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1 Inledning  

Det första kapitlet inleds med en bakgrund som förklarar revisorns arbete och vad 

revisionsvärde är, följt av en förklaring till varför revisionsvärdet och mervärdet från ett 

klientperspektiv är relevant och intressant att forska om. Vidare presenteras relevant forskning 

som har bedrivits inom området. Slutligen presenteras studiens syfte och frågeställningar.    

 

 Bakgrund 

Lagar och regleringar lägger grunden för hur revisorer arbetar och fortsätter att förändras 

kontinuerligt. Revisorns huvudsakliga uppgifter är att granska redovisningar och att granska 

hur styrelser och den verkställande direktören förvaltar sina organisationer (FAR, 2020). Utöver 

de huvudsakliga arbetsuppgifterna har revisorer idag många andra uppgifter. Revisorer erbjuder 

rådgivning och tjänster utöver revisionstjänster till sina kunder (Carrington, 2014).   

 

År 2010 infördes avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag (SOU 2008:32). 

Avskaffandet av revisionsplikten avsåg att hjälpa små företag att minska sina kostnader. Detta 

resulterade i att små företag enkelt kunde avskaffa sin revisor helt (Fontaine, Letaifa & Herda, 

2013). Avskaffandet av revisionsplikten ledde dock till ökad konkurrens bland revisionsbyråer 

(Broberg, Umans, & Gerlofstig, 2013). Denna konkurrens har medfört att revisionsbyråernas 

utmaning är att behålla sina befintliga klienter och rekrytera nya klienter. Revisionsbyråer 

försöker ge klienten mervärde genom att erbjuda sina tjänster och rådgivning. Dock är det 

klienter som upplever att det som revisorn gör har ett värde (Broberg, Umans & Gerlofstig, 

2013). Trots avskaffandet av revisionsplikten för små företag, väljer en del småföretagare att 

behålla sin revisor. Alfredsson och Thuvesson (2018) menar att klienter som väljer att behålla 

sin revisor ser revisorn och revideringen som värdeskapande. Gränsvärdet i Sverige då man 

enligt lag måste ha en revisor är om bolaget har fler än 3 anställda, en balansomslutning på 

minst 1,5 miljoner kronor och en nettoomsättning på minst 3 miljoner kronor (bolagsverket, 

2020). Det finns flera olika typer av små företag. I denna studie används begreppet små företag 

eller småföretagare för väldigt små bolag vilka även kallas mikroföretag eller enmansföretag. 

Mikroföretag är bolag som har färre än 10 anställda och en omsättning som understiger 2 

miljoner euro per år (Eur-Lex, 2016) 
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Revisionsvärdet är ett begrepp som revisionsbyråer ofta använder i sin marknadsföring för att 

försöka locka kunder (Broberg, Umans & Gerlofstig, 2013). Regleringen av revision och 

revisor nämner inte att revisorer ska tillföra ett värde till sina klienter. Istället används andra 

begrepp som oberoende och professionell skepticism, vilket innebär att begreppet 

revisionsvärde blir en konsekvens av regleringarna för att möta det klienten efterfrågar 

(Jörgensen & Persson 2017). Revisionsvärdet kan förklaras genom revisorsprofessionen. För 

att ingå i professionen ställs krav och skyldigheter på revisorn. Revisorn måste följa lagar, 

regler och standarder enligt revisorsprofessionen (Öhman, 2007). Revisionsvärdet kan därför 

knytas an med revisionsprofessionen för att ge en rättvis och tillförlitlig bild av klientens 

företag. Det är revisorns skyldighet att kvalitetsgranska bolagets räkenskaper och förvaltning 

alltså att revidera samt att meddela identifierade brister i bolaget vilket även kallas 

revisionsrådgivning (Carrington, 2014). Allt värde som skapas genom revision och 

revisionsrådgivning ger ett revisionsvärde. 

 

Johan Pharmanson som är en auktoriserad revisor nämner att revisorn förutom att oberoende 

granska företagens redovisning, finansiella rapporter och hur styrelse och den verkställande 

direktören arbetar har många andra uppgifter. Exempelvis att överföra kunskap till företagen 

genom rådgivning och att föreslå förbättringar (Allabolag, 2020). Mervärde är tjänster som 

revisorn erbjuder som ligger utanför revisionsarbetet. En revisor förväntas erbjuda företag mer 

än bara en granskning av de ekonomiska förhållandena i ett företag. För att mervärde ska kunna 

skapas behöver en revision utföras av en revisor. Revisionsarbetet är grunden. Genom att 

revisorn får ett revisionsuppdrag hos en klient kan revisorn erbjuda andra tjänster som skapar 

ett mervärde. Därför är mervärde en del av det totala revisionsvärdet (Rippe, 2014).  Mervärde 

är den del av revisionsvärdet som upplevs av klienter genom exempelvis relationen mellan 

klient och revisor eller genom fristående rådgivning som i huvudsak inte anses vara en del av 

revideringen. Mervärde kan förklaras som ett utökat värde i samband med revisionen (Rippe, 

2014). Allt det värde som inte blir revisionsvärde kopplar studien till mervärde. Vår tolkning 

är att det finns två sidor av mervärde. Ena sidan kan kallas etiskt mervärde och syftar på de 

tjänster och rådgivning som är lagliga inom revisionens lagar och ramverk. Förutsättningen är 

att det etiska mervärdet ska vara etiskt och lagligt och inte äventyra revisorns oberoende. Andra 

sidan kan kallas oetiskt mervärde och avser den delen av mervärdet som hamnar utanför 

revisionen som revisorn antingen inte alls eller i en begränsad form får ge företaget. Det handlar 

oftast om så kallad fristående rådgivning som inte har med revisionen att göra (Andersson & 
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Martinsson, 2014). Anledningen till att en del revisorer eller revisionsbyråer erbjuder dessa 

tjänster är för att bygga upp en relation med klienten samt visa att de kan skapa mer värde från 

andra tjänster än revision. Relationen med klienten kan i detta fall orsaka att revisorn inte 

handlar under god revisionssed (DeFond, Raghunandan & Subramanyam, 2002). 

 

 Problematisering  

Haron, Ismail, Ganesan och Hamzah (2016) visar i deras studie att många små och medelstora 

företag ser revisorn och revideringen som en kostsam tjänst som ger väldigt lite värde. Även 

Ojala, Niskanen, Collis och Pajunen (2014) har undersökt om fördelarna överväger kostnaderna 

med att ha en revisor. Det studierna kom fram till var att fördelarna med att ha en revisor är att 

upptäcka bedrägeri, ge värde, hjälpa företaget med beslutsfattande och att få intressenters 

förtroende för företagets ekonomiska situation. Däremot påstår Ojala, Niskanen, Collis och 

Pajunen (2014) att kostnaderna överväger fördelarna med att ha en revisor för ett företag som 

understiger en viss storlek. Revisorn ska fungera som en tredje part där revisorn genom den 

årliga granskningen försäkrar ägaren att den ekonomiska situationen i bolaget verkligen 

stämmer. Det ger ägaren en försäkran på att den verkställande direktören är pålitlig. Dock 

menar Haron, Ismail, Ganesan och Hamzah, (2016) att i de fall där den verkställande direktören 

och ägaren är samma person leder det till att den lagstadgade revisionsplikten och då även 

revisionen inte bidrar med något värde eftersom det inte behövs en övervakande tredje part. Det 

har orsakat att många revisorer kämpar med att upprätthålla sin oberoende roll samtidigt som 

de strävar efter att uppfylla klienternas efterfrågan. Däremot hävdar Haron, Ismail, Ganesan 

och Hamzah, (2016) att revideringen av finansiella rapporter leder till en rad fördelar som anses 

bidra med värde till klienten. Bland annat att försäkra att en korrekt betalning av skatten görs 

för att undvika eventuella straff och böter, upptäcka fel i den finansiella rapporten och att ge 

diverse rådgivning till klienten för att exempelvis förbättra företagets finansiering och 

investeringar (Tabone & Baldacchino, 2003).  

 

Vad som är och skapar revisionsvärde har forskare olika uppfattade meningar om. Herda, 

Petersen och Fontaine (2014) menar att klienter uppskattar revisionsrådgivning om interna 

kontroller, skattefrågor, branschfrågor och redovisningsmetoder. I studien fann de även att 

klienter efterfrågar mer än vad revisorn oftast erbjuder. I en studie, utförd på privata klienter i 

England, ansågs revisionsberättelsen vara värdefull för klienter (Manson, McCartney, Sherer, 

https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.hkr.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=DeFond%2C+Mark+L
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.hkr.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Raghunandan%2C+K
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2001). Revisionsvärde kan även skapas från ökad effektivitet i revisionsarbetet. Genom ökad 

effektivitet kan revisionsarbetet utföras på kortare tid vilket leder till lägre kostnader för 

klienten. Om revisorn kan försäkra klienten att revisionen är gjord av hög kvalité leder detta till 

ökat förtroende som även är ett revisionsvärde (Manson, McCartney, Sherer, 2001). 

Sudsomboon och Intakun (2016) delar upp revisionsvärde i tre faktorer som de kallar Audit best 

practice, Audit continous learning och Professional ethical awarness.  Audit best practice är 

revisorns kunskapsnivå, och erfarenhet inom revision. De nämner även att erfarenhet och 

kunskapsnivå inom revision är viktiga faktorer för att kunna skapa revisionsvärde. Audit 

continous learning är hur revisorn själv jobbar med sin egen utveckling inom revision och hur 

revisorn håller sig uppdaterad inom revisionsvärlden. Professional ethical awarness syftar på 

hur revisorn ser på sig själv. Revisorns ansvar över sin professionella moral och principer. 

Dessa faktorer skapar tillsammans ett revisionsvärde (Sudsomboon & Intakun, 2016).  

  

Klienten är i många fall omedveten om vilka lagar och regleringar revisorn måste följa när det 

exempelvis handlar om oberoende och fristående rådgivning även kallat icke revisionsmässiga 

tjänster (Fontaine, Letaifa, & Herda, 2013). Det är upp till revisorerna att förmedla detta. Om 

relationen mellan klient och revisor är stark skulle klienten kunna förvänta sig icke 

revisionsmässiga tjänster (Manson, McCartney & Sherer, 2001). Det kan innebära att klienter 

ser sådana tjänster som ett sorts revisionsvärde som ska erbjudas av revisorn. Klienterna är 

ovetande om att icke revisionsmässiga tjänster kan vara ett hot mot revisorns oberoende 

(Fontaine, Letaifa, & Herda, 2013). Dock måste revisorn oavsett vad klienten vill alltid hålla 

sig inom ramarna för lagar och regleringar (Svanström, 2004). 

 

Relationen mellan klient och revisor är en viktig faktor för revisionsvärdet. Det kan avgöra vad 

klienten efterfrågar av revisorn men också vad revisorn är villig att ge i form av värde till 

klienten (Manson, McCartney & Sherer, 2001). För att klienten och revisorn ska få en effektiv 

revision så måste de ha förtroende för varandra. På så sätt gynnar en långsiktig relation mellan 

klient och revisor båda parter (Andersson & Martinsson, 2014). Herda och Lavelle (2013) 

hävdar att en öppen dialog och bra kommunikation mellan klient och revisor leder till en bättre 

relation mellan parterna. Det i sin tur bidrar till att revisionsvärde ges. 

formulera 
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Tidigare forskningen av Ciak (2016) belyser att revisionsvärde och mervärde har diskuterats 

och forskats om på en global nivå och från huvudsakligen revisorns perspektiv. Därför anses 

det lämpligt och intressant att belysa hur små företag utan revisionsplikt upplever värdet av 

revisionen då det finns bristande forskning inom det perspektivet. Genom att dela upp det totala 

värdet av revisionen i revisionsvärde och mervärde men även dela in mervärde i oetiskt och 

etiskt kan vi analysera hur revisionsvärde skapas från ett klientperspektiv mer nyanserat. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att förstå hur revisionsvärde skapas från ett klientperspektiv och om ett 

etiskt eller oetiskt mervärde skapas för klienten. 

 

Frågeställning 

Vad skapar revisionsvärde för klienterna? 

Vad skapar mervärde för klienterna? 

Skapas ett etiskt eller oetiskt mervärde för klienterna? 

 

2 Teoretisk referensram 

I detta kapitel beskrivs först och främst revisorsprofessionen utifrån professionsteorin. Sedan 

presenteras ett avsnitt om revisorns oberoende. Första delen syftar till att förstå revisorns roll. 

Vidare beskrivs revisionsvärdet där revision, revisionsrådgivning, mervärde, fristående 

rådgivning och revisor-klient-relationen ingår. Dessa beståndsdelar kopplas till relevanta 

teorier för ämnet. Till sist avslutas kapitlet med en modell.  

 

 Revisorsprofessionen 
Det värde som klienten anser att revison har kan ses från olika perspektiv. Professionsteorin ser 

revisorns roll som ett professionsarbete där revisorn besitter på vetenskapliga kunskaper. 

Klienten värderar revisorn för hens vetenskapliga kunskaper inom ekonomi (Brante, 2009).  

 

Enligt Talcott Parsons var det varken kapitalismen eller socialismen som kännetecknade 

samhällsutvecklingen under 1900-talet, utan det var framväxten av professionalismen. Efter 
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den klassiska industrialismen växte professionalismen fram. Befolkningen blev mer sysselsatt 

med yrken relaterade till information, kunskap och service, än de tidigare yrkena inom 

exempelvis jordbruk och industrin. Denna förändring skedde främst under 60-talet då 

massutbildningar ägde rum. Idag utgörs 15–20% av arbetskraften av professionella yrken 

(Brante, 2009).   

  

Professioner är något som har skapats av människor. Människor har bestämt vilka yrken som 

ska ingå i en profession och att en profession ska vara baserad på vetenskaplig kunskap. Den 

vetenskapliga kunskapen är grunden till professionsyrket som leder till professionens 

inkomstnivå och status. Därför tillhör yrken som läkare, ingenjörer, arkitekter, ekonomer, 

veterinärer och vetenskapare de klassiska professionerna (Brante, 2009). Revisorns roll i 

samhället är statusbemärkt med en hög lön och revisionsyrket kräver hög kunskapsnivå. 

 

En profession beskrivs som en specifik yrkesroll i vilket en längre utbildning krävs. 

Revisorsprofessionen kräver en högskole- eller universitetsutbildning. Sedan erhålls lämplig 

erfarenhet eller med andra ord vidareutbildning på en revisionsbyrå för att senare examineras 

för att bli en godkänd revisor och examineras en gång till för att bli auktoriserad revisor. Totalt 

krävs sex års utbildning för att ingå i professionen. På grund av det vilar revisorsprofessionen 

på lagar och regler som resulterar i en gemenskap i professionen då alla revisorer är skyldiga 

att följa lagar och regler. Det som utmärker professioner är att personer som ingår i olika 

professioner handlar självständigt och oberoende. Enligt Barber (1978) är autonomi en viktig 

del av professionsteorin (Brante, 2009). Autonomi innebär att den professionelle kan utföra sitt 

arbete självständigt. Den professionelle är sin egen “chef”. Revisorns arbete är mestadels 

självständigt och revisorn måste enligt lag agera oberoende gentemot sina klienter (Carrington, 

2014). Inom revisorsprofessionen finns det även normer som vägleder revisorer i deras 

beslutsfattande. Exempel på organ som ger ut normer är FAR och Bokföringsnämnden (FAR, 

2020) 

 

Inom professionsforskningen finns det två olika nivåer gällande den professionelles 

skyldigheter. Den första nivån, enligt Abbott är den professionelles skyldigheter gentemot 

samhället (Brante, 2009). Den professionelle ska tjäna samhället. Den andra nivån är den 

professionelles skyldigheter gentemot sina klienter. Fokus ligger på relationen mellan 

yrkespersonen och klienten. I revisorns arbete kan detta ses tydligt. Revisorn har ett stort ansvar 
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gentemot intressenter och samhället att informationen som förmedlas är korrekt. Revisorn har 

också ett ansvar att kunna tillfredsställa klientens behov (Brante, 2009). 

 

 Revisorns oberoende 

Det är av ytterst stor vikt att revisorer, vid utförande av sina uppdrag, är självständiga, opartiska 

och objektiva (Svanström, 2004). Revisorer ska i granskningen vara en oberoende part när de 

utför sina uppdrag, vilket innebär att revisorer inte får ha ett ekonomiskt intresse i revideringen 

av ett bolag (Carrington, 2014). Revisorns oberoende är reglerat i Revisorslagen 20–23§§. I 

paragraf 20§ framgår det att revisorn måste utföra sina uppdrag med opartiskhet och 

självständighet och vara objektiv, för att få en så hög kvalité på granskningen som möjligt och 

för att få ett gott rykte och förtroende hos klienterna (Warren & Alzola, 2009). Enligt 

Carrington (2014) när man pratar om oberoende brukar man komma in på två sorters oberoende, 

det synbara oberoendet och det upplevda oberoendet. Det synbara oberoendet syftar till att 

revisorn ska undvika situationer där revisorns integritet, objektivitet och professionella 

skepticism kan ifrågasättas. Motsatt till det syftar det upplevda oberoendet på de 

omständigheter då revisorn gör ett uttalande som inte påverkar revisorns professionella 

omdöme (Carrington, 2014).   

