vår undersökning
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4.2. FÖRETAG SOM KOMMER ATT BEHÅLLA SIN REVISOR

Företag som har medverkat i undersökningen och under intervjun svarat att de 
kommer att behålla revisorn anser att det är för att göra sina intressenter nöjda. 
Anledningen till att behålla revisorn är även att ge intressenterna trygghet och 
därmed lämna garanti på att den ekonomiska informationen är tillförlitlig. I 
allmänhet tror företagen att kvaliteten och informationen som de väljer att delge sina 
intressenter skulle kunna bli sämre vid avskaffandet av revisionen. På grund av dessa 
faktorer ansåg företagen att det utgör en konkurrenskraftig faktor att ha kvar sin 
revisor. 

Vissa av företagen som är aktiebolag inom kategori K2 har högre omsättning än de 
övriga respondenterna. Dessa understryker att de främst behåller sin revisor för att 
trygga sina aktieägare. Trots kompetenta ekonomiavdelningar ger revisorn en garanti 
till intressenterna om företagets ekonomiska ställning. Detta tros leda till att 
företaget kan undvika eventuella intressekonflikter inom företaget men även 
konflikter som kan uppstå med företagets leverantörer vid asymmetrisk 
informationsspridning.

Kvalitet är något som är viktigt för företag som lägger stor vikt vid relationsskapandet 
för att frambringa och behålla stabila leverantörer. Företagen ser inget hinder i att 
byta leverantör om de är missnöjda med samarbetet då de är medvetna om att de 
själva har utvecklat en god kvalitet.

Företagen som anser att de har bra insikt i företaget gällande det ekonomiska läget 
samt god intern kontroll vilket visar sig gentemot deras intressenter. De anser att det 
är en lättnad att slippa den skattegranskning som kan ske vid avskaffandet av 
revisionen eftersom det bidrar till en stor kostnad i tid. Även om företagen vill 
undvika den utökade kontrollen som avskaffandet av revisionen medför är de i stort 
behov av rådgivning kring reglerna angående skatter, utdelningar och deklarationen. 
Denna rådgivning som är en av revisorns uppgifter under tiden företaget granskas. 
Detta utgör ytterligare en aspekt till varför många intressenter är beroende av 
reviderad ekonomisk information. 

Ett motiv för de företag som kommer att behålla sin revisor är att detta bidrar till 
högre status för dem. I allmänhet tros kvaliteten på den ekonomiska informationen
bli betydligt sämre. Detta är något företag tar i beaktande när de själva står inför valet
att avskaffa sin revisor eller ej. När de själva granskar leverantörernas ekonomiska 
information sker detta genom kreditupplysningar men framför allt granskar de
bokslut och årsredovisningar.
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4.3. FÖRETAG SOM KOMMER ATT AVSKAFFA SIN REVISOR

Företag som efter den eventuella lagändringen kommer att avskaffa sin revisor
svarade enigt att enda skälet till varför de väljer att avskaffa sin revisor är för att det 
medför en stor kostnad för företaget. De kommer att säkerställa sin ekonomiska 
information genom att bibehålla den interna kontrollen samt genom fortsatt 
noggrant ekonomiarbete. I de fall det uppkommer osäkerhet kommer företagen att 
externt få hjälp med problemen som vanligtvis brukar omfatta skatter och 
deklaration genom redovisningskonsultation. Vissa av de tillfrågade företagen är inte 
intresserade av att hyra in en redovisningskonsult då de anser att detta medför 
samma kostnad som revisionen. Företagen lägger stor vikt på att säkerställa den 
ekonomiska informationen genom att de endast väljer att ha ett utbyte med andra 
leverantörer de haft kontakt med och som har visat sig vara pålitliga. Av samma 
anledning som företaget tycker att det är viktigt att skapa relationer och arbeta upp 
den ”fysiska” produkten tycker dessa företag att tillförlitlig information och relation
hör ihop.