 

Det finns olika situationer som kan hota eller påverka revisorns oberoende. En sådan situation 

är när revisorn ger råd till en klient vilket kan leda till att revisorn blir ekonomiskt beroende av 

klienten (Simunic, 1984). Enronskandalen är ett utmärkt exempel på detta. Enrons revisor 

anklagades för att ha varit för beroende av konsultintäkterna som Enron betalade till 

revisionsbyrån, vilket gjorde att revisorn inte vågade ifrågasätta Enrons redovisning 

(Carrington, 2014). En annan riskabel situation för revisorn där oberoendet står på spel är om 

revisorn och klienten får en vänskaplig och nära relation vilket i större omfattning sker ju längre 

tid samma revisor reviderat företaget (Bamber & Iyer, 2007).  För att förhindra att revisorns 

oberoende sätts på spel måste revisorn pröva sitt oberoende inför varje uppdrag genom en så 

kallad oberoendeanalys (Carrington, 2014).  

 



Elliver & Krasniqi 

8 

 

 Revisionsvärde 

Det är av stor vikt för revisionsbyråer att uppvisa för klienterna att deras arbete tillför ett värde 

för företagen (Broberg, Umans, & Gerlofstig, 2013). Revisionsvärdet är ett begrepp som 

används främst av revisionsbyråer för att marknadsföra sig själva. Revisionsvärde är inte ett 

begrepp som finns med i lagar och regleringar. Revisionsvärde framställs i lagar och regleringar 

som oberoende och professionell skepticism (SFS 2005:551; 2000/01:146).  Revisionsvärde 

skapas huvudsakligen utifrån revision och revisionsrådgivning (Carrington, 2014). Därför har 

revisorn, revisionen och revisionsrådgivningen valts för att förstå revisionsvärdet. Revisorn, 

revisionen och revisionsrådgivning är de beståndsdelar som anses vara självklara och som följer 

med när man anlitar en revisor. Revisorn är skyldig att revidera och identifiera brister i bolaget 

därför faller de tre beståndsdelarna naturligt för att förstå hur revisionsvärde skapas (Carrington, 

2014). De tre beståndsdelarna är avgörande för revisionsvärdet då lagar och regleringar är 

tydliga för revisorn, revisionen och revisionsrådgivningen.  

 

2.3.1 Revision 

Revision är en viktig del i vårt samhälle. Det tycks finnas ett nästan omättligt behov av att 

granska olika sorters verksamheter och information (Öhman, 2004), detta för att ansvariga 

personer ska kunna kontrolleras. Vi lever idag alltså i ett revisionssamhälle. Verksamheter som 

bedrivs i företag, skolor, sjukhus och föreningar är bara några exempel där kontinuerlig 

granskning sker (Carrington, 2014).   

 

Revision kan beskrivas som ett trepartsförhållande bestående av redovisningsskyldiga, 

redovisningsberättigade och revisorer (Öhman, 2007). De redovisningsskyldiga utgörs av 

uppdragstagare som förvaltar anförtrodda resurser åt de redovisningsberättigade. Varje 

uppdragstagare är skyldig att redovisa resultatet av verksamheten för sin uppdragsgivare som 

är de redovisningsberättigade. Informationen som de redovisningsskyldiga tar fram, 

sammanställer, kontrollerar och lämnar ut till de redovisningsberättigade används också som 

beslutsunderlag (Öhman, 2004). Problemet med redovisningen utgörs av ansvarsrelationen 

mellan redovisningsskyldiga och redovisningsberättigade. De redovisningsberättigade består 

främst av investerare och de redovisningsskyldiga är oftast företagsledare. Redovisningens 
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uppgift är att skapa ett tillförlitligt, lämpligt utformat och lagom omfattande informationsflöde 

mellan parterna (Carrington, 2014).  

 

Revision handlar om att kvalitetssäkra den redovisningsinformation som företag lämnar ut till 

redovisningsberättigade intressenter (Öhman,2007). Det är viktigt att redovisningsskyldigheten 

tryggas med tanke på den risk investerare och övriga intressenter tar (Öhman, 2004). Men då 

redovisningsberättigade har en rättighet att bli informerade har redovisningsskyldiga sin 

rättighet gällande sin privata integritet (Öhman, 2004). För att informationsflödet ska bli 

effektivt och rättvist behöver båda parters behov tillgodoses (Öhman, 2004). Ett sätt att reducera 

informationsasymmetri är att ställa krav på och kontrollera redovisningens form och innehåll 

(Öhman, 2004). Revision har därför visat sig vara ett naturligt inslag i alla situationer med 

redovisningsansvar genom att investerare låter revisorer övervaka företagsledare och 

kontrollera den redovisning företaget ger ut (Öhman, 2004). Kontroller utförda av en 

utomstående part skapar förutsättningar för att redovisningsinformationen ska kunna 

kvalitetssäkras.  

 

Inom revisionsforskningen har agentteorin varit i centrum (Öhman, 2007). Agentteorin används 

för att förklara relationen mellan redovisningsberättigade (principaler) och 

redovisningsskyldiga (agenter). Enligt agentteorin så anlitas företagsledare (agenter) av ägarna 

(principaler) för att utföra ett uppdrag. Ett kontrakt upprättas mellan parterna där 

företagsledarna har en uppgift att utföra som motsvarar ersättning (Deegan & Unerman, 2011). 

Intressekonflikt bildas dock då ägarna anser att företagsledarna agerar i eget intresse vilket 

innebär att avkastningen inom bolaget inte maximeras. Risken att företagsledare agerar själviskt 

och inte följer kontraktets riktlinjer leder till att ägarens förtroende för företagsledarna inte är 

stort. Ägarna måste försäkra sig om att företagsledare agerar i företagets intresse (Haron, Ismail, 

Ganesan & Hamzah, 2016). Ett sätt att lösa problemet är genom ekonomisk ersättning åt 

företagsledaren ifall företaget presterar. Asymmetrisk information leder dock till ett problem. 

Om företagsledaren har tillgång till relevant information som ägarna inte delges då kan 

företagsledarna handla på ett sätt som ägarna inte kan kontrollera och som därmed inte kan 

kontrakteras. Det är därför företag är redovisningsskyldiga då företagsledarens handlingar av 

bolagets resurser ska bokföras bland annat (Deegan & Unerman, 2011).  
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Det finns en rad exempel på att redovisningen och revisionen inte kunnat erbjuda tjänster som 

har förväntats av intressenter och lagstiftare. Redovisningen och revisionen har förändrats 

genom tiden på grund av skandaler och händelser. I USA 1929 bröt en kort vinstkonjunktur ut 

och till följd uppstod drastiska kursfall och flera bankkrascher. En allvarlig depression utlöstes 

och skulden lades på redovisningen som ansågs vara otillräcklig för att kunna ge 

varningssignaler i tid (Öhman, 2004). Företagsnedläggningar och konkursfall har i synnerhet 

visat sig ha varit av särskild betydelse gällande allmänhetens förtroende för redovisning och 

revision (Öhman, 2004). Konkurser i börsbolag väcker speciellt intresse. Blicken riktas 

speciellt då mot företagsledningens agerande, bristande information till intressenter och 

revisionens tillkortakommanden (Öhman, 2004). I allmänhet kopplas affärsmisslyckande ihop 

med revisionsmisslyckande (Öhman, 2004). Enronskandalen ledde till att en av de då fem 

största revisionsbyråerna, Arthur Anderson, gick i graven (Öhman, 2004). Revisorernas 

insatser för att garantera redovisningens kvalité kritiserades också offentligt (Öhman, 2004).   

 

Revisionen värderas högt av både företag och samhället. Allting i vårt samhälle granskas och 

därför är det viktigt att revisionen utförs på rätt sätt enligt lagar och regleringar. Utan revision 

hade man inte kunnat säkerställa att granskningen stämmer överens med verkligheten. Felaktig 

revision har oftast varit orsaken till finansiella kollapser för företag som i vissa fall även 

påverkat nationers ekonomi (Öhman, 2004).  

 

Med agentteorin kan vi se att revisonen skapar värde för agenten. Agentteorins fundamentala 

problem är att principalerna inte litar på agenten då de anser att agenten agerar utifrån eget 

intresse. Revisorn agerar som en tredje part som ägarna (principalerna) litar på. Genom 

revisionen kan ägarna lita på företagsledaren (agenten) vilket är ett värde för företagsledaren.  

För ägarna är värdet av revisionen viktig då revisionen försäkrar att redovisningen stämmer 

överens med verkligheten. En oberoende granskning försäkrar att ingen information undanhålls 

för ägarna. Revisionen leder alltså till ökat värde för både agenten och principalen (Adams, 

1993).  

 

2.3.2 Revisionsrådgivning 

Revisorn har en skyldighet att ge råd till sina klienter om granskningen av redovisningen och 

förvaltningen. Med andra ord kallas sådan typ av rådgivning revisionsrådgivning (FAR, 2020). 
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Det är inte helt självklart vad som innefattar revisionsrådgivning eftersom det inte alltid är helt 

enkelt att bestämma vad revisorn måste rapportera eller vad revisorn får rapportera (Carrington, 

2014). I det sammanhanget nämns att det som är väsentligt ska rapporteras till klienten, det som 

är mindre väsentligt behöver inte rapporteras. Revisionsrådgivning avser att förbättra företagets 

redovisning (Carrington, 2014).   

 

Klienter ser på rådgivningen som väldigt givande eftersom klienterna får vara delaktiga i 

rådgivningen på så sätt att de får lösa problem eller diskutera utvecklingsmöjligheter 

(Gooderham, Tobiassen, Döving & Nordhaug, 2004). Små och medelstora företag är de som 

har störst behov av att få revisionsrådgivning från sina revisorer då de små och medelstora 

företagen inte har samma möjlighet som stora företag att få sådan typ av kompetens på annat 

håll (Gooderham, Tobiassen, Döving & Nordhaug, 2004). 

 

2.4 Mervärde 

Mervärde är en del av revisionsvärdet som skapas antingen utifrån revisorn, den fristående 

rådgivningen eller från revisor-klient-relationen. Mervärde förknippas, enligt Rippe (2014), 

med branschkunskap, kunskap om företaget som revideras, revisorns förmåga att kunna anpassa 

sig till företagets rutiner och processer samt kommunikationen mellan revisorn och klienten. 

Enligt Fontaine och Pilote (2011) kan mervärde skapas genom att revisorn är en källa till 

information, revisionsrådgivning och genom ett samverkande, tillitsfullt och långvarigt 

förhållande med sin revisor där revisorn alltid kan vara nåbar. Genom ökat förtroende för 

revisionen kan mervärde skapas. Det ökade förtroendet leder till en starkare relation mellan 

revisorn och klienten vilket kan skapa mervärde (Fontaine & Pilote, 2011). Rådgivning kan 

också leda till mervärde. Erbjuder revisorn revisionsrådgivning till klienten så kan revisorn 

erbjuda konsulttjänster till ett lägre pris än sina konkurrenter (Carrington, 2014).  I större 

revisionsbolag har man större möjlighet att bidra till mervärde (Öhman & Svanberg, 2015). 

Större revisionsbyråer har bättre internutbildningar och utvecklar bättre revisionsmetoder. 

Större revisionsbyråer har också oftast större klienter vilket utvecklar revisorns expertis. De 

större revisionsbyråerna kan i större utsträckning skapa ett mervärde för sina klienter (Öhman 

& Svanberg, 2015).   
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Mervärde kan alltså skapas utifrån olika delar men det innebär inte att allt mervärde som skapas 

är positivt för revisorn. Klientens upplevelse av mervärde faller inte alltid inom ramen för vad 

en revisor får bidra med. Denna skillnad är vad som kallas förväntningsgapet. Klientens 

efterfrågan på vissa mervärdeskapande tjänster kan äventyra revisorns oberoende (Ruhnke & 

Schmidt, 2014). Därför delar vi upp mervärde i etiskt och oetiskt i vår studie. Etiskt mervärde 

är det extravärdet man får utifrån revision, revisionsrådgivning eller fristående rådgivning och 

som inte är ett hot mot revisorns oberoende. Oetiskt mervärde är det värde som skapas genom 

fristående rådgivning och som är ett hot mot revisorns oberoende.  

 

2.4.1 Fristående rådgivning 

Fristående rådgivning är den typen av rådgivning som inte kan anknytas till revision. Fristående 

rådgivning erbjuds i form av tjänster av revisionsbyråer eller revisorer. Det kan handla om 

skatterådgivning eller konsultation (Carrington, 2014).  Enligt en tidigare studie (Manson, 

McCartney, Sherer, 2001) uppskattar klienter råd som berör interna kontroller, 

redovisningssystem, redovisningsnormer och generella råd om skatt och företagande i 

allmänhet.  Anledningen till att revisorer i vissa fall erbjuder sådana tjänster är att 

organisationer ser revisorerna som sina rådgivare vilket vidare kan ge revisorer en bättre bild 

av företaget. Svårigheterna för revisorerna ligger i att bedöma vad som faller i linje med den 

opartiskhet och självständighet som revisorn måste upprätthålla (DeFond, Raghunandan & 

Subramanyam, 2002).  Genom att erbjuda tjänster utöver revisionen ökar revisorns arbete med 

klienten. Det utökade arbetet skapar mer intäkter vilket stärker relationsbandet mellan revisorn 

och klienten. Detta kan påverka revisorns oberoende då han kommer närmre klienten 

(Ashbaugh, Lafond och Mayhew, 2003). 

 

2.4.2 Revisor-klient-relationen 

Revisor-klient-relationen är en viktig faktor när man pratar om revisionsvärdet. Enligt 

professionsteorin finns det två olika nivåer angående den professionelles skyldighet där den ena 

skyldigheten är riktad mot klienten (Brante, 2009). Relationen mellan den professionelle och 

klienten är fokuset. Revisorns oberoende delas upp i synbart och upplevt oberoende där det 

synbara oberoendet handlar om hur omvärlden (klienten) uppfattar revisorns oberoende. 

Revisorn måste agera på sådant sätt att klienten uppfattar att revisor kan utföra uppdraget 

https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.hkr.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Subramanyam%2C+KR
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objektivt. Enligt Fontaine och Pilote (2011) leder ökat förtroende för revisionen till ökat 

revisionsvärde. Det ökade förtroendet stärker relationen mellan revisorn och klienten.  

 

För att revisorn ska kunna revidera ett företag på ett effektivt sätt krävs det att revisorn får god 

förståelse för verksamheten av företaget som ska granskas (Carrington, 2014). För att det ska 

kunna ske måste revisorn skapa en relation till klienten. Ett sätt som revisionsbyråer använder 

sig av för att skapa och bibehålla den relationen är relationsmarknadsföring. 

Relationsmarknadsföring syftar till att utveckla och förbättra relationer till klienten. Målet inom 

relationsmarknadsföring är att behålla sina befintliga klienter istället för att skaffa nya klienter 

hela tiden (Grönroos, 2008).   

 

Kommunikation är en viktig faktor i revisor-klientrelationen. Genom kommunikation skapas 

en dialog mellan revisor och klient där båda parterna lyssnar på varandra och gemensamt 

kommer fram till en lösning. Kommunikationen mellan revisor och klient ökar förståelsen för 

vad som efterfrågas av revisorn och ger mer förståelse av verksamheten för revisorn (Grönroos, 

2008).  Ytterligare en faktor som är viktig för att en relation ska kunna bibehållas är tillit mellan 

revisor och klient. Rennie, Kopp och Lemon (2010) påpekar att tillit skapas om revisorn visar 

stort engagemang vilket vidare leder till att klientens behov i större utsträckning uppfylls. 

Däremot tar det tid att bygga upp tilliten. Därför strävar relationsmarknadsföringen efter att 

behålla befintliga klienter, då långa relationer mellan revisor och klient ökar tilliten mellan 

parterna (Grönroos, 2008).  En tredje faktor för att skapa en ömsesidig relation mellan revisor 

och klient är samarbete. Samarbete är en viktig faktor eftersom det är nödvändigt för klienten 

att dela med sig till revisorn om verksamheten för att revisorn ska kunna revidera företaget. 

Vidare betyder detta att parterna är beroende av varandra (Bame-Aldred & Kida, 2007).  