De två företag som svarade att de skulle avskaffa revisionen var inne på området 
relationsskapande. Leverantörer väljs som ovan nämnts genom att företaget har 
handlat med leverantören tidigare utan att det uppstått vidare komplikationer eller 
att rekommendationer har givits. Många av leverantörerna verkar på lokal nivå och 
det är inte sällsynt att leverantörerna väljs endast på grund av närhetsprincipen. I de 
fall leverantörerna verkar under olika storlekskategorier tas andra aspekter med i 
bedömningen. Företagen anger att de själva är mer krävande då de märker att företag 
saknar revisor. Därför är det mest troligt att företag där det föreligger starka 
relationer inte kommer att bekymra sig om att företaget inte längre har revisor. 
Banker och dylikt kommer att vara de intressenter som troligtvis är mest krävande. 
Om det skulle skapas ett utfall där det går att utläsa en förändring i leverantörernas 
bemötande är det troligt att företaget tänker över sitt beslut och att avskaffa sin 
revisor eller inte. Eftersom företaget är beroende av varandra krävs det att 
samarbetet fungerar. Det som framkommit är att det ofta i de företag som väljer bort 
sin revisor, föreligger ett bra förhållande till intressenterna. Därför skapas en så 
kallad ”win – win” situationen där båda strävar efter att nyttomaximera och båda 
nyttomaximerar genom att ha en väl upparbetad relation vilket inte kräver revision.

Företag kontrollerar alla leverantörer även om det föreligger en tillitsfull relation. För 
att utföra denna kontroll utförs kreditupplysning. I skrivandets stund är detta något 
företagen redan gör och även kommer att fortsätta med. Att skapa goda relationer 
och utföra kreditupplysningar utgör således grunden för att genomföra en affär och 
anses som tillförlitligt. Företagen tror att den marknad som i och med lagändringen 
kommer att utvecklas kommer att kräva ännu starkare relationer än tidigare. 

I de fall det är nya företag som företaget har utbyte med kommer de att ha revisionen 
i åtanke. Precis som tidigare spelar kundens storlek stor roll. De allra minsta 
företagen bryr sig möjligen inte om detta då de arbetar upp relationerna som redan 
skapats och dessutom väljs ofta relationer lokalt. I dessa situationer väljer antagligen 
företaget att kontrollera det senaste bokslutet och eventuella 
betalningsanmärkningar. Intressenter som troligen kommer att vara mest kritiska 
mot företag som avskaffat sin revisor är bankerna och andra kreditgivare.
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Ett av de tillfrågade företagen som själv kommer att behålla sin revisor anser att vissa 
företagen gör rätt i att avskaffa sin revisor. Detta på grund av att dessa företag 
”knycker” pengar från sitt egna företag. Att behålla den interna kontrollen skulle vara 
den främsta anledningen till revision i mindre bolag. Den externa kontrollen anses 
inte vara en bakomliggande faktor eftersom de företagen ofta har väl upparbetade 
relationer där denna kvalitetsstämpel inte är av lika stor betydelse som i andra bolag. 
Företag som kommer att avskaffa sin revisor anser att det inte kommer att bli någon 
skillnad på kvaliteten på den ekonomiska informationen. Detta säger att de istället 
kommer att utveckla den interna kontrollen och sina relationer.

Gemensamt för de företag som kommer att välja bort sin revisor var att de ansåg att 
kostnaden översteg nyttan. Företag med större förhandlingsgrad är därmed inte 
rädda för att byta leverantörer om de har en säker position på marknaden. När 
företagen delar den ekonomiska informationen vill företagen att informationen skall 
vara av högsta kvalitet så att de lämnar den trygghet och garanti som företagets 
intressenter kräver. Småföretagen kommer att göra det som måste göras men inget 
därutöver. 

Figur 4. Sammanfattande bild över den empiriska undersökningen.

K2

AvskaffaBehålla

TrygghetKvalitet Konkurrens Kontroll Relationer Kostnad

Lojala leverantörer
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5. ANALYS

I det här kapitlet kopplas det vi fått fram ur vår empiriska undersökning till vår 
teoretiska referensram. För att underlätta och för att skapa struktur har vi samma 
rubriker här som i föregående kapitel. Analysen presenteras uppdelat efter 
avskaffning eller inte avskaffning med utgångspunkt från vårt syfte.

5.1. FÖRETAG SOM KOMMER ATT BEHÅLLA SIN REVISOR

Flertalet av respondenterna i vår undersökning svarade att de vill behålla sin revisor i 
enlighet med det som Collins (2003) har kommit fram till i sin underökning gjord i 
Storbritannien. I lagstiftningen som enligt ÅRL (Årsredovisningslagen) reglerar 
revisionsplikten och allmänt kring aktiebolag läggs stor vikt vid god redovisningssed 
och att företaget ska ge intressenterna en rättvisande bild. De tillfrågade företagens 
huvudsakliga argument till varför de ville behålla revisorn var att de ville uppfylla 
kriterierna angående god redovisningssed och rättvisande bild. Då revisionen väljs 
bort, måste det i många fall finnas ett substitut till revisor för att lämna garanti vilket 
stämmer med det Bruzelius och Skärvad (2004) påpekar om jämviktslära. Det verkar 
som att företagen undermedvetet arbetar för att följa det som redan står som 
lagstadgat. Detta tyder på att både de som vill ha kvar sin revisor och de som inte vill 
det har samma mål med redovisningen men företagen har olika syn på hur de kan 
uppfylla kraven på kvalitet.

Företag som vill behålla revisorn gör det för att trygga sina intressenter och för att 
bevisa att de kan få avkastning på sina aktier i företaget. De vill heller inte vara 
beroende av starka relationer som en förutsättning för ett utbyte parterna emellan. 
Företagen har ofta inte samma personer som aktieägare som är ledamöter i styrelsen 
eftersom de vill undvika intressekonflikter. Det går att utläsa att revisorn behålls 
mestadels för aktieägarnas skull och inte för företagets skull. Detta i enighet med vad
Halling (2005) och Adams (1994) skriver i sina artiklar. 

Företag som väljer att ha kvar sin revisor gör det för att minimera 
beroendeförhållande och få företaget att ha kontroll över sina intressenter och på så 
sätt kan de välja vilka leverantörer med flera de vill ha att göra med. Det verkar som 
att företag som väljer bort sin revision kommer att bli mer beroende av sina 
intressenter då de får mer kontroll. Företag som behåller revisorn behöver inte på 
samma sätt avgöra om kunderna är lojala och inte heller definiera relationen dem 
emellan på det sätt som Junghagen (1998) och även Bourne och Walker (2005) 
beskriver.

Företag som själva väljer att kvalitetssäkra information genom att delge reviderad 
ekonomisk information, som därmed har hög kvalitet, verkar även ofta kräva det av 
sina leverantörer. Därför är ett troligt utfall att det skapas en egen skara av företag 
som väljer varandra på grund av revisionen. Andra företag inom olika kategorier 
kommer då troligen att välja företag inom denna grupp för att de verkar vara säkra 
och ger intrycket av trygghet. För företag med högre omsättning är det svårare att 
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Konkurrens    Kvalitet

Trygghet

kvalitetssäkra sin ekonomiska information rent allmänt då relationerna är mer 
långväga både ”fysiskt” och ”psykiskt” än för de företagen med lägre omsättning. Om
de företag med högre omsättning skulle utveckla ett närmare samarbete med sina 
intressenter skulle dessa företag antagligen inte längre hävda att de behöver revision 
för att trygga intressenterna och det skulle då föreligga den kontroll som beskrivs av 
Frooman och Murell (2005). Grunden till varför företagen behåller sin revisor kan 
illustreras i figuren nedan. De vill ge intressenterna trygghet, kvalitet och skapa 
konkurrensfördelar vilket även är skäl som kan utläsas av den teoretiska 
referensramen.