 

För att revisorn och klienten ska kunna bygga upp tilliten och relationen menar Richard, 

(2006) att det finns en trygghet relation och en personlig relation. Den professionella relationen 

innebär att normer och värderingar följs. Den professionella relationen fungerar bäst ihop 

med den personliga relationen för att tilliten ska kunna byggas upp mellan revisor och 

klient (Richard, 2006). Den personliga relationen karakteriseras av att parterna lär känna 

varandra och relationen utvecklas till en mer vänlig och vänskaplig relation (Richard, 2006).  
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Trots att en lång och personlig relation är positiv för både revisor och klient kan det leda till att 

revisorns oberoende hotas till den nivån att revisorn är villig att äventyra sitt oberoende för att 

hjälpa klienten. Detta kan kopplas till social identitetsteori. Social identitetsteori innebär att 

människor tenderar att identifiera sig själva med en grupp eller grupper, som exempelvis yrke 

och nationalitet. Det är en stor del av en människas identitet och styr en människas tänkesätt 

och agerande (Öhman & Svanberg, 2014). En revisor som enligt social identitetsteori 

identifierar sig med klienten, handlar i större omfattning i klientens intresse (Bamber & Iyer, 

2007). För att det ska ske måste revisorn och klienten ha bildat en relation som ökat 

samhörigheten mellan parterna. 

 

2.4 Modell 

Modellen som visas nedan är en illustrering av hur revisionsvärdet tolkas i studien. 

Revisionsvärdet är det totala värdet av revisionen där revisionen, revisionsrådgivning, revisorn 

som person, fristående rådgivning och revisor-klient-relationen är faktorer som påverkar 

revisionsvärdet. Revision står för revisorns huvudsakliga arbetsuppgifter som revisorerna är 

skyldiga att utföra. Revisionsrådgivning står för den rådgivning som revisorer, får eller är 

skyldiga att ge klienten. Revisorn som person finns med i modellen då revisorn som person kan 

påverka klientens upplevda värde av revisionen. Sist finns revisor-klient-relationen med i 

modellen som även det precis som revisorn påverkar hur värdet av revisionen upplevs. 

 

Mervärdet har vi valt att dela upp i oetiskt mervärde och etiskt mervärde där det etiska och det 

oetiska mervärdet är en del av revisionsvärdet. Dock står det bara mervärde utskrivet i 

modellen. Anledningen till att det oetiska mervärdet anses oetiskt enligt oss är om värdet (som 

skapas utifrån fristående rådgivning) kan hota revisorns oberoende. Det innebär inte att all 

fristående rådgivning leder till oetiskt mervärde. Fristående rådgivning kan leda till etiskt 

mervärde om det inte är ett hot mot revisorns oberoende. Men att avgöra om den fristående 

rådgivningen leder till etiskt eller oetiskt mervärde är svårt att bedöma. Därför hamnar den 

fristående rådgivningen i en gråzon.  
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Modell 2:4 Revisionsvärdet och mervärdet samt 5 beståndsdelar som bidrar till revisionsvärde (egen bild) 
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3 Vetenskaplig och empirisk metod 

I följande avsnitt presenteras och motiveras uppsatsens forskningsfilosofi, vetenskapliga ansats 

och forskningsmetod. Forskningsfilosofin i studien har ett interpretivistiskt synsätt och den 

vetenskapliga ansatsen som anses lämplig är abduktion. Avslutningsvis har forskningsmetoden 

kvalitativ metod valts. Vidare fortsätter kapitlet med den empiriska metoden där fokus ligger 

på materialet som samlats in till studien och hur vi har gått tillväga med insamlingen. 

 

 Forskningsfilosofi, vetenskaplig ansats och forskningsmetod 

Som nämnts tidigare är syftet med studien att från ett klientperspektiv förstå hur revisionsvärdet 

skapas. Utgångspunkten för att kunna förstå klientens upplevda revisionsvärde är att kunna 

tolka sociala fenomen genom att studera klienternas åsikter för att sedan kunna dra slutsatser 

om revisionsvärdet. Motsatsen till att tolka sociala fenomen hade varit att ha en objektiv 

ståndpunkt och inte påverka studieobjektet. Då hade positivism lämpat sig bättre (Denscombe, 

2014). Den filosofiska riktningen som anses vara lämplig för studien är interpretivism eller med 

andra ord hermeneutik. Interpretivism är ett forskningsparadigm som betraktar det sociala 

fenomenet som komplext och nyanserat. Därför lämpar det sig med en tolkningsprocess för att 

förstå det sociala fenomenet (Denscombe, 2014). 

 

Den vetenskapliga ansatsen som valts är deduktion. En deduktiv ansats innebär att med hjälp 

av teorier eller hypoteser kunna dra logiska slutsatser (Ahrne & Svensson, 2015). Induktion 

fokuserar på att utifrån empirin dra generella slutsatser, genom att till exempel använda sig av 

kvantitativa observationer för att dra slutsatser.  (Ahrne & Svensson, 2015). Skillnaden mellan 

induktion och deduktion är förhållandet mellan teori och empiri. Deduktion riktar sig mot att 

utifrån befintliga teorier bestämma vilken information som samlas in och hur denna information 

ska tolkas. Induktion riktar sig mot att använda den insamlade informationen för att utforma 

nya teorier (Ahrne & Svensson, 2015). I vår studie har den vetenskapliga ansatsen deduktion 

valts då tolkningsprocessen för att förstå klientens efterfrågade revisionsvärde har utgått från 

den teoretiska referensramen för att pröva teorierna mot det empiriska resultatet. Alltså lämpar 

sig deduktion bäst för vår studie. 
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Det finns två vetenskapliga metoder att använda sig av för att säkerhetsställa att målet med 

studien uppfylls. Den första metoden är kvantitativ metod och är en metod som fokuserar på 

analys av storskaliga numeriska data. Den andra metoden är kvalitativ analys och inriktar sig 

på småskaliga data i form av ord och bilder (Denscombe, 2014).  Av de två vetenskapliga 

metoderna, kvantitativ metod och kvalitativ metod har kvalitativ metod valts eftersom det kan 

anslutas till interpretivism. Kvalitativ metod lämpar sig bäst för studien då syftet är att tolka 

och försöka förstå hur värde skapas från ett klientperspektiv. 

 

 Empirisk metod 

I detta avsnitt kommer vi att presentera studiens empiriska metod. Som datainsamlingsmetod 

var intervjuer mest lämpligt då mer djupgående svar anses behövas för att kunna förstå klientens 

efterfrågade revisionsvärde. Vi kommer även diskutera hur vår litteratursökning har gått till, de 

intervjufrågor vi valt samt analysmetod. Fördelar och nackdelar med studiens empiriska metod 

kommer även att diskuteras.  

 

 Litteratursökning 

Vetenskapliga artiklar har varit till hjälp och fungerat som stöd för att få en fördjupad förståelse 

kring ämnet. De databaser som har använts för att hitta relevant information har varit Högskolan 

Kristianstads databas, ”Summon” och Google ”Scholar”. Sökningen på vetenskapliga artiklar 

har skett på engelska med nyckelord som: Audit value, Client perspective, Value added audit, 

Added value, Auditor. En annan metod som har använts för att hitta lämpliga och relevanta 

källor men också för att inspireras och få tips har varit att läsa tidigare examensarbeten från 

Diva portal. Läroböcker har varit en viktig del av litteratursökningen då de har använts för att 

öka förståelsen av ämnet och att öka studiens tillförlitlighet och trovärdighet. 

 

 Datainsamlingsmetod 

Den vetenskapliga metoden som valts i studien är kvalitativ metod. Med anledning av detta 

anses intervjuer vara lämpligt som datainsamlingsmetod. Enligt Alvehus (2013) är intervjuer 

en bra metod när man vill komma åt hur informanter eller människor generellt känner, tänker 
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och handlar. En annan anledning till att intervjuer anses vara lämpliga i studien är för att 

informanternas åsikter och uppfattningar behövs för att besvara vår frågeställning och syftet 

som är att från ett klientperspektiv förstå hur revisionsvärdet skapas.  

 

 Intervjuguide 

Denna intervjuguide består av fjorton frågor samt ett visst antal följdfrågor för att få utförligare 

svar på frågorna. De två första frågorna är inledande frågor och resten av frågorna avser att ge 

svar på klientens upplevda revisionsvärde och mervärde. Fem begrepp används för att dela upp 

vilka områden vi vill få svar på. De fem olika beståndsdelarna som valts för att förstå 

revisionsvärdet och mervärdet är; revisorn, revisionen, revisionsrådgivningen, den fristående 

rådgivningen och revisor-klient-relationen. Dessa fem beståndsdelar anses kunna ge en 

förståelse för hur revisionsvärde skapas och hur klienter upplever revisionsvärdet. 

 

Bakgrund  

Fråga 1: Vad för typ av verksamhet bedriver företaget? 

 

Fråga 2: Vilken roll har du i företaget? 

 

Att få intervjupersonens roll i företaget samt typen av verksamhet som bedrivs kan vara 

fördelaktigt i jämförelse mellan informanterna och i en tabellsammanställning av intervjuerna. 

En annan fördel med att få lite bakgrundsinformation om informanterna är att få en känsla för 

företagen som informanterna driver och informanterna som personer. 

 

Revisorn 

Fråga 3: Hur länge har ni haft er revisor? 

 

Fråga 4: Vad gör din revisor hos er? 

 

Fråga 5: Vad använder ni er revisor mest till? 

 

Fråga 7: Vad är de viktigaste skälen till att ni har revisor? 
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Den tredje, fjärde, femte och sjunde frågan avser att ge information om revisorn och revisorns 

roll i företaget. Revisorn finns med i vår modell som en bidragande del som kan leda till att 

klienten upplever ett revisionsvärde och mervärde. Det är fördelaktigt att få en bild av vad 

revisorn gör och vad revisorn används till för att kunna förstå om det finns ett värde i det 

revisorn gör för klienterna. 

 

Revision 

Fråga 6: Vilka är de viktigaste frågorna för dig och företaget att få klarhet och kunskap i efter 

en revision enligt dig? 

 

Fråga 8: Har det alltid varit ett självklart val enligt er att ha revisor eller har det kommit stunder 

där ni ansett att revisorns kostnader har övervägt fördelarna? 

 

Fråga 9: Har det du efterfrågar av revisorn förändrats med tiden?  

 

För att fånga vikten av revision för revisionsvärdet har vi ställt den sjätte, åttonde och nionde 

frågan. Frågorna avser även att ge information angående den revision som revisorn bidrar med 

och om klienterna är nöjda med denna del. Anledningen till att vi vill få information om 

revisionen beror på att revisionen är revisorns huvudsakliga arbetsuppgift och utifrån revisionen 

kan klienter uppleva värde. 

 

Rådgivning 

Fråga 10: Är revisorn engagerad i något utöver revisionsarbetet? 

 

Fråga 11: Använder du din revisor som rådgivare inom ekonomifrågor?  

 

Fråga 12: Är det någon typ av tjänst du saknar från din revisor? 

 

Den tionde, elfte och tolfte frågan har valts för att få svar på om informanterna använder sina 

revisorer som rådgivare och i så fall vilken typ av rådgivning. Rådgivning är ännu en byggsten 

för att försöka förstå det upplevda revisionsvärdet och mervärdet. I intervjuerna så läggs 

revisionsrådgivning och fristående rådgivning ihop för att öka möjligheten att informanterna 
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svarar ärligt. Anledningen till att informanterna kanske inte skulle svara helt ärligt på frågor om 

fristående rådgivning exempelvis skulle kunna vara rädslan av att säga för mycket. Det kanske 

är så att klienterna inte vill gå in för djupt på vad revisorn hjälper dem med för att de inte vill 

trampa sina revisorer på tårna även om det är helt lagligt och etiskt. Det är intressant att ta reda 

på om revisorn är engagerad i något utöver revideringen och om informanterna får tips och den 

rådgivning som de kanske vill ha. När den tionde frågan ställs är den avsedd att svara på om 

revisorn ger fristående rådgivning till klienten och den elfte och tolfte frågan avser 

revisionsrådgivning men skulle kunna ge svar på fristående rådgivning också. Anledningen till 

att det i frågorna bara står rådgivning är att fristående rådgivning är en gråzon som kan 

avskräcka informanterna att svara ärligt om de är medvetna om att fristående rådgivning i 

många fall inte tillåts. 

 

Relationen 

Fråga 13: Vilken typ av kontakt har du med din revisor? (telefon, mail, face-to-face?) 

 

Fråga 14: Hur skulle du beskriva din relation med din revisor? 

 

Den trettonde och den fjortonde frågan ger svar på den femte byggstenen i studien som är 

revisor-klient-relationen. Revisor-klient-relationen är avgörande i hur klienten upplever 

revisionsvärde och mervärde. Därför ställs frågan vilken typ av kontakt informanten har med 

sin revisor för att förstå relationen och sedan får informanten svara på hur de själva skulle 

beskriva sin relation med sin revisor. En följdfråga som vi har ställt som hör till dessa frågor är 

hur ofta informanten har kontakt med sin revisor, för att förstå om relationen är mer avslappnad 

eller endast professionell. 

 

 Intervjuteknik 

Intervjuer kan genomföras på olika sätt. Strukturerade, semistrukturerade samt ostrukturerade 

intervjuer är de tre formerna av intervjutekniker som finns (Alvehus 2013; Denscombe, 2014). 

Strukturerade intervjuer är starkt kontrollerade av forskaren. Strukturerade intervjuer liknas 

oftast vid enkätundersökningar där informanten har olika val av svarsalternativ. Genom 

svarsalternativen blir intervjun starkt kontrollerad av forskaren då informanten inte kan svara 

öppet på frågan (Denscombe, 2014).  Då strukturerade intervjuer oftast består av enkäter är 



Elliver & Krasniqi 

21 

 

denna teknik mest lämpad för kvantitativ forskning (Denscombe, 2014). Strukturerade 

intervjuer underlättar även för att kunna intervjua ett flertal personer då alla intervjuer är 

nästintill identiska (Alvehus, 2013). Semistrukturerade intervjuer består av ett set av fasta 

frågor men där möjligheten till följdfrågor finns (Denscombe, 2014). informanten kan svara 

öppet på frågor och forskaren kan ställa följdfrågor kring vad som anses relevant i stunden. 

Ostrukturerade intervjuer liknas vid en öppen dialog där forskaren introducerar det omtalade 

ämnet (Alvehus, 2013). 

 

För vår studie ansåg vi att semistrukturerade intervjuer passar bäst då vi kan förbereda frågor i 

förväg men även förbereda informanten genom att skicka frågorna innan intervjun. Men att 

även ha möjligheten att ställa följdfrågor under intervjun ger oss möjligheten att, i stunden, 

ställa mer ingående frågor för att kunna få ett mer detaljerat svar eller om något är otydligt för 

oss. I vår intervjuguide skapade vi ett set av fasta frågor som skickades innan intervjun. Att 

skicka intervjufrågorna till informanterna innan själva intervjun kan leda till att man inte får 

några spontana svar. I denna studie ansågs inte spontana svar vara det viktigaste utan det ansågs 

bättre att få utförliga och väl genomtänkta svar. Svaren vi fick från informanterna ansågs inte 

ha påverkats på ett negativt sätt av att frågorna skickades i förväg. En förklaring till det är att 

frågorna inte är känsloladdade vilket inte riskerar missvisande svar. I semistrukturerade 

intervjuer ska informanten kunna påverka intervjuns struktur genom att prata fritt utan att 

forskaren avbryter flödet av intervjun för mycket (Alvehus, 2013). Semistrukturerade intervjuer 

delas också in i två olika typer, gruppintervjuer och personliga intervjuer (Denscombe, 2014). 

I gruppintervjuer intervjuas flera personer samtidigt medan personliga intervjuer sker mellan 

två parter, en intervjuare och en informant. Vi har använt oss av både personliga intervjuer och 

gruppintervjuer. Två gruppintervjuer har genomförts. Båda gruppintervjuerna har skett mellan 

en intervjuare, egenföretagare och ekonomiansvarig. Den ekonomiansvarige var med på 

intervjun som stöd för ägaren då ägaren inte alltid är så insatt i vad revisorn gör för företaget. I 

detta fall var det så att den ekonomiansvarige var mer insatt och skötte mestadels av kontakten 

med revisorn.  

 

Sex av tio intervjuer har genomförts via telefon och vi har spelat in samtalen. Enligt (Jacobsen, 

Sandin & Hellström, 2002; Bryman & Bell, 2013) är telefonintervjuer tidseffektiva. Däremot 

kan informanterna, om personliga intervjuer genomförs, vara mer öppna och ta upp det som är 

känsligt för dem. Intervjuarna kan även missa viktig information då fysiska uttryck inte syns 
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vid en telefonintervju Jacobsen, Sandin & Hellström, (2002).  Fördelen med att spela in 

intervjuerna jämfört med att anteckna är att ingenting missas under intervjun (Denscombe, 

2014). Efter intervjuerna har vi transkriberat ljudinspelningarna. Att transkribera är att 

omvandla tal till text (Denscombe, 2014).  