   
Figur 5.  Sammanfattande bild över varför företag vill behålla sin revisor.
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5.2. FÖRETAG SOM KOMMER ATT AVSKAFFA SIN REVISOR

Företag som inte vill behålla revisorn och de bakomliggande skälen är inte något som 
går emot det lagstiftningen förespråkar angående god redovisningssed och 
rättvisande bild. Det verkar som att orsaken bara är att de vill minimera kostnaden. 
Detta beslut tror vi kan bidra till överlevnad i dagens konkurrenskraftiga samhälle 
och därmed skapa en position på marknaden som även framkommer av Skärvad och 
Ohlsson (2006). Om företaget inte kan uppfylla kvalitetssäkran kan leverantörer 
hittar någon annan med kvalitet som är säkrad.

Att det finns ett resursberoendeförhållande mellan företagen och dess intressenter är 
något samtliga företag håller med om. De tillfrågade företagen är eniga om att de är 
beroende av att deras intressenter, framförallt i form av leverantörer, har en tillitsfull 
relation till företaget. Precis som Bourne och Walker (2005) skriver måste ett företag 
definiera om dess leverantörer är ”lojala” eller ”illojala”. Att ett företags leverantörer 
är ”lojala” är ett av det viktigaste redskapen för ett företag, speciellt i de situationer 
ett företag väljer bort sin revisor. Företagen som inte längre har denna 
kvalitetssäkring har i intervjuerna angett att de kommer att bibehålla och arbeta upp 
existerande relationer för att skapa ”lojala” leverantörer. Flertalet av de företag som 
vill avskaffa sin revisor anser att de har definierat relationen med sina leverantörer 
och de verkar vara trygga i relationen med dessa. För att undvika 
informationsasymmetri och att intressenterna har mer kontroll än vad företaget har, 
vilket ofta ligger bakom denna asymmetri, framgår det att företagen väljer 
leverantörer som de handlat med tidigare och att relationerna redan är fungerande.
Företag som vill ta bort revisorn ansåg att de redan har byggt upp starka relationen 
och det kan tolkas som att vara en bakomliggande orsak till att de kan välja bort sin 
revisor. Enligt Frooman och Murell (2005) ska ett företag försöka identifiera de 
styrkor och svagheter med mera som kan tänkas föreligga. I de tillfrågade företagen 
verkar det som att det föreligger en hög beroendegrad eftersom leverantörer ofta väljs 
på lokal nivå och båda utgör varandras krav för överlevnad. 

Företag som inte vill behålla sin revisor visade sig endast göra det på grund av 
kostnadsskäl och tror att de kommer att kunna bibehålla den interna kontrollen även 
om de väljer bort sin revisor. Att inneha kontroll är således det som lagregleringen 
syftar till att ha inverkan på och från början var det detta som medförde att krav på 
revisor för mindre aktiebolag infördes. Även om företagen som väljer bort sin revisor 
tror att de kan fortsätta ha kontroll anser de företag som har kvar revisorn att 
kontrollen behövs för att säkerställa företagets situation och bevisa att de har koll på 
räkenskaperna vilket även Collins (2003) styrker i och med sin undersökning.

Företag vi talat med hävdar att de nästan aldrig kontrollerar de ekonomiska 
rapporterna utan endast gör kreditupplysningar i vissa fall kontrollerar det senaste 
bokslutet. Precis som Artsberg (2003) hävdar så kan vi se en likhet i att nyttan med 
revision inte överstiger kostnaden för revisionsarvodet. Företagen menar att de flesta 
av intressenterna inklusive dem själva inte har någon nytta av den ekonomiska 
informationen som sprids parterna sinsemellan. Informationsflödet är därför 
någonting som respondenterna inte tror ska påverkas och uppfattningen om 
huruvida kvaliteten förbättras eller försämras är olika. Antagligen kommer inte 
kvaliteten förändras eftersom företagen vill behålla sina leverantörer och fortfarande 
kommer att agera som innan. Företag som kommer att välja bort sin revisor tror att 
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kvaliteten kommer påverkas negativt och att företaget kommer att förlora en del av 
den interna kontrollen. Substitut som i skrivandets stund finns är få och ännu 
oetablerade och företagen tvekar eftersom substituten anses medföra en stor kostnad. 
Mycket tyder på att det i framtiden kommer att tas fram nya substitut som kommer 
att ligga mer nära till hands för företagen och som de kommer vara mer öppna för. 

Företag som väljer att inte ha kvar sin revisor sätter sig själva i en situation där de får 
kämpa hårdare för att maximera sina leverantörers nytta. Detta kan ses från ett 
synsätt då aktieägarna är principalen och agenten kan vara den redovisningsskyldige 
som beskrivs enligt Artsberg (2003). Särskilt i detta fall kan vi utläsa att det krävs en 
god relation mellan principalen och agenten eftersom principalen annars kommer att 
kräva att agenten behåller revisionen och därmed bevisa att de har en stabil 
ekonomisk ställning och är konkurrenskraftiga på marknaden. Detta stämmer 
överens med det som Bruzelius & Skärvad (2004) menar då agenten måste bevisa för 
principalen att de får avkastning på aktierna som de äger. Därför kan det utläsas en 
motsättning i detta argument då principalen använder revisorn som garanti. Detta 
tyder på att de företag där aktieägarna endast är de som ingår i styrelsen är de som 
hellre väljer bort sin revisor. De får både kämpa hårdare för att maximera nyttan
samt kämpa hårdare med att bearbeta sina relationer. De har mer att uppnå än de 
som behåller sin revisor trots att aktieägarna är deras ”egna”. Företag med ”högre” 
omsättning inom kategori K2 behåller sin revision främst för att trygga företagets 
aktieägare. De företag med ”lägre” omsättning som väljer bort sin revisor anser att de 
har ”närmare” till sina leverantörer och kan välja dem de har starka relationer med. 

Att delge information som överensstämmer med de krav som finns kan vara svårt 
(Crosby, 1996). Företagen som blev tillfrågade hade svårt att svara på om de kunde 
definiera de krav som finns. De kunde dock svara på vilka krav de ställer på sina 
leverantörer. Kraven avser främst att de ekonomiska delarna sköts på rätt sätt och att 
företaget har kontroll. Vi frågade hur företagen går tillväga för att avgöra detta och 
det sker vanligtvis genom kreditupplysningar. Vissa företag kontrollerar i vissa fall 
även det senaste bokslutet men det är dock endast vid tillfällen då företaget har med 
nya leverantörer att göra. Att kraven överensstämmer parterna sinsemellan 
(Bergman & Klefsjö, 2007) verkar vara ett redan uppfyllt kriterium då relationen 
mellan företag och leverantör ofta är bra och det verkar som att båda parter har 
möjlighet att uttrycka sitt eventuella missnöje. Den kunskap och utbildning som Chao 
et al (2003) talar om är något som företagen anser finns. Det finns ofta högre 
utbildning eller arbetserfarenhet bakom de personer som utbyter ekonomisk 
information med varandra. Enligt Junghagen (1998) krävs det, för att maximera 
nyttan i företaget, ett fungerande informationsflöde mellan organisationen och 
intressenterna. Vid utebliven revision uppstår problem där regelsystemet och 
kvaliteten inte uppfyller informationskraven hos intressenterna. Dessa problem tror 
sig företagen kunna undvika genom att skapa relationer som är hållbara i längden 
samt att båda aktörerna har tillgång och insyn i den ekonomiska situation som 
föreligger. 