 

 Urval 

Vi valde att acceptera att intervjuerna sker via telefon på grund av rådande restriktioner som 

uppstått av en oväntad pandemi. Vi har i första hand försökt boka in möten med 

intervjupersonerna men har även föreslagit Skype och andra tekniska metoder som alternativ 

då vi tror att många hade avböjt helt om dessa alternativ inte föreslagits. Därför har vi med 

hänsyn till detta valt en enklare metod. Vidare har studien begränsats till att samla in data från 

små bolag eller rättare sagt mikrobolag. Anledningen till den begränsningen är att en del av 

mikrobolag inte är tvungna att ha revisor. De vi valt ut är enmansföretagare eller företag som 

understiger gränsvärdet för att ha en revisor. Alltså bolag som har färre än 3 anställda och har 

en balansomslutning under 1,5 miljoner kronor och en nettoomsättning under 3 miljoner kronor 

(bolagsverket, 2020).  Därför är det intressant att veta vad som skapar revisionsvärde och 

mervärde för klienterna som har valt att behålla sina revisorer. 

 

Tio intervjuer genomfördes med småföretagare från tio olika företag. Efter tio intervjuer gjordes 

bedömningen att syftet kunde uppfyllas och frågeställningen kunde besvaras. Intervjuerna 

bokades via mejl och telefon. Sex av tio intervjuer genomfördes via telefon, alltså så kallad 

telefonintervju. Det kan förklaras av pandemin och att många vill undvika personlig kontakt. 

Fyra personliga intervjuer genomfördes. Anledningen till att fyra intervjuer ändå var möjliga 

att genomföra personligen är att vi valde att vända oss till våra kontaktnät och hitta möjliga 

informanter på det sättet. Fem av intervjuerna består av informanter som vi känner personligen 

eller som vi känner någorlunda väl. Resterande informanter är bekanta eller okända för oss men 

kända av någon i vårt kontaktnät. Att välja informanter som vi känner eller är bekanta med har 

från vårt perspektiv ansetts positivt i detta fall då antalet personliga intervjuer överträffat vår 

förväntan i och med pandemiutbrottet. Det har även gjort det möjligt för oss att känna oss mer 

bekväma och ställa fler följdfrågor i några av intervjuerna. Det som kan anses negativt med att 

intervjua en person man känner väldigt bra är att forskarnas, alltså vår neutralitet kan hotas 
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vilket kan leda till en snedvridning av det empiriska materialet (Thelander & Eksell, 2014). Vi 

har försökt vara aktsamma på detta i vår studie och förhålla oss så neutralt som möjligt. 

 

Tabell 3.7:  

Intervjumetod 

Informanter Telefonintervju Personlig intervju Gruppintervju 

Företagare 1 X   

Företagare 2   X 

Företagare 3 X   

Företagare 4 X   

Företagare 5   X 

Företagare 6  X  

Företagare 7  X  

Företagare 8 X   

Företagare 9 X   

Företagare 10     X    
 

Kommentar: Tabellen föreställer en uppdelning av olika intervjumetoder och vilka intervjumetoder som använts 

till respektive informant. 

 

 Informationsbearbetning 

Informationen som samlades in från de ljudinspelade intervjuerna transkriberades för att 

undvika feltolkningar och för att få ett bra underlag till analysen. Sedan användes materialet 

från intervjuerna för att skapa tabeller som kopplas till analysen. Tabellerna skapades i Excel 

och strukturerades på så sätt att avgörande delar från den teoretiska referensramen användes för 

att fånga revisionsvärdet och mervärdet. De begrepp som användes är: revisorn, revisionen, 

revisionsrådgivningen, den fristående rådgivningen och revisor-klient-relationen. Anledningen 

till att dessa begrepp användes är att dessa begrepp bidrar till revisionsvärde och/eller mervärde 

för klienten. Frågorna är även utformade på det sättet att varje begrepp berörs genom en eller 

flera frågor. Alltså skapades en tabell för varje begrepp. Tabellerna är utformade på så sätt att 

relevant intervjumaterial presenteras i form av citat från informanterna. Genom att använda 

tabellerna underlättade detta för oss att koppla intervjumaterialet till de olika begreppen. För att 

kunna tolka materialet skapades nyckelord. Nyckelorden kommer under kolumnen som kallas 

“tolkning”. Nyckelorden baseras på citaten som finns under samma tabeller och som sedan 
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kunde kopplas till revisionsvärde och/eller mervärde. Genom nyckelorden kunde även samband 

ses mellan informanterna. Kopplingarna till mervärde eller revisionsvärde baseras på den 

teoretiska referensramen samt hur uppsatsen har definierat mervärde/revisionsvärde.  

 

3.9 Validitet, reliabilitet och trovärdighet 

Kvalitativa intervjuer används i studien och för att stärka validiteten i studien får informanterna 

tala fritt och utveckla sina svar ytterligare med hjälp av följdfrågor om det anses behövas 

(Bryman, 2011). I en kvalitativ studie kan låg reliabilitet orsakas av bristande material så som 

feltolkningar, slarviga anteckningar och skrivfel (Bryman, 2011). I vår studie har vi valt att 

spela in intervjuerna och sedan transkribera materialet. Patel och Davidson (2019) beskriver att 

fördelen med att spela in materialet är att man kan lyssna på en intervju och gå igenom 

materialet många gånger för att vara säkra på att informanten har tolkats rätt och på så sätt 

stärks reliabiliteten i studien. Reliabiliteten skulle kunna ifrågasättas då svaren hade kunnat 

skilja sig åt om tio andra företagare hade intervjuats. Därför är det viktigt att poängtera att 

intervjumaterialet som hämtats från informanterna endast är deras åsikter och syn. Att ställa 

många följdfrågor till informanterna höjer enligt Patel och Davidson (2019) trovärdigheten för 

studien. Det har vi tagit hänsyn till i studien för att höja trovärdigheten för vårt syfte. 

 

3.10 Etiska beaktanden 

Studien handlar om klientens upplevda revisionsvärde och mervärde. Det kan inte direkt anses 

som ett känsligt ämne men innehåller delar som kan anses känsliga. De delar som kan anses 

vara känsliga är exempelvis om revisorn har en nära relation med klienten eller om revisorn ger 

fristående rådgivning. För att få så ärliga och utförliga svar som möjligt gjordes valet att hålla 

informanterna anonyma. Varje informant fick tillgång till frågorna innan intervjuerna och 

inspelningarna gjordes efter informanternas godkännande (Ahrne & Svensson, 2015). Frågorna 

ställdes också på ett visst sätt för att fånga dessa delar, alltså relationen och fristående 

rådgivning. Vi uttryckte inte om revisorn ger fristående rådgivning direkt, istället frågade vi om 

företagarna får rådgivning. Frågorna om relationen anses inte vara så känsliga då vi inte frågar 

om de har en vänskapsrelation utan snarare frågar vilken typ av relation företagaren har med 
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sin revisor. Det kan anses som öppna frågor som gör det möjligt för företagarna att berätta brett 

om deras åsikter och upplevelser. 
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4 Resultat 

I detta kapitel presenteras intervjupersonerna först. En tabell visar vilken titel företagarna har, 

bransch de är verksamma i hur lång erfarenhet de har av att vara egenföretagare. Sedan 

presenteras resultatet från intervjuerna uppdelat i de olika beståndsdelarna revisor, revision, 

revisionsrådgivning/fristående revision och revisor-klient-relationen. 

 

 Presentation av intervjupersonerna 

Empirin har samlats in från genomförande av tio intervjuer. Alla intervjuade är småföretagare 

som arbetar inom olika branscher och verksamheter. De tio företagarna valdes utifrån vissa 

urvalskriterier. Urvalskriteriet är att företagarna understiger kraven för att ha en revisor. Alla 

företagare som vi intervjuat har färre än 3 anställda och har en balansomslutning under 1,5 

miljoner kronor och en nettoomsättning under 3 miljoner kronor. Företagare 1 är 

majoritetsägare samt VD i sitt företag. Hans verksamhet arbetar med husbygge, tillbyggnader 

och montering då han också själv arbetar med bygg i företaget. Han startade företaget för åtta 

år sedan och har haft revisor i fyra år. Företagare 2 är en egenföretagare som jobbar inom VVS-

branschen. Han är VD och ägare för sitt företag och jobbar även som VVS-montör i företaget. 

Han har tio års erfarenhet inom branschen som egenföretagare. Hans företag har tidigare varit 

större och varit tvungen att ha revisor. Han har sedan dess haft kvar sin revisor trots att han inte 

hade behövt det. Han tror att företaget kommer att växa igen och har därför behållit sin revisor. 

Han har haft samma revisor i tre år. Företagare 3:s verksamhet erbjuder medicinsk rådgivning 

och ledarskapsutbildningar. Företagare 3 är konsult inom medicinsk rådgivning, mentor, VD 

och delägare för sitt bolag. Företagare 3 driver företaget för att det är kul och inte i huvudsak 

för att generera vinst. Han har tre års erfarenhet som egenföretagare och har haft sin revisor 

redan från start. Företagare 4 är VD och ägare för sina tre aktiebolag inom transport och 

fastighetsbranschen. Han kör själv lastbil ibland samt arbetar med administrativa uppgifter. Han 

har varit verksam i fjorton år och har haft samma revisor i fyra år. Företagare 5 är verksam inom 

redovisningsbranschen och arbetar som VD och redovisningskonsult. Han arbetar främst med 

bokföring, löner, skattedeklarationer och momsdeklarationer. Han arbetar även som rådgivare 

inom ekonomi för sina kunder. De tjänster han erbjuder till sina kunder är ekonomi, personal 

och it. Han har haft sin revisor i 10 år och har varit verksam lika länge. Företagare 6 är 

butikschef och ägare för ett företag inom detaljhandeln. Han jobbar i butiken själv men har även 
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hand om löner och annat administrativt arbete. Han har varit egenföretagare i fem år och har 

haft samma revisor under hela sin verksamma tid. Företagare 7 är överläkare inom ortopedi. 

Han arbetar offentligt och har gjort det i arton år men är även en egenföretagare sedan femton 

år tillbaka där han är en konsult. Han erbjuder läkartjänster via ett bemanningsföretag som 

kallas läkarjouren. Han har varit verksam i femton år och har likaså haft samma revisor sedan 

start. Företagare 8 är tandläkare, ontologiskt ansvarig och driver samt äger sin egen klinik där 

hon erbjuder tandvård. Hon har varit verksam i fem år med sin klinik. Hon har haft revisor sen 

hon startade sin klinik. Företagare 9 är vd, tredje generationsägare samt byggmästare. Han äger 

två bolag, ett dotterbolag och ett moderbolag. Moderbolaget sysslar med bygg, glasarbete och 

snickeri medan dotterbolaget är verksamt inom hyresfastigheter. Moderbolaget är 

revisionspliktigt medan dotterbolaget inte är det. De har haft revisor sen starten. Företagare 10 

är ägare samt vd. Hans bolag är verksamma inom IT-branschen. Han har många olika bolag i 

olika storlekar där några av hans bolag inte är revisionspliktiga. Det första bolaget startade han 

för fyrtio år. De har haft revisor sedan start.  

 

Nedan finns en tabell som sammanställts för att ge en klar bild av informanterna i helhet. I 

tabellen visas informanternas titel, vilken typ av företag som informanterna driver, hur många 

år de varit småföretagare och hur många minuter intervjuerna varade. 

 

Tabell 4.1:  

Intervjusammanställning 

Informanter Titel Bransch 

Erfarenhet som 

egenföretagare 

(år) Antal Minuter 

Företagare 1 VD/ Majoritetsägare Bygg/Montering Åtta 10 

Företagare 2 VD/Ägare VVS Tio 16 

Företagare 3 VD/Delägare Medicinsk Rådgivning Tre 15 

Företagare 4 VD/Ägare Transport/fastigheter Fjorton 11 

Företagare 5 

VD/ 

redovisningskonsult Redovisning Tio 12 

Företagare 6 Ägare/Butikschef Livsmedel Fem  17 

Företagare 7 VD/Överläkare Konsult inom vården Femton  30 

Företagare 8 VD/Tandläkare Tandvård Fem 16 

Företagare 9 VD/Byggmästare Bygg, glas och snickeri Tjugo 15 

Företagare 10VD/Ägare IT Fyrtio  13 
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Kommentar: Tabellen föreställer en sammanställning av intervjuerna. Företagarnas titel, bransch, erfarenhet och 

hur länge intervjuerna varade har valts för att summera intervjuerna. 

 

 Revisorn  

Företagare 1:s revisor har en mångsidig ekonomisk roll där han, utöver revisionsarbetet, sköter 

allt administrativt arbete. Företagare 1 anser att hans revisor är väldigt kunnig inom revision, 

redovisning samt övriga ekonomiska frågor. Företagare 2:s revisor har mestadels en 

reviderande roll. Företagare 2 har en ekonomiansvarig som sköter redovisningen, andra 

ekonomiska uppgifter samt rådgivning. Det händer dock att företagare 2 använder revisorn som 

rådgivare men det är ovanligt. Företagare 2 anser att revisorn har höga kunskaper om företaget 

och agerar professionellt. Revisorn bidrar även med ett kontaktnät som företagare 2 värderar. 

Genom kontaktnätet kan företagare 2 komma i kontakt med nya kunder. Kontaktnätet leder 

även till tillgången att kunna delta på informationsträffar som den ekonomiansvarig anser 

värdefullt då företaget inte behöver betala för dessa tjänster. De ingår i revisorns kostnader. En 

annan anledning som företagare 2 nämner till varför han har revisor, är att han är redo att kunna 

ta nästa steg och växa. Genom att redan ha en revisor på plats har han, enligt sina ord, “rätt 

verktyg” och är förberedd för att kunna ta nästa steg. Företagare 3:s revisor har endast en 

reviderande roll. Företagare 3 har ett deklarationsombud som sköter det mesta inom det 

administrativa arbetet samt rådgivning. Revisorn sköter dock de privata deklarationerna som 

ingår i revisionskostnaderna. Revisorn är behjälplig, vid behov, av privatekonomiska frågor. 

Företagare 4:s revisor har till mestadels en reviderande roll. Han har också en ekonomiansvarig 

som sköter den löpande bokföringen, bokslut, moms, löner samt rådgivning. Det händer dock 

att företagare 4 använder revisorn till rådgivning i specifika ekonomiska situationer. Företagare 

4 är nöjd med sin revisor, han anser att revisorn arbetar professionellt och han har förtroende 

för att revisorn utför sitt arbete väl. Revisorn bidrar även med ett kontaktnät som företagare 4 

nämner är ett värde för honom. En del av revisorns kontaktnät är andra kunder inom företagare 

4:s bransch. Företagare 5 är redovisningskonsult och är själv kunnig inom området ekonomi. 

Därför använder han inte sin revisor till något utanför revisionen. Däremot händer det att han 

rådfrågar revisorn i olika udda ekonomiska situationer som han själv inte besitter kunskap inom. 

Kontaktnätet som revisorn bidrar med anser han vara värdefullt. Företagare 5 saknar inget 

utifrån sin revisor. Han är nöjd med sin revisor och han har förtroende för honom. Företagare 

6:s revisor har en mångsidig roll inom ekonomi. Utöver revisionsarbetet sköter revisorn även 
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allt administrativt arbete. Företagare 6:s uppfattning av revisorn är att hon är kunnig och tydlig 

i sitt arbete. Revisorn anses även vara professionell. Företagare 7:s revisor har också en 

mångsidig roll inom ekonomi. Företagare 7 sköter allt med banken. Allt annat kopplat till 

ekonomi sköter revisorn. Revisorn sköter alltså redovisningen samt revisionen. Företagare 7 

anser att hans revisor är hjälpsam och kunnig. Revisorn är tydlig på att förklara och förenkla 

information till företagare 7 vilket han uppskattar. Företagare 8 har en ekonomiansvarig som 

sköter nästan allt administrativt arbete och arbetar även som rådgivare. Företagare 8:s revisor 

har därför endast en reviderande roll. Företagare 8 nämner dock att de skulle kunna ta 

rådgivning från revisorn i speciella situationer där revisorns expertis skulle kunna komma till 

nytta. Företagare 8 nämner att hon siktar på att växa. Genom att redan ha revisor är hon redo 

och förberedd att ta nästa steg. Företagare 8 känner sig trygg att revisorn redan är på plats. 

Företagare 9 har en redovisningskonsult som sköter allt administrativt arbete så som moms, 

redovisning, löner samt rådgivning. Därför använder företagare 9 sin revisor mestadels till 

revision. Företagare 9 har ett högt förtroende för sin revisor. Då revisorn har varit med länge i 

företaget anses han ha hög kunskapsnivå om företaget. Företagare 10 har också en 

redovisningskonsult som sköter allt administrativt arbete. Innan, när de inte köpte 

ekonomitjänster från redovisningskonsulten, skötte revisorn allt administrativt arbete. Men idag 

sköter revisorn mestadels revisionen. Det händer att revisorn är med i de större frågorna som 

rådgivare. Revisorn har också varit med länge i bolaget. På grund av detta anser företagare 10 

att revisorns kunskaper om bolaget är höga. Företagare 10 har stort förtroende för revisorn och 

anser att han arbetar professionellt.   

 

 Revision  

Företagare 1 uttrycker att han efter en revision inte tänkt så mycket på vilka frågor han vill få 

klarhet kring men han säger att han gärna vill veta hur balansen ser ut. Vår tolkning är att 

företagaren inte är så insatt i revideringsprocessen och litar på att revisorns granskning utförs 

på rätt sätt. Resultatet är viktigt för företagare 1. Vilket tyder på att ha vetskap om företagets 

resultat skapar ett revisionsvärde utifrån revisionen. Företagare 2 hävdar tillsammans med sin 

ekonomiansvarige att det är viktigt att revisionen, som revisorn utför, följer lagar och 

regleringar. Revisionen försäkrar att företaget följer (bokföringsmässigt) lagar och regler. 

Genom revisionsstämpeln, som företagare 2 får utav revisionsbyrån, känner han f. Revisorn 

granskar även företagare 2:s ekonomichefs arbete. Detta försäkrar för företagare 2, som inte är 
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så ekonomiskt kunnig, att ekonomichefen utför sitt arbete väl. Denna granskning av 

ekonomichefens arbete tyder på att ett revisionsvärde skapas för företagare 2 men även för den 

ekonomiansvarige. Företagare 3 sätter högt värde i att bokslutet blir korrekt upprättat. 

Revisionsarbetet är viktigt för honom för att försäkra att allt följs enligt lagar och regleringar. 

Dock har det funnits stunder där han har ansett revisorns kostnader har övervägt fördelarna. 

Däremot väljer han att ha kvar revisorn vilket i motsats tyder på att företagaren, trots 

kostnaderna, ser ett värde i revisionen. Företagare 3 belyser även att han vill få vetskap, efter 

en revision, att allt har skett och genomförts på rätt sätt. Företagare 4 lyfter fram att det inte 

funnits några specifika frågor eller oklarheter kring revisionen. Här svarar företagare 4, precis 

som de föregående företagarna, att det är viktigt med revisionen. Han ser även ett värde i att 

revisorn är påläst och kan ge tips utifrån hans siffror. Företagare 4 efterfrågar hög kvalité på 

revisionen för att säkerställa att allt är korrekt enligt lagar och regler. När vi frågar företagare 4 

om vad de viktigaste skälen till att ha en revisor är säger han att det är tryggheten att papperna 

är i ordning och att det även är en trygghet för andra intressenter som banker och finansiärer. 

För företagare 5 är det viktigt att han uppfyller de krav som gäller enligt lag mot myndigheter. 

Revisionen säkerställer detta. Han påpekar även att det är viktigt för intressenter att hans 

räkenskaper är granskade och stämmer överens vilket ger ökat förtroende för företagare 5. Detta 

ökar företagare 5:s möjligheter att göra affärer vilket, enligt oss, skapar ett revisionsvärde. 

Perspektivet som företagare 5 har kan uttryckas som att en korrekt gjord revidering leder till 

förtroende och tillförlitlighet vilket vidare leder till fler möjligheter, fler kunder och undvikande 

av böter och sanktioner bland annat. Företagare 6 förklarar varför det är viktigt att han har en 

revisor. Han värderar att ha en revisor som granskar för att undvika böter och sanktioner som 

orsakats av fel eller misstag i bokföringen exempelvis. Revisionen ser till att det bokförda 

resultatet stämmer överens med verkligheten. Vidare är resultatet viktigt för företagare 6. Han 

vill veta, efter en revision, hur det har gått för företaget. Företagare 7 förklarar som företagarna 

ovan att det viktigaste för honom är att revisionen utförs på ett lagligt och etiskt sätt. Vilket 

tyder på att ett revisionsvärde skapas för företagare 7. Han säger även att revisorn gör ett väldigt 

bra arbete men att han själv inte är insatt i hur revideringen går till. Han anser att revisorn och 

revisorns tjänster är så pass viktiga att han inte tror att han hade klarat sig utan en revisor. Han 

uttrycker som nämnt tidigare att han inte kan eller är insatt i det ekonomiska i bolaget och hade 

kanske därför behövt lägga ner bolaget. Företagare 8:s revisor granskar bokslut, förvaltning av 

bolaget, styrelsens arbete och ser till att bolaget uppfyller myndighetskrav. Revisorn försäkrar 

även att bokföringen har genomförts med god redovisningssed. Tolkningen är att företagare 8 
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och ekonomiansvarige ser ett högt värde av revisionen. Revideringen anses ge trygghet för 

företagare 8 då allting är upprättat enligt de lagar som gäller men även att revideringen 

säkerställer att den ekonomiansvarige utför sitt arbete väl. Detta gynnar även den 

ekonomiansvarige då hans chef vet om att han utför sitt arbete väl.  Företagare 9 belyser att det 

är viktigt att få klarhet om att inga fel har skett i bokföringen. Att inga stora felvärderingar har 

gjorts tar han upp som exempel. Revisionen säkerställer att inget fel har genomförts i de 

finansiella rapporterna. Företagare 9 nämner också som exempel att personal eller 

ekonomichefer kan missköta sig utan ägarens vetskap. Ekonomichefer speciellt, bär på stort 

ansvar och ägarnas relation mot dem är förtroendebaserat. Revideringen ser till att 

ekonomichefer har skött sitt arbete på rätt sätt. Företagare 10 förklarar att det är viktigt för 

honom att ha en revisor eftersom risken av att inte ha en revisor är att bankernas förtroende för 

företagaren skulle minska. Företagare 10 uttrycker precis som företagare 4 och 5 att 

revideringen är viktig för att få intressenternas förtroende och tillit för att exempelvis lättare 

kunna ta lån som företagare 10 nämner. Även mot framtida köpare är det viktigt att försäkra, 

genom revisionen, att det finns ett värde. Den ökade möjligheten att kunna ta lån eller inleda 

affärer, som revisionen bidrar med, skapar ett revisionsvärde för företagare 10. 

 

 Revisionsrådgivning, fristående rådgivning 

Företagare 1 använder sin revisor till fristående rådgivning och revisionsrådgivning. Han 

vänder sig inte till någon annan för ekonomisk rådgivning.  Företagare 1 rådfrågar sin revisor 

då och då. Vissa månader är det mer efterfrågan på rådgivning och vissa mindre. Han rådfrågar 

sin revisor inom skatt, moms och andra övriga ekonomifrågor. Denna typ av rådgivning anses 

självklar och han får del av den efter en revision. Då företagare 2 har en redovisningskonsult 

använder han inte revisorn till mycket fristående rådgivning. Men om det händer så är det inom 

skattefrågor. Denna typ av rådgivning använder företagare 2 varierande. Han har inte exakt koll 

på hur mycket rådgivning han efterfrågar av sin revisor. Företagare 2 använder inte sin revisor 

till revisionsrådgivning. Företagare 3 använder inte sin revisor till fristående rådgivning. 

Företagare 3 har ett deklarationsombud som han vänder sig till för rådgivning. Revisorn sköter 

endast revideringen. Företagare 3 tar dock del av revisionsrådgivning en gång per år när de alla 

tre träffas. Han värdesätter den information han får tillgång till via dessa årsträffar. Då 

företagare 3 har deklarationsombud som rådgivare frågade vi även om han skulle kunna tänka 

sig att ta råd av sin revisor. Genom att söka sig till annat håll för en second-opinion anser 
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företagare 3 att han skulle ifrågasätta deklarationsombudets kompetens. Företagare 3 har högt 

förtroende för deklarationsombudets kompetens. Företagare 3 har inget behov av att rådfråga 

sin revisor. Företagare 4 har en redovisningskonsult som tar hand om ekonomin. Han vänder 

sig oftast till redovisningskonsulten för rådgivning. Revisorn används alltså inte så mycket till 

rådgivning. När han använder revisorn till rådgivning är det i så fall om skattefrågor. Företagare 

4 får revisionsrådgivning som han anser är en del av revisionsarbetet. Företagare 5 är 

redovisningskonsult och är kunnig inom sitt område. Han använder därför inte revisorn så ofta 

till rådgivning. Han tycker det är viktigt dock att ha revisor men mestadels för revidering. Han 

använder revisorn till skatterådgivning och rådgivning inom specifika ekonomiska situationer. 

Denna typ av rådgivning efterfrågar företagare 5 ungefär fem gånger per år. Företagare 6 har 

sin revisor på en stor revisionsbyrå och får fristående rådgivning inom byrån. Företagare 6 

efterfrågar bara rådgivning inom skattefrågor. Företagare 6 rådfrågar i första hand sin 

distriktschef och använder därför inte revisorn till revisionsrådgivning. Dock använder 

företagare 6 sin revisor till fristående rådgivning inom skattefrågor. Företagare 7 använder sin 

revisor till både revisionsrådgivning och fristående rådgivning inom olika ekonomiska frågor, 

men främst skattefrågor. Företagare 7 säger att revisorn försöker ge diverse råd och tips och 

förklarar vilka möjligheter och alternativ som finns.  Företagare 8 har en redovisningskonsult 

och använder inte sin revisor som rådgivare. Redovisningskonsulten bidrar med rådgivning. 

Dock gav revisorn rådgivning i början när företaget startades. Företagare 8 nämner dock att 

revisorn skulle kunna användas till rådgivning vid försäljning av fastighet. Men i dagsläget 

använder företagare 8 inte sin revisor till revisionsrådgivning eller fristående rådgivning. 

Företagare 9 har också en redovisningskonsult men använder revisorn ibland till fristående 

rådgivning. Redovisningskonsulten sköter annars det mesta av rådgivningen. Revisorn hjälper 

dock till med ägarnas privata deklarationer. Företagare 9 får hjälp med sin privata ekonomi. 

Dessa tjänster ingår i företagets revisionskostnader. Han tar del av revisionsrådgivningen vilket 

han anser är självklart och ingår i revisionsarbetet. Företagare 10 har också en 

redovisningskonsult som han använder som rådgivare. Redovisningskonsulten sköter även där 

all rådgivning. Innan redovisningskonsulten kom på plats hade revisorn hand om all rådgivning. 

Idag används revisorn endast som rådgivare vid försäljning/köp av bolag. Företagare 10 tar del 

utav revisionsrådgivning vid revisionstillfället. Han anser också att revisionsrådgivning ingår i 

revisorns arbetsuppgifter. Företagare 10 använder sin revisor till fristående rådgivning inom 

försäljning/köp av fastigheter. 
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 Revisor-klient-relationen 

Företagare 1 säger att han har kontakt med sin revisor via mejl och att de träffas en gång i 

månaden personligen. Han säger att han har en väldigt bra relation med sin revisor. Företagare 

2 uppger att han har telefon och framförallt SMS-kontakt med sin revisor och att de kontaktar 

varandra när det behövs. Företagarens ekonomiansvarige uppger att ett fysiskt möte sker en 

gång om året när papperna ska signeras. Han säger även att hans relation med revisorn är 

affärsmässig. Han nämner att mycket bygger på relationen. Företagare 3 förklarar att han träffar 

revisorn en gång per år och att de har mejlkontakt några gånger per år. Företagare 3 har ett 

deklarationsombud som sköter större delen av de ekonomiska arbetsuppgifterna som också har 

kontakt med revisorn för företagare 3:s vägnar. Företagare 3 anser dock att revisorns och 

deklarationsombudets relation är god och affärsmässig. Företagare 4 uppger att han träffar 

revisorn några gånger per år och att de har kontakt via telefon ibland. Han säger att deras 

relation är god och att det är viktigt att man har förtroende för sin revisor. Företagare 5 uppger 

att relationen är professionell och att ingen övrig kontakt sker. Då han själv är kunnig inom 

ekonomi är kommunikationen god mellan revisorn och honom. Företagare 5 är kunnig inom 

ekonomi och kan lösa många ekonomiska problem själv. På grund av det har han inte ofta 

kontakt med revisorn. Företagare 5 har endast kontakt med sin revisor några få tillfällen per år 

och då sker det oftast via telefon. Företagare 6 uppger att han och revisorn bara ses en gång om 

året och inte har någon övrig kontakt. Han säger att relationen endast är professionell precis 

som föregående företagare. Företagare 7 har kontakt med sin revisor via mejl och ses när det 

behövs. Hur ofta de har kontakt varierar beroende på om han har några frågor eller behöver 

rådgivning. Företagare 7 nämner att han och revisorn har en professionell relation där han 

känner sig tillräckligt bekväm med sin revisor och har en så pass bra relation att han kan fråga 

om råd när han behöver det. Relation dem emellan har varit långvarig dock. Företagare 8 uppger 

att hon har en professionell relation med sin revisor. Hon och hennes ekonomiansvarige har 

kontakt med revisorn ungefär två gånger om året. Liknande som företagare 3 har företagare 8 

en trepartsrelation där den ekonomiansvarige agerar som en mellanhand. Den 

ekonomiansvarige har mestadels kontakt med revisorn och bollar alla ekonomiska frågor med 

honom. Företagare 8 vänder sig till den ekonomiansvarige för att få information om ekonomin 

och revisionen. Företagare 9 har mest kontakt med sin revisor över mejl eller telefon. Han 

uppger att det bara sker vid revisionstillfället om inget speciellt sker och att relationen endast 

är affärsmässig. Däremot har företagare 9 haft en långvarig affärsmässig relation med sin 

revisor. Företagare 10 uppger att han träffar sin revisor när det behövs via telefon, mejl och 
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personliga träffar. Vidare säger han att de inte umgås privat men de umgås i jobbet och har då 

kommit varandra rätt så nära. Relationen är affärsmässig men de har känt varandra länge och 

är nära. 

 

5 Analys 

Resultaten från intervjuerna har analyserats med utgångspunkt i modell 2.4. Fem begrepp som 

finns i modellen används för att koppla teori med empiri. Dessa fem begrepp är revisorn, 

revisionen, revisionsrådgivningen, den fristående rådgivningen och revisor-klient-relationen. 

Vi har genomfört vår analys med hjälp av fyra olika tabeller till varje begrepp. I varje tabell 

delar vi upp informanterna där vi tar med relevanta citat från intervjuerna som vi sedan även 

tolkar. Tabellerna finns i Bilagorna.  Vidare används dessa begrepp för att försöka fånga och 

förstå klientens upplevda revisionsvärde och mervärde. Mervärdet anses vara en del av 

revisionsvärdet och har därför inte delats upp från revisionsvärdet. 

 

5.1 Revisorn  

I detta avsnitt har revisorn analyserats utifrån begreppet revisionsvärde och mervärde. 

Revisorns reviderande roll kopplas till revisionsvärde. Branschkunskaper, kunskap om 

företaget som revideras och revisorns förmåga att kunna anpassa sig till företagets rutiner och 

processer samt kommunikationen mellan revisorn och klienten förknippas med mervärde 

(Rippe, 2014). 

 

Genom att analysera intervjuerna har vi fått fram att företagare 1, 6, och 7:s revisor har en 

mångsidig roll i företaget. Det innebär att revisorn bland annat hjälper företagen med 

redovisningen och annat administrativt arbete. Från klientens perspektiv anser vi att detta 

skapar ett mervärde. När revisorn arbetar med varierade ekonomiska arbetsuppgifter inom 

företaget leder det till att revisorn får ökade kunskaper om företaget, vilket vidare skapar ett 

mervärde (Rippe, 2014). Att revisorn utför dessa arbetsuppgifter gör att han granskar sitt eget 

arbete. Detta kan skapa ett självgranskningshot vilket kan påverka revisorns oberoende 

(Claesson & Åström, 2003). Att bedöma om mervärdet är etiskt eller oetiskt är svårt då vi inte 
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vet ifall revisorn är beroende. Vi kan endast veta att det finns en risk. Revisorns kunskaper om 

företaget men även om företagarens bransch värderas högt av informanterna. Revisorns 

branschkunskaper skapar också ett mervärde för klienten (Rippe, 2014). Företagare 2,3,4,5,8,9 

och 10:s revisor har mestadels en granskande roll i företaget. Det beror i huvudsak på att dessa 

företagare antingen har redovisningskonsulter eller ekonomiansvariga som sköter det mesta i 

bolaget. Ekonomitjänster utöver revisionen värderar företagarna högt men behovet fylls utav 

antingen redovisningskonsulter eller ekonomiansvariga. Revisors roll för dessa företagare 

skapar därför ett revisionsvärde. Revisorns arbetar mestadels med revision.  Kontaktnätet är ett 

nytt begrepp som uppstått under analysens gång. Företagare 2, 4 och 5 anser att revisorns 

kontaktnät är viktig. Kontaktnätet bidrar med tillgången att träffa nya kunder samt tillgång till 

kunskap genom informationsmöten. Kontaktnätet är ett mervärde då detta är något revisorn 

bidrar med utanför revisionen. Studien kom fram till att kontaktnätet är en viktig del till varför 

företagarna väljer att ha revisor. Vissa informanter efterfrågar mer utav deras revisor. 