Företag strävar ständigt efter att stabilisera obalans i det som kallas jämviktslära 
(Bruzelius & Skärvad, 2004). Det vi kan utläsa ur vår undersökning är att företag som 
tenderar avskaffa sin revisor har ett annat synsätt på detta än de som vill behålla sin 
revisor. Jämvikt för de företag som vill behålla revisorn är att ge aktieägarna trygghet, 
kvalitet och vara konkurrenskraftiga. De företag som vill avskaffa sin revisor ser 
jämvikt som relationer, intern kontroll och minimerad kostnad. Precis som Norberg 
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& Thorell (2005) menar är det viktigt för företagen att få ett fungerande samarbete i 
alla led för att företagen och andra intressenter ska våga lämna kredit (Skärvad och 
Ohlsson, 2006). När revisionen väljs bort förloras jämvikten varför det är viktigt att 
hitta ett substitut vilket förutom redovisningskonsultering kan vara att bygga upp 
befintliga relationer. Att ha kvar revisorn eller inte blir även en konkurrensfaktor och 
om företaget inte kan uppfylla kvalitetssäkran så kan man tänka sig att leverantörer 
hittar någon annan med kvalitet som är säkrad. Vår undersökning tyder på att hur 
intressenter tryggas och tillfredsställs är beroende av storleken på företaget då de har 
olika sätt att göra detta på. Detta tolkar vi som att en framgångsfaktor utgör huruvida 
företaget vinner konkurrensfördelar eller inte. Grunden till varför företagen väljer att 
avskaffa sin revisor kan illustreras i figuren nedan. De tror att starka relationer samt
intern kontroll kan ersätta den kvalitetsstämpel som revisionen ger samtidigt som det 
bidrar till en kostnadsminimering för företaget.

Figur 6. Sammanfattande bild över varför företag väljer att avskaffa sin revisor.
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6. SLUTSATSER OCH AVSLUTANDE DISKUSSION

Detta kapitel redogör för de slutsatser vi kommit fram till där vi för en avslutande 
diskussion kring dessa. Kapitlet inleds med att besvara vårt syfte och avslutas med 
att ge förslag till fortsatt forskning och en redogörelse för den praktiska 
användbarheten. 

6.1. ÅTERKOPPLING TILL SYFTE

Syftet med denna uppsats var att:

- undersöka och jämföra hur företag som antingen avskaffar eller behåller sin 
revision kommer att säkerställa sin ekonomiska information

Utifrån vår empiriska undersökning och grundat på vår teoretiska referensram har vi 
fått fram att relationer är viktiga i de fall revisionen väljs bort. Vi har även fått fram 
att den ekonomiska informationen som blir reviderad sällan granskas företagen 
emellan. De företag som kommer att välja bort revisionen gör detta val då det i dessa 
företag oftast är samma personer som sitter i styrelsen som är företagets aktieägare. 
Företag som väljer att behålla sin revision gör detta val för att trygga och ge garanti 
till sina aktieägare samt upprätthålla en god kvalitet vilket i sin tur utgör en 
konkurrensfördel. 

- beskriva och förstå hur företagen kvalitetssäkrar gentemot sina leverantörer

De företag som väljer att behålla sin revision anser att detta är ett sätt att 
kvalitetssäkra gentemot sina leverantörer. Detta bidrar i sin tur till trygghet för 
aktieägarna, kvaliteten på den ekonomiska informationen ökar och skapar 
konkurrensfördelar för företaget.

De företag som kommer att avskaffa revisionen kommer att kvalitetssäkra genom att 
göra sin ekonomiska information tillgänglig för granskning. De kommer även att 
behålla och stärka den interna kontrollen och försöka uppfylla de krav på substitut 
som finns för att skapa förtroende hos sina leverantörer. 

- beskriva och förstå hur företagen själva kvalitetssäkrar ekonomisk information 
vid val av leverantör.