Företagare 1, 6 och 7:s revisor utför även redovisningen, löner samt deklarationer. Revisorn har 

en mångsidig roll och arbetar med flera ekonomiska uppgifter. Revisorn är alltså kunnig inom 

flera områden inom ekonomi vilket vissa småföretagare uppskattar. Genom att endast ha 

revisorn som sköter allt kopplat till ekonomin minskar småföretagarens kostnader. Då revisorn 

sköter både redovisningen, revisionen samt allt annat kopplat till ekonomin får revisorn en bra 

överblick över företagets ekonomi. Revisorns kunskaper om företaget ökar vilket skapar ett 

mervärde för småföretagaren (Rippe, 2014). Vissa informanter nämnde även de kunskaper 

revisorn bidrog med inom deras bransch. Genom att revisorn har flera kunder inom samma 

bransch ökar revisorn kunskaper om den branschen. Detta skapar ett mervärde för företagaren 

(Rippe, 2014). Företagaren väljer alltså en revisor som har kunder inom samma bransch. Detta 

kopplas också till kontaktnätet där företagaren, genom revisorns kunder, kan utöka sitt eget 

kontaktnät inom sin bransch. Revisorns höga kunskapsnivå samt att revisorns anses 

professionell av företagarna leder till att företagarna har förtroende för sin revisor vilket skapar 

ett mervärde. Företagare 3 får utöver revisionsarbetet hjälp med sina privata deklarationer av 

revisorn. Detta hamnar också utanför revisorns avsedda arbetsuppgifter och blir därmed ett 

mervärde.  
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5.2 Revision 

Revidering är en av revisorns huvudsakliga arbetsuppgifter. När en klient anlitar en revisor 

anses det vara en självklarhet att revisorn ska utföra den tjänsten. Revisionen analyseras 

eftersom det är en viktig beståndsdel för revisionsvärdet. Revision kan bidra med värde på 

många olika sätt. Därför är det relevant att utifrån ett klientperspektiv förstå om klienterna 

känner att det ligger ett värde i revisionen.   

 

Företagarnas svar är rätt så lika som helhet. Det viktigaste för alla företagare är att revideringen 

utförs enligt lagar och regleringar samt att man får en försäkran på att revideringen sker på rätt 

sätt genom att ha en revisor. Värdet ligger i att de finansiella rapporterna bland annat kunnat 

kvalitetssäkras av revisorn vilket ger en trygghet om att allt stämmer överens (Öhman, 2004). 

Revisonen bidrar till trygghet för företagarna. Revisionen kontrollerar att allt följs enligt lagar 

och regler vilket gör att företagarna kan undvika böter och sanktioner. Utifrån informanternas 

svar värdesätter småföretagare detta högt. Tryggheten för revisionskvalitén skapar ett 

revisionsvärde. Revisionen bidrar även med trygghet för företagarnas intressenter. Genom en 

oberoende granskning försäkrar detta, för intressenterna, att företagarens finansiella rapporter 

stämmer överens. Företagarnas finansiella rapporter blir mer trovärdiga genom revisionen 

vilket ökar intressenternas vilja att göra affärer med företagaren. Detta skapar ett revisionsvärde 

för företagaren. Utifrån informanternas svar var just banker de viktigaste intressenterna.  

Tillgången till lån är avgörande för vissa företagares överlevnad eller möjlighet att kunna växa. 

Att bli nekad lån skulle påverka företaget ekonomiskt. Därför är revisionsstämpeln, som man 

får utav revisionsbyrån, viktig. Intressenterna kanske inte litar på revision då de kanske 

misstänker att revisorn är beroende till sin klient eller att de inte vet vem revisorn är. 

Revisionsstämpeln kan intressenterna dock förlita sig på. Då sätter intressenterna förtroende till 

revisionsbyrån att revisionen är oberoende granskad. Här skapas ett problem för revisorer från 

mindre revisionsbyråer. Om inte intressenterna har kännedom om den mindre revisionsbyrån 

kanske de inte sätter förtroende för den byrån. De större revisionsbyråerna är kända och har 

oftast ett rykte om sig. De har också oftast varit verksamma längre än mindre revisionsbyråer 

vilket ökar förtroendet för dem.  Intressenterna har alltså större förtroende för större 

revisionsbyråer än mindre. Att ha en revisor som kommer från en större revisionsbyrå skapar 

ett mervärde för småföretagare (Öhman & Svanberg, 2015). En av företagarna uttryckte att det 

känns som en säkerhet att ha en revisor så att han vet att VD:n och ekonomichefen sköter det 
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ekonomiska i bolaget på rätt sätt. Han menade att revisorn agerar som en tredje part för att 

oberoende revidera bolaget och på så sätt kan ägaren lita helt på sin VD eller ekonomichef. Det 

upptäcktes även att så kan vara fallet för företagare 8 och 9. Dock var det inget de uttryckte i 

intervjuerna, däremot menar Haron, Ismail, Ganesan och Hamzah, (2016) att om man har en 

revisor som fungerar som en tredje part ger det företagaren en försäkran på att VD:n eller 

ekonomiansvarige är pålitliga. Därför tolkar vi det som ett revisionsvärde. 

 

5.3 Revisionsrådgivning, fristående rådgivning 

Två typer av rådgivning har ansetts relevanta för studien. Revisionsrådgivning och fristående 

rådgivning. De två typerna av rådgivning anses kunna leda till ett revisionsvärde eller mervärde. 

Revisionsrådgivning är den typen av rådgivning som kretsar kring revisionen. Enligt 

Gooderham, Tobiassen, Döving och Nordhaug, (2004) brukar klienter uppskatta rådgivningen 

då de känner sig mer delaktiga i till exempelvis utvecklingsmöjligheter. Revisionsrådgivningen 

som småföretagare får från sina revisorer är viktig för dem då företagarna i många fall inte har 

likadana möjligheter som ett stort företag att anlita någon annan som ger rådgivning 

(Gooderham, Tobiassen, Döving & Nordhaug, 2004). Den fristående rådgivningen består av all 

annan typ av rådgivning inom ekonomi förutom revision. 

 

Rådgivningen ansågs vara en viktig del för alla informanter. Det framkom att alla informanter 

får någon typ av rådgivning. Enligt (FAR, 2020) ingår revisionsrådgivningen i revisorns 

arbetsuppgifter. Det anses vara en självklar del som hjälper företagarna att vara delaktiga i att 

lösa problem eller diskutera möjliga utvecklingar. Företagare 1,2 och 7 använder revisorn till 

rådgivning ofta, medan företagare 3,4,5,6,8,9 och 10 använder inte revisorn till någon 

rådgivning alls eller bara enstaka fall. Det beror på att företagare 3,4,5,6,8,9 och 10 antingen 

har en redovisningskonsult eller väljer att vända sig till ekonomiansvarige på företaget. 

Revisionsrådgivningen för företagare 1,2 och 7 skapar ett revisionsvärde då det ligger inom 

revisionen. Den vanligaste typen av fristående rådgivning, utifrån informanternas svar, är 

skatterådgivning. Enligt Manson, McCartney och Sherer (2001) uppskattar klienter generella 

råd om skatt. De företagare som får skatterådgivning anser också att det är värdefullt. Enligt 

oss skapar skatterådgivningen ett mervärde då det hamnar utanför revisorns avsedda 

arbetsuppgifter vilket är inom revision. Fristående rådgivningen skapar, enligt oss, ett mervärde 
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för de övriga företagarna. Däremot hävdade en majoritet av informanterna att fristående 

rådgivning är en viktig del av rådgivningen. Många informanterna får skatterådgivning. 

Tidigare studier har framhävt att sådan typ av rådgivning innebära att revisorns oberoende kan 

hotas (DeFond & Subramanyam, 2002). Därför går inte informanternas svar i linje med vad 

teorin säger. Alltså att fristående rådgivning i många fall kan leda till ett självgranskningshot, 

då revisorn granskar sitt eget arbete. Vi har dock inte kunnat avgöra ifall mervärdet var etiskt 

eller oetiskt. För att kunna göra dra den slutsatsen måste vi veta ifall revisorn blir beroende av 

klienten. Genom litteraturen kan vi endast veta om det finns en risk att revisorns oberoende 

påverkas.  Från ett klientperspektiv anses den fristående rådgivningen vara ett mervärde då det 

faller utanför revisorns arbetsuppgifter. Slutsatsen drogs att trots att fristående rådgivning är en 

gråzon och att mervärdet i detta fall antingen kan vara etiskt eller oetiskt leder det till ett 

mervärde för klienten. 

 

5.4 Revisor-klient-relationen 

Revisor-klient-relationen är den femte beståndsdelen som valts för att försöka förstå 

revisionsvärdet från ett klientperspektiv. Relationen mellan klient och revisor är viktig eftersom 

relationen kan bygga upp tilliten mellan revisorn och klienten. Det är viktigt att revisorn och 

klienten har en bra kommunikation för att öka förståelsen för vad klienten efterfrågar 

(Grönroos, 2008). För att bibehålla relationen mellan revisor och klient behövs tillit. En lång 

relation mellan revisor och klient höjer tilliten mellan parterna (Rennie, Kopp & Lemon, 2010). 

Samarbete är en viktig aspekt som påverkar relationen. Klienten måste dela med sig av mycket 

information om företaget till revisorn för att revisorn ska kunna revidera. Därav betyder det att 

parterna är i en beroendeställning (Bame-Aldred & Kida, 2007). 

 

Sammanfattningsvis visar det sig att alla företagare, förutom företagare 1 och 10, har en strikt 

affärsmässig relation. Det kan anses vara vanligare än en nära vänskaplig relation. I en 

professionell relation följer man normer och värderingar (Richard, 2006). En strikt professionell 

relation gör också att kommunikationen hålls på en stabil nivå (Grönroos, 2008). Klienterna 

verkar i de flesta fall förstå att relationen måste hållas professionell på grund av revisorns 

oberoende ställning. Däremot uppger bara 2 av klienterna att de har en mer nära eller vänskaplig 

relation med sin revisor nämligen företagare 1 och 10. Företagare 1 uppger att relationen är 
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vänskaplig och att han umgås med sin revisor på fritiden. Enligt (Richard, 2006) fungerar den 

professionella relationen bäst med den personliga relationen då det bygger upp tilliten mellan 

klient och revisor. Tilliten mellan klient och revisor kan göra att revisorn blir mer engagerad 

och att klientens behov uppfylls. Slutsatsen kan dras att företagare 1 och 10 har en 

mervärdeskapande relation till sin revisor. Det innebär att företagare 1 och 10 ser ett värde i 

relationen inte bara på en affärsmässig nivå men även privat. Oavsett om de är medvetna om 

det eller inte kan det betyda att företagarna får mer hjälp, tjänster, tillit och att revisorn uppfyller 

fler av företagarnas behov (Bamber & Iyer, 2007). Därför är relationen viktig för att skapa 

värde. Från revisorns perspektiv kan det bli problematiskt. Revisorn måste vara oberoende och 

vara försiktig med att komma en klient för nära. Studien görs från ett klientperspektiv, och 

klienterna har i detta fall inte gjort något fel då de inte har en skyldighet att vara oberoende och 

undvika ett vänskapshot, dock kan det bli fel även från klientens sida om intresset är att be 

revisorn göra något som är fel eller missvisande. Revisor-klient-relationen är en viktig 

beståndsdel när man diskuterar revisionsvärde. Carrington (2014) hävdar att revisorn måste 

skapa en relation till klienten för att kunna revidera ett företag på ett effektivt sätt. Majoriteten 

av informanterna uppger att relationen till revisorn endast är affärsmässig. Därför skapas endast 

ett revisionsvärde. Anledningen till att ett revisionsvärde skapas är att den affärsmässiga 

relationen är lika viktig som den personliga relationen.  Richard (2006) hävdar att den 

affärsmässiga relationen innebär att normer och värderingar följs. Därför återfinns ett 

revisionsvärde för klienterna. Vilket var ett förväntat utfall. Anledningen till att det var 

förväntat är ett revisorn har en oberoende roll och kan inte riskera att komma för nära klienten. 

Två av tio informanter uppgav att de har en nära relation till sin revisor som har byggts upp 

med tiden. En lång och personlig relation anses vara positiv för både revisorn och klienten. 

Dock kan det leda till att revisorns oberoende hotas om revisorn väljer att handla i klientens 

intresse (Bamber & Iyer, 2007). Den personliga relationen anses ge ett mervärde till dessa två 

informanter då en personlig relation hamnar utanför revisorns avsedda arbetsuppgifter. Från ett 

klientperspektiv kan slutsatsen dras att ytterst få intressenter får ett mervärde genom relationen. 

Däremot syns ett revisionsvärde hos varje informants relation med revisorn. 

 

5.5 Utveckling av modell 

Modellen nedan är en utvecklad modell av modellen i den teoretiska referensramen. Modell 2.4 

i den teoretiska referensramen grundas på teori och tidigare studier. Modellen till vänster 
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föreställer den ursprungliga modellen då de fem olika perspektiven: revisorn, revisionen, 

revisionsrådgivningen, den fristående rådgivningen och revisor-klient-relationen anses bidra 

med revisionsvärde eller mervärde för klienten. Modellen till höger är en ny utvecklad modell 

som visar sammanställningen av det empiriska resultatet. 

 

De perspektiv som anses skapa ett revisionsvärde eller mervärde för klienterna är: revisorn, 

revisionen, revisionsrådgivningen, den fristående rådgivningen och revisor-klient-relationen. 

Från det empiriska resultatet kunde det säkerställas att värdet skapas för klienterna från alla fem 

perspektiv, därför finns alla perspektiv fortfarande med i den nya modellen. Dock har ett nytt 

perspektiv vuxit fram från resultatet som studien inte fångar. Den nya bubblan är revisionsbyrå. 

Revisionsbyrå har lagts till i modellen då vissa klienter anser att det ligger ett värdefullt värde 

i vilken revisionsbyrå deras revisor jobbar för. från de fem olika perspektiven har sedan 

nyckelord lagts till för att skapa en lättare förståelse för vad som anses vara värdefullt för 

klienterna inom varje perspektiv. Inom revisor perspektivet anses revisorns kontaktnät och 

branschkunskaper ge värde för klienterna. Inom revisionen anses förtroendet för intressenterna, 

tryggheten att lagar och regleringar följs och att säkerheten att ledningen sköter sig vara viktiga 

och värdeskapande. Revisionsrådgivningen anses vara självklar för klienterna då det ingår i 

revisorns arbetsuppgifter. Den fristående rådgivningen anses även den vara värdeskapande och 

viktig då resultatet visar att nästan alla klienter får skatterådgivning. Det sista perspektivet som 

är revisor-klient-relationen visar att ett värde skapas från den affärsmässiga relationen och att 

ett mervärde skapas för den vänskapliga relationen. Dock är det bara två av tio klienter som har 

en vänskaplig relation med sin revisor. 
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6 Slutsats 

I följande kapitel presenteras inledningsvis en sammanfattning av studien. Fortsättningsvis 

presenteras studiens slutsatser för att sedan gå in på studiens praktiska och teoretiska bidrag. 

Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning. 

 

 Sammanfattning av studien 

Syftet med studien är att förstå hur revisionsvärde skapas från ett klientperspektiv. Tidigare 

forskning har visat att revisionsvärde är ett mångfacetterat begrepp där en rad olika 

beståndsdelar kan bidra med värde till klienten. Beståndsdelarna har ansetts vara lämpliga för 

att förstå revisionsvärdet från ett klientperspektiv. Teorierna som applicerats på tidigare 

forskning är professionsteorin, agentteorin och social identitetsteorin. I studien har kvalitativ 

metod valts där tio småföretagare med olika verksamheter intervjuats. Intervjufrågorna har 

fokuserat på de fem beståndsdelarna som valts för att förstå revisionsvärdet och samla in 

användbar empiri. 

 

 Slutsatser 

Syftet med denna studie var att få förståelse kring vad som skapar revisionsvärde för 

småföretagare. Tidigare forskning har fokuserat på revisionsvärde utifrån revisorns perspektiv 

samt på en global nivå. Vår studie fokuserar på småföretagare som ej är revisionspliktiga men 

som ändå väljer att ha en revisor. Revisorns kostnader är höga, vilket är mer påfrestande för 

småföretagare (Ojala, Niskanen, Collis och Pajunen, 2014). Utifrån resultatet var detta tydligt. 

Många av informanterna ansåg att revisorns kostnader var höga. Trots detta väljer 

småföretagare att ha revisor.  

 

Studien visar att revisionsvärde skapas för klienterna på olika sätt. utifrån begreppet revisorn 

visar det sig att revisionsvärde skapas för klienterna genom revisorns reviderande roll. Från 

klienters perspektiv är revisorns reviderande roll viktig eftersom många klienter uppger att 
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revisorn endast eller mestadels arbetar med revision i deras företag. Genom att revisorn 

mestadels fokuserar på revisionsarbetet och inte på andra ekonomiska tjänster dras slutsatsen 

att revisorns kompetens och kunskaper inom revision ökar vilket i sin tur skapar ett 

revisionsvärde för klienter. Inom begreppet revision skapas revisionsvärde för klienterna 

genom trygghet av att de finansiella rapporterna stämmer. Genom revisionen försäkrar det för 

klientens intressenter att det finansiella rapporterna stämmer överens. Detta gör att förtroende 

skapas mellan intressenter och klienter. Klienten har därmed lättare att ingå i affärer eller lån. 

Förtroendet, som revisionen bidrar med, skapar ett revisionsvärde för klienterna. Begreppet 

revisionsrådgivning anser klienterna är en viktig del av revisorns arbetsuppgifter. Därför kan 

slutsatsen dras att klienterna värderar revisionsrådgivning högt eftersom de på så sätt kan vara 

delaktiga i att utveckla sina företag och lösa problem som uppstår i företaget. Det skapar ett 

revisionsvärde för klienterna. Relationen mellan revisor och klient är på en affärsmässig nivå 

för klienterna. Att relationen är affärsmässig innebär att normer och värderingar följs vilket 

klienterna verkar vara nöjda med relationen mellan dem och revisorn. På så sätt blir 

slutledningen att ett revisionsvärde finns i den affärsmässiga relationen mellan klient och 

revisor. Slutligen kan slutsatsen dras att vad som skapar revisionsvärde från ett klientperspektiv 

kan uppfattas på olika sätt. Revisionsvärde kan analyseras utifrån andra begrepp men i studien 

valdes de 5 begreppen som ansågs relevanta för att fånga revisionsvärde från ett 

klientperspektiv. 

 

Studien fann även att mervärde kan skapas på olika sätt då klienterna efterfrågar olika. Utifrån 

begreppet revisorn fann vi att vissa klienter ser värde i revisorns kontaktnät. Genom 

kontaktnätet kan klienterna komma i kontakt med nya kunder och på så sätt öka möjligheten 

till affärer. För vissa klienter skapas ett mervärde alltså genom kontaktnätet. Andra klienter såg 

ett värde i revisorns kunskaper i övriga ekonomiska tjänster. Hos dessa klienter utförde revisorn 

mer än endast revisionsarbetet. Revisorn hade alltså en mångsidig roll hos de klienterna. 

Revisorns mångsidiga roll leder till ett mervärde för klienterna. Vidare visar studien att 

revisionsstämpeln skapar ett värde för klienterna. genom revisionsstämpeln kan förtroende 

skapas för klienternas finansiella rapporter. Intressenter förlitar sig på revisionsstämpeln. Ett 

mervärde skapas för klienterna utifrån revisionsbyråns varumärke. Detta skapade ett nytt 

begrepp i den utvecklade modellen. Revisionsbyrån blev ett nytt begrepp från vilket 

revisionsvärde eller mervärde kan skapas utifrån. Inom begreppet fristående rådgivning 
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skapades ett mervärde för vissa klienter genom skatterådgivning. Alla klienter efterfrågade 

skatterådgivning, men vissa vänder sig till andra än revisorn. Relationen mellan klient och 

revisor bidrar i enstaka fall till ett mervärde för klienterna. I de fall då en vänskaplig eller en 

långvarig relation skapats mellan en klient och en revisor kan det öka tilliten hos båda parterna. 

På så sätt skapas ett mervärde för vissa klienter. 

 

Vad vår studie utrett, vad tidigare studier inte har tittat på, är ifall mervärdet blir etiskt eller 

oetiskt. Med andra ord om mervärdet skulle kunna påverka revisorns oberoende. Med hjälp av 

den teoretiska referensramen kan vi fastställa att mervärdet som skapas kan bli oetiskt. I denna 

studie kunde det inte fastställas ifall ett mervärde blev etiskt eller oetiskt. Det går endast att 

spekulera ifall ett mervärde skulle luta mot oetiskt eller etiskt. För att kunna avgöra ifall ett 

mervärde är oetiskt eller etiskt måste vetskap finnas om hur revisorn förhåller sig till klienten. 

Denna studie har haft fokus på vad som skapar värde för klienterna. för att kunna undersöka 

etiskt och oetiskt mervärde på ett djupare plan behövs en ny studie som utreder hur revisorn 

påverkas utav olika mervärdesskapande tjänster. Att göra en sådan studie kan utveckla 

kunskaperna om etiskt och oetiskt mervärde. i vår studie kunde endast spekulationer göras för 

vad som skulle kunna vara oetiskt eller etiskt mervärde. vad vi misstänker skulle kunna vara ett 

oetiskt mervärde, baserat på teori och empiri är klienter som har en vänskaplig relation med sin 

revisor och revisorer som erbjuder fristående rådgivning. Tidigare litteratur nämner att en risk 

finns att revisorns oberoende kan påverkas vid en vänskaplig relation och fristående rådgivning. 

Vi fastställer inte att en vänskaplig relation är ett oetiskt mervärde men enligt litteraturen är det 

ett logiskt utfall. Slutsatsen dras att en vänskaplig relation mellan klient och revisor och 

fristående rådgivning ligger i en gråzon som är svår att avgöra om det påverkar oberoendet och 

därmed också ifall det är oetiskt eller etiskt mervärde. 

 

Slutligen har studien kommit fram till att alla fem perspektiv, alltså: revisorn, revisionen, 

revisionsrådgivningen, den fristående rådgivningen och revisor-klient-relationen bidrar med 

antingen revisionsvärde eller mervärde och i vissa fall både revisionsvärde och mervärde. Hur 

värdet skapas skiljer sig ibland bland informanterna. Det tyder på att värde är ett brett begrepp 

som upplevs olika av de olika informanterna. Att skilja och identifiera revisionsvärdet eller 

mervärdet har i vår studie inte varit några problem och mervärde kan delas upp i etiskt och 

oetiskt. Men att avgöra ifall mervärdet var etiskt eller oetiskt kunde inte avgöras. Genom 
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resultatet kunde vi inte fastställa ifall något mervärde skulle påverka revisorns oberoende. Vi 

kunde endast identifiera om risken, för att revisorns skulle bli beroende, påverkades.  Ett nytt 

perspektiv upptäcktes även i empirimaterialet som studien inte fångar. Det är revisionsbyråer 

som skulle kunna läggas till som ett sjätte perspektiv om hur revisionsvärdet skapas från ett 

klientperspektiv. 

 

 Praktiskt bidrag 

Studien kan vara användbar för både klienter och revisorer. En förståelse har utformats på hur 

revisionsvärde skapas för klienten. Därför är det intressant för klienter som inte behöver ha en 

revisor att få en indikation på vilket värde som skapas för andra klienter. De kan dra nytta från 

de olika beståndsdelarna som är revisorn, revisionen, rådgivningen och revisor-klient-

relationen. De klienter som inte har revisor kanske i vissa fall tror att revisorn bara har en 

granskande roll och inte bidrar med något annat. Därför är det intressant för dessa klienter att 

se om revisorn bidrar med något från ett rådgivningsperspektiv eller ett relationsperspektiv. 

Resultatet kan även vara till nytta för revisorer eller revisionsbyråer då de kan dra nytta av hur 

revisionsvärde och mervärde skapas för klienter. Det kan hjälpa dem att ge mervärde till 

klienter. Med tanke på att små bolag i många fall väljer att inte ha en revisor kan revisionsbyråer 

få användning för studien för att rikta sig in på små bolag på rätt sätt genom exempelvis 

marknadsföring. Något studien fann som påverkar revisionsvärde och mervärde är 

revisionsstämpeln som revisionsbyrån bidrar med i en godkänd revision. Revisionsbyråns 

varumärke och rykte är viktigt för mindre företagare vilket revisionsbyråer kan ta åt sig. 

Revisorns kontaktnät fann studien även vara viktig för småföretagarna. Småföretagare kan 

genom revisorn knyta nya kundkontakter. Detta fann studien vara en faktor som kan tror 

påverka småföretagares beslut vid val av revisor.  

 

 Teoretiskt bidrag 

Denna studie har bidragit till att öka förståelsen för hur revisionsvärde skapas för 

småföretagare. Genom att från ett: revisor, revision, rådgivning och relationsperspektiv få 

småföretagares åsikter. Tidigare studier har fokuserat på revisionsvärde och mervärde från 

revisorns perspektiv då revisionsvärde oftast diskuteras på revisionsbyråer. Därför ansågs det 
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lämpligt att undersöka revisionsvärdet från ett klientperspektiv. Klienterna ser i stora drag 

revisionsvärde/mervärde på samma sätt som revisionsbyråerna gör. Det klienterna värderar 

faller i linje med vad revisionsbyrån tror att klienterna värderar. Även att revisionsplikten 

avskaffas år 2010 gör det intressant att undersöka vad småföretagare värderar hos revisorn och 

revisionen då de väljer att ha kvar sina revisorer. De teorier som användes för att undersöka 

revisionsvärdet är professionsteorin, agentteorin och social identitetsteori. Professionsteorin 

används för att belysa revisionsvärdet från revisor perspektivet. Alltså om revisorn inom 

professionen men även som person bidrar med revisionsvärde för klienten. Det som framkom 

av studien var att många informanter värderar revisorn högt.  Revisorns kontaktnät verkar vara 

viktig för många informanter vilket är ett nytt begrepp som framkom utav empirin. Agentteorin 

har använts för att undersöka om trepartsförhållandet mellan revisorn, klienten och 

företagsledaren (oftast ekonomiansvarige) skapar ett värde för klienten. Teorin har använts 

inom revisionsperspektivet och har visat att en del av ägarna värdesätter revisorns oberoende 

roll för att försäkra att ledningen sköter sig. Social identitetsteori valdes för att diskutera 

revisionsvärdet från perspektivet revisor-klient-relationen. Då denna teori handlar om att 

revisorn i vissa fall identifierar sig med klienten vilket kan leda till att revisorn handlar i 

klientens intresse (Bamber & Iyer, 2007). Studien har kommit fram till att revisorn i de flesta 

fall inte identifierar sig med klienten då relationen oftast är affärsmässig. Endast hos två av tio 

informanten skulle revisorn kunna identifiera sig med klienten och bidra med ett mervärde för 

klienten på det sättet. Resultatet från vår studie är i linje med professionsteorin, agentteorin och 

social identitetsteori.  

  

 Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån vår studie hade vi 5 begrepp för att analysera småföretagares värde utav revisorn och 

revisionen. Vi fann vi att revisionsstämpeln som revisionsbyrån bidrar med skapar ett värde för 

företagaren. Enligt oss finns det alltså ett ytterligare begrepp som skapar värde för 

småföretagare. Att utforska värdet utav revisionsbyrån utifrån ett klientperspektiv skulle vara 

intressant. Hur ser klienter på olika byråer som värdeskapande. Bidrar revisionsbyråns 

varumärke med något? 
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8 Bilagor 

 

Bilaga 1-Intervjuguide 

1. Vad för typ av verksamhet bedriver företaget? 

2. Vilken roll har du i företaget? 

Revisorn 

3. Hur länge har du haft din revisor? 

4. Vad gör din revisor hos er? 

4.1 Har din revisors arbete / arbetsprocess sett likadant ut över åren hos er? 

4.2 Har din revisors kunskapsnivå om företaget ökat genom åren enligt dig? 

Revision 

5. Vad använder ni er revisor mest till? 

5.1 Bara revidering? Får ni rådgivning med? 

6. Vilka är de viktigaste frågorna för dig och företaget att få klarhet och kunskap i efter en 

revision enligt dig? 

6.1 Har det funnits funderingar eller frågor rörande företagets ekonomi eller annat som ni 

förväntat er få svar på från revisorn efter en revision men ej fått? 

7. Vad är de viktigaste skälen till att ni har revisor? 

8. Har det alltid varit ett självklart val enligt er att ha revisor eller har de kommit stunder 

där ni ansett att revisorns kostnader har övervägt fördelarna? 

9. Har det du efterfrågar av revisorn förändrats med tiden?  

Rådgivning 

10. Är revisorn engagerad i något utöver revisionsarbetet? 

11. Använder du din revisor som rådgivare inom ekonomifrågor?  

11.1 Vad för typ av rådgivning får du av din revisor? 

11.2 Hur ofta använder ni i så fall revisorn till rådgivning? 

12. Är det någon typ av tjänst du saknar från din revisor? 
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Relationen 

13. Vilken typ av kontakt har du med din revisor? (telefon, mail, face-to-face?) 

13.1 Hur ofta har du kontakt med din revisor? 

14. Hur skulle du beskriva din relation med din revisor? 

 

Bilaga 2 

Tabell 4.2 

Citat och tolkningar om revisorn 

Informanter 

Revisor 

Citat 

 

Revisor 

Tolkning 

 

Revisionsvärde/Mervärde 

Företagare 1 

“Jag lämnar betalda fakturor och inkommande fakturor 

till honom som han sköter. Han hjälper mig även med 

moms, skatt och löner.” 

 

“Det är till att granska företaget” 

 

“Han är väldigt kunnig, han vet allt om mitt företag.” 

Mångsidig roll inom 

ekonomi. 

 

Hög kunskapsnivå 

 

 

 

Mervärde 

 

Mervärde 

 

 

Företagare 2 

“Ekonomiansvarig: Komplett kan man säga att det finns 

Wolters, Tholin & Larsson och andra som åker omkring 

och har informationsträffar om skattefrågor där de 

fakturerar 3000kr per person. Men när man har kontakt 

med PWC så går jag inte på sådana informationsträffar 

för att betala 3000kr. Den informationen kan jag istället 

få av PWC vilket är värdefullt för oss” 

 

“Har revisor nu då jag troligen kommer växa igen. Då 

har jag rätt verktyg för att kunna växa genom att redan 

ha en revisor. Relation tar tid att bygga upp” 

 

“Han granskar bokslutet, revision” 

 

“Nej, min revisor genomför sitt arbete väl” 

 

“Ekonomiansvarig: Vi har ett enkelt upplägg som vi har 

kört med i 3år, jag gör bokslut och årsredovisning och 

alltihopa fram tills sista punkt sen skickar jag in det. 

Och på 3 år så har dom inte ändrat någonting. Utan den 

skrivelsen som jag gör som är årsredovisningen den 

skriver dom under. Och då har dom granskat den. Det 

ger en signal till min chef att mitt arbete är väl 

genomfört när revisorn har kontrollerat, granskat och 

godkänt bokföringen.” 

 

 

 

 

 

 

Kontaktnät 

 

 

Hög kunskapsnivå 

 

Mestadels en 

reviderande roll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mervärde 

 

Mervärde 

 

Revisionsvärde 

 

Företagare 3 

 
“Han granskar dom räkenskaper och dom 

uppställningar som mitt deklarationsombud har gjort så 

det handlar med om att allt är kontrollerat på ett vettigt 

sätt och att skatterna är betalda. Det är min bild vad 

 

 

Endast en reviderande 

roll 

 

Revisionsvärde 

 

Mervärde 

 



Elliver & Krasniqi 

53 

 

revisorn gör i alla fall och sedan sköter han mina privata 

deklarationer.” 

 

“Man kan väl säga att det kan kortas ner i trygghet och 

att allt ska bli så korrekt det kan bli. Det är ambitionen.” 

 

“endast affärsmässig relation som jag anser högst 

professionell” 

 

“Endast revidering” 

 

Hjälp med 

privatekonomi 

 

 

Högt förtroende  

 

 

Trygghet 

 

Mervärde 

 

Mervärde 

Företagare 4 

“Min revisor har till största del en granskande position, 

alltså att han granskar” 

 

“Lite att man använder revisorns nätverk för att komma 

vidare om man har någon specifik fråga.” 