De företag som väljer att behålla sin revision kvalitetssäkrar ekonomisk information
liknande dem som väljer att avskaffa sin revision. De företag som kommer att 
avskaffa sin revision kommer att fortsätta kvalitetssäkra på samma sätt som tidigare 
genom kreditupplysningar och granskning av senaste bokslutet. Skillnaden kommer 
att vara att företaget lägger ännu mer tid på att bygga upp och bevara befintliga och 
nytillkommande relationer.

De förändringar vi trodde skulle uppkomma vid denna lagändring är 
sammanfattningsvis inte förekommande i samma utsträckning som vi trodde från 
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början. Genom avskaffandet av revision kan företag minska sina kostnader, vilket var 
syftet från regeringens sida då de lade fram förslaget om en lagändring för K2-företag 
att slippa revision varför det till slut visar sig komma väl till sin rätt.

6.2. FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING

Det finns många områden att forska vidare inom när det gäller revisionsplikten. Som 
ett resultat av vår studie kunde vi identifiera några områden som verkade mer 
intressanta att undersöka. Således rekommenderar vi fortsatt forskning inom 
följande områden.

- Vilka problem kan utläsas av revisionspliktens avskaffande i de länder där 
det har genomförts och hur kan dessa undvikas i Sverige?

- Hur välinformerade är de företag som berörs av revisionsplikten och hur stor 
kunskap finns det om den eventuella förändringen?

6.3. PRAKTISK ANVÄNDBARHET

Vår undersöknings praktiska användbarhet kan ses från olika synvinklar. Andra 
företag som väljer att avskaffa revisionen kan med hjälp av uppsatsen se hur de kan 
arbeta för att uppfylla de kriterier som sätts upp av de företag som väljer att behålla 
sin revision. Dessutom tror vi att vi kan bidra med något till revisionsbranschen 
eftersom de dels själva har efterlyst detta uppsatsämne samt att det kan vara 
intressant att se vad de företag som inte längre har kvar sin revision kan komma att 
efterfråga för typ av substitut. Det kan även vara intressant för leverantörer att se 
vilka krav företagen ställer på dem och vice versa. Vi tror även att samhället kan ha 
användning för uppsatsen då detta är ett ämne som i skrivandets stund är aktuellt 
och något det förs debatt om där intresset just berör vårt syfte
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BILAGA

INTERVJUGUIDE

Vilket företag arbetar Ni på och vilken befattning har Ni?

Vet Ni om att revisionsplikten planerar att avskaffas år 2010?

Hur ställer Ni Er allmänt till denna förändring?

Anser Ni att nyttan uppväger den kostnad som revision medför i Ert företag?

Kommer Ni att avskaffa Er revisor i samband med att det inte längre blir 
lagstadgat? Av vilken anledning?

Hur kommer Ni agera för att säkerställa Er ekonomiska information till Era 
intressenter?

Hur viktigt tycker Ni att det är att sprida tillförlitlig ekonomisk information till 
Era intressenter? Hur gör Ni för att se till att Ni sprider tillförlitlig 
information?

Hur kommer Ni agera för att säkerställa att den ekonomiska information Ni 
tar emot av Era leverantörer är korrekt?

Hur viktigt tycker Ni att det är att den ekonomiska information Ni tar emot är 
tillförlitlig?

Hur stor vikt lägger Ni i dag vid att skapa bra relationer med Era intressenter?

Tror Ni att Ni kommer att märka av en skillnad i bemötandet hos Era 
intressenter utan revisionen som kvalitetsstämpel? Vilken intressent tror Ni 
kommer vara mest "kräsen"?

Hur tror Ni i allmänhet att kvaliteten på den ekonomiska informationen 
kommer att påverkas?

Är Ni intresserade av de substitut som kommer att erbjudas istället för 
revision, exempelvis redovisningskonsultering?

Får vi lov att återkomma om det uppkommer ytterligare frågor?

Tack för Er medverkan!