 

“Nej saknar inget utifrån min revisor i dagsläget.” 

 

“Jag tycker den är god, bra. Det är viktigt att man har 

förtroende för sin revisor.” 

 

“Vi har endast en professionell relation.” 

 

 

Högt förtroende  

  

 

Kontaktnät 

 

Mestadels en 

reviderande roll 

 

Mervärde 

 

Mervärde 

 

Revisionsvärde 

Företagare 5 

“Ja det är ju att jag uppfyller det krav som gäller enligt 

lag mot myndigheter, skattemyndigheter och andra att 

bolaget har gjort rätt. Att allting står rätt till vilket jag 

anser är viktigt mot banker men även mot mina kunder. 

Jag har en leasingbil och för dom är det ju då bra att 

veta att mina räkenskaper är granskade och stämmer 

överens” 

 

“Han granskar bara bokslutet och gör 

förvaltningsberättelsen” 

 

“Ja, tycker det är vettigt att ha revisor men endast till 

revision” 
 

“Den är högst professionell” 

 

“Ja det är ju just som jag sa innan för mina intressenter, 

mina kunder, bank. Men även kontakten med revisorn 

och det kontaktnät han bidrar med. Olika udda 

situationer som jag själv inte har kunskaper inom men 

som revisorn skulle kunna besvara” 

 

Har endast en 

reviderande roll 

 

Högt förtroende  

 

 

Kontaktnät 

 

Revisionsvärde 

 

Mervärde 

 

Mervärde 

Företagare 6 

”Vi har skapat ett förtroende för varandra, under dessa 

5år, därför är jag inte så intresserad att gå in på djupet. I 

god tro” 

 

“Hon har hand om allt administrativt förutom lönen.” 

 

“Min uppfattning är att hon är rätt så kunnig och duktig 

på det hon gör och väldigt tydlig och att hon varit det 

sedan start.” 

 

 

 

Mångsidig roll inom 

ekonomi 

 

Högt förtroende  

 

 

 

 

Mervärde 

 

Mervärde 

 

 

Företagare 7 

”Ja att det görs på ett lagligt och etiskt sätt är det 

viktigaste för mig” 

 

“jag sköter allt med banken. Revisorn sköter allt annat 

administrativt åt mig. Jag lämnar bara vidare fakturorna 

till honom och även årsdeklarationen fixar han.” 

 

Mångsidig roll inom 

ekonomi 

 

Högt förtroende  

 

 

Hög kunskapsnivå om 

bolaget 

Mervärde 

 

Mervärde 

 

Mervärde 
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“Han är mycket kunnig och mycket hjälpsam. När jag 

ställer frågor är det jag som inte kan någonting. Han 

förklarar allt och försöker förenkla allt men trots det har 

jag svårt att förstå.” 

 

“Jag tror inte att jag hade klarat mig utan en revisor. 

Hade kanske lagt ner bolaget helt” 

 

  

Företagare 8 

“Ekonomiansvarig: Han granskar bokslut, förvaltningen 

av bolaget, styrelsens arbete och ser till så att bolaget 

uppfyller myndighetskrav vad gäller allting som sociala 

avgifter och att bokföringen sker med god 

redovisningssed så det känns ju bra att ha en revisor 

som granskar mitt arbete” 

“Ekonomiansvarig: det är ju revision och en så länge 

har vi inte haft några ekonomiska frågor, skattefrågor 

eller något annat som har föranlett att vi måste 

konsultera honom men det har varit vissa frågor vid 

starten som vi stämde av med honom lite speciella 

grejor som när man kan göra förbättringar på lokalen då 

ägaren/VD inte äger fastigheten. Då har man kunnat 

diskutera sådana saker skattemässigt och hur vi skulle 

göra på bästa sätt för att kunna aktivera kostnader men 

samtidigt dra av dem skattemässigt och det var en 

avstämning som gjordes mot revisorn men det gjordes 

endast när bolaget startades.” 

“Ägare: ren professionell relation” 

“På sikt så hoppas vi att företaget blir så stort så att vi 

måste ha en revisor. Det är ju dom kraven.” 

 

 

Har endast 

reviderande roll 

 

Högt förtroende  

 

 

Siktar på att växa 

 

 

 

Revisionsvärde 

 

Mervärde 

 

Mervärde 

 

Företagare 9 

“Han reviderar bokslutet, förvaltningen.” 

“Ja det är ju att inga stora felvärderingar ligger till grund 

eller att det har begått något konstigt så det är väl det 

största och det är bra för ägarna som får en avstämning 

på att inte anställd personal eller ekonomiansvarig har 

gjort någonting som inte vi har koll på för det är ju en sån 

befattning. Ekonomichef innebär stort ansvar och väldigt 

förtroende baserat. Så om en sån person skulle missbruka 

sin ställning så skulle han kunna göra det kanske utan att 

vi märker det som ägare och det är det bra att ha revisorn 

som checkar av det här också även om vi har fullt 

förtroende för vår ekonomichef. Revisorn är en garant till 

oss.” 

"moderbolaget har vi lagkrav men i dotterbolaget har vi 

frivillig revisor då vi anser att det är en marginell insats 

från revisorn att även göra den revisionen då det är 

förknippade med varandra det är ju inget krav från 

revisorn att det ska vara så men vi kan känna att det 

känns bra att ha det så och det är mot banker då vi har 

stora lån. Banken uppskattar att vi har revisor i även 

dotterbolaget” 

 

 

 

Har endast 

reviderande roll 

 

Högt förtroende. 

 

Hög kunskapsnivå om 

bolaget 

 

 

Revisionsvärde 

 

Mervärde 

 

Mervärde 

 

Företagare 10 

“Dom sista 10 åren så har vår ekonomikonsult skött de 

mesta av det ekonomiska arbetet. Detta har lett till att vi 

köpt mindre tjänster av revisionsbyrån men som då är 

relaterade mer mot redovisningsbiten. Revisorn trivs bra 

med det då han inte vill sitta på två stolar.” 

Har till mestadels en 

reviderande roll 

 

Högt förtroende. 

. 

 

Hög kunskapsnivå om 

bolaget 

Revisionsvärde 

 

Mervärde 

 

Mervärde 
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“Ja absolut han har varit med sen start när bolaget varit 

litet. Han är med i alla större frågor.” 

“Det är ju då revidering av bokslut men även frågor 

kring finansiering mycket kontakt med banker som har 

krävt väldigt mycket av oss då har vi inte haft egen 

kapacitet att kunna ta fram alla uppgifter och rapporter. 

Så då har vi haft hjälp av revisorn och det var 

framförallt innan ekonomikonsult kom på plats för sen 

har han gjort de här grejerna mycket. Men nu så är det 

mer att vi har sålt och köpt bolag och då har revisorns 

kunskaper och kontaktnät kommit till nytta då revisorn 

har ett stort kontaktnät.” 

“Jag är ju ingen ekonom. Jag är lärare i botten. Så jag 

har haft stort behov att ha någon att stämma av med. Jag 

kan ju inte lagar och regler.” 

 

 

Kontaktnät 

 

 

 

Mervärde 

 

Kommentar: citat från intervjupersonerna samt vår tolkning av intervjumaterialet om revisorn och Mervärde. 

 

Tabell 4.3 

Citat och tolkningar om revisionen 

Bilaga 3 

Informanter 

Revision 

Citat 

 

Revision 

Tolkning 

 

Revisionsvärde/Mervärde 

Företagare 1 

“Har jag inte tänkt på den frågan. Hur balansen är 

i slutet. Så att balansen stämmer” 

 

“Det är till att granska företaget” 

 

“Han är väldigt kunnig, han vet allt om mitt 

företag.” 

Den huvudsakliga 

uppgiften. 

 

Resultat viktigt 

 

 

 

Revisionsvärde 

 

Revisionsvärde 

 

Företagare 2 

“Ekonomiansvarig: Skulle tro att vad du vill ha är 

ett klarläggande för att allting är uppföljt enligt de 

lagar som finns och att dom då stämplar det så du 

har din revisionsberättelse så att din bokföring är 

granskad” 

“Företagare: Ja det är det viktigaste att bokslutet 

blir granskat” 

“Han stämplar min ekonomichefs papper och att 

jag får PWC revisorstämpel på det som jag 

värderar högt.” 

Den huvudsakliga 

uppgiften 

 

Stämpel från 

revisionsbyrå ger 

trygghet 

 

 

 

Revisionsvärde 

 

Mervärde 

 

 

Företagare 3 

“Nej det har inte förändrats. Bokslutet är upprättat 

på rätt sätt och att allt följs enligt lagar och 

regler” 

 

“Ja det har funnits stunder där revisorns men även 

så deklarationsombudets kostnader ibland nästan 

har övervägt intäkterna. Det har det funnits 

absolut” 

 

“Att företaget har skött alla paper som vi ska och 

att det har genomfört på ett lagligt sätt. Att 

skatterna har betalats.” 

Den huvudsakliga 

uppgiften 

 

 

Revisionen ger trygghet 

Revisionsvärde 

 

Revisionsvärde 



Elliver & Krasniqi 

56 

 

Företagare 4 

“Att man följer lagen givetvis, det är viktigt. Det 

med rådgivning, han ska vara påläst och kunna ge 

lite tips med tycker jag. Utifrån mina siffror” 

 

“Det är ju tryggheten, att papperna är i ordning. 

Sen är det en fördel med, med andra intressenter 

som bank och finansiärer och även 

skattemyndigheterna” 
 

 

Den huvudsakliga 

uppgiften 

 

 

Revision viktig för 

intressenter  

Revisionsvärde 

 

Mervärde 

Företagare 5 

 

“Ja, tycker det var vettigt att ha revisor men 

endast till revision” 

“Ja det är ju att jag uppfyller det krav som gäller 

enligt lag mot myndigheter, skattemyndigheter 

och andra att bolaget har gjort rätt. Att allting står 

rätt till vilket jag anser är viktigt mot banker men 

även mot mina kunder. Jag har en leasingbil och 

för dom är det ju då bra att veta att mina 

räkenskaper är granskade och stämmer överens” 

Den huvudsakliga 

uppgiften 

 

 

Revision viktigt för 

intressenter 

Revisionsvärde 

 

Mervärde 

Företagare 6 

“Hade nog fått rejält med böter utan revisor nej 

men jag tror att det viktigaste skälet är att alla 

siffror ska bli rätt” 

 

“jag vill veta hur mycket jag har sålt och hur 

mycket av det jag tjänat på” 

 

“Jag tror faktiskt inte det, inte vad jag kommer på 

just nu. Jag är nöjd med hennes arbete.” 

Den huvudsakliga 

uppgiften 

 

 

 

Resultat viktigt 

 

Revisionsvärde 

 

Revisionsvärde 

Företagare 7 

“Jag tror inte att jag hade klarat mig utan en 

revisor. Hade kanske lagt ner bolaget helt” 

 

“Han är mycket kunnig och mycket hjälpsam.” 

 

“Ja att det görs på ett lagligt och etiskt sätt det är 

det viktigaste för mig” 

Den huvudsakliga 

uppgiften 

 

 

 

Revisionsvärde 

 

 

Företagare 8 

“Ekonomiansvarig: Han granskar bokslut, 

förvaltningen av bolaget, styrelsens arbete och ser 

till så att bolaget uppfyller myndighetskrav vad 

gäller allting som sociala avgifter och att 

bokföringen sker med god redovisningssed så det 

känns ju bra att ha en revisor som granskar mitt 

arbete” 

 

“Ägaren: att allt har genomförts korrekt” 

 

Den huvudsakliga 

uppgiften 

 

 

Revisionen ger trygghet 

Revisionsvärde 

 

Revisionsvärde 

Företagare 9 

“Ja det är ju att inga stora felvärderingar ligger till 

grund eller att det har begått något konstigt. Så 

det är väl det största och det är bra för ägarna som 

får en avstämning på att inte anställd personal 

eller ekonomiansvarig har gjort någonting som 

inte vi har koll på. Ekonomichefer bär på stort 

ansvar och relationen mot dem är väldigt 

förtroende baserat. Så om en sådan person skulle 

missbruka sin ställning skulle han kunna göra det 

utan att vi märker det som ägare och då är det bra 

att ha revisorn som checkar av även om vi har 

fullt förtroende för vår ekonomichef. Revisorn är 

en garant till oss” 

 

“Nej det kan vi inte säga” 

 

Den huvudsakliga 

uppgiften 

 

Revisionen ger trygghet 

 

 

Revisionsvärde 

 

Revisionsvärde 

 

Företagare 10 

“Det är klart att kostnaderna är stora men vi är så 

i händerna på banker och andra. Skulle inte 

Den huvudsakliga 

uppgiften 
Revisionsvärde 
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banker ställa upp med krediter skulle vi slå ihop. 

Därför är det jätteviktigt för oss att ha revisor” 

 

“Det gäller ju att få ihop siffrorna så att banker och 

eventuella framtida köpare ser att det finns ett 

värde. Så det är väldigt viktigt att vi får fram våra 

värden.” 

 

 

Revisionen bidrar till 

trygghet för företaget 

och intressenter 

 

Mervärde 

 

Kommentarer: citat från intervjupersonerna samt vår tolkning av intervjumaterialet om revisionen och 

revisionsvärde. 
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Bilaga 4 

Tabell 4.4 

Citat och tolkningar om revisionsrådgivning och fristående rådgivning 

Informanter 

 

 

 

Revisionsrådgivning 

och Fristående 

rådgivning 

Citat 

 

 

Revisionsrådgivning 

Tolkning 
Revisions

värde/ 

Mervärd

e 

Fristående 

rådgivning  

Tolkning 

Revisions

värde/Me

rvärde 

Företagare 1 

“Ja får rådgivning av min 

revisor ja. Om det är 

något speciellt som dyker 

upp. Får alltid svar. Jag 

behöver inte gå till någon 

annan för rådgivning.” 

 

“Från och till. Vissa 

månader är det mer och 

vissa månader mindre.” 

 

“Ja, jag frågar min revisor 

om skattefrågor, 

momsfrågor och ja andra 

olika ekonomifrågor.” 

 

 

Inte den viktigaste typen 

av rådgivning men anses 

som självklar 

 

 

 

Revisionsvä

rde 

 

 

Efterfrågar rådgivning 

inom skatt, moms och 

övriga ekonomifrågor  

 

 

Fristående rådgivning 

anses viktig 

Mervärde 

 

Mervärde 

 

Företagare 2 

“jag rådfrågar min revisor 

ibland om skatt, annars 

sköter min 

ekonomiansvarig resten 

av det administrativa 

arbetet.” 

 

“ja inom skattefrågor” 

 

 

 

Använder inte revisorn till 

revisionsrådgivning 

 

 

Inget värde 

skapas 

 

Efterfrågar 

skatterådgivning  
 

 

Fristående 

rådgivningen anses 

viktig men kan vända 

sig mot annat håll för 

rådgivning  

Mervärde 

 

 

 

Mervärde 

 

Företagare 3 

“Nej revisorn sköter 

endast revideringen” 

 

“Teoretiskt är det tänkbart 

men det känns avlägset i 

alla fall. På något sätt 

känner jag förtroende för 

mitt deklarationsombud så 

att om denne säger det ena 

eller det andra så litar jag 

på att det är korrekt sen 

får ju revisionen ge 

förhand om det är så men 

jag har ingen anledning att 

tvivla på hans råd. Jag 

skulle känna att jag 

ifrågasätter hans 

kompetens vilket jag inte 

är beredd på att göra.” 

“Inte den viktigaste typen 

av rådgivning men anses 

som självklar” 

 

 

Revisionsvä

rde 

 

 

 

Använder inte 

revisorn till fristående 

rådgivning. Vänder 

sig mot annat håll för 

rådgivning.  

 

 

Inget värde 

skapas 
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“En gång per år träffas vi 

alla tre. Jag, revisorn och 

deklarationsombudet” 

 

 

 

Företagare 4 

“Jo rådgivning inom 

skatt”  

 

“Det händer att jag 

använder revisorn till 

rådgivning, jag har ju en 

annan person, min 

ekonomikonsult, som 

hjälper mig med det 

löpande.” 

 

 

 

Inte den viktigaste typen 

av rådgivning men anses 

som självklar 

 

 

 

Revisionsvä

rde 

 

 

 

Efterfrågar 

skatterådgivning  

 

Fristående 

rådgivningen anses 

viktig men kan vända 

sig mot annat håll för 

rådgivning 

 

 

Mervärde 

 

 

 

Företagare 5 

“Ja, inom skattefrågor 

samt speciella 

redovisningsfrågor” 

“Jo men inte i det egna 

arbetet. Endast som jag 

sagt udda ekonomiska 

situationer där jag inte har 

kunskaper om som jag 

kan kontakta revisorn 

om.” 

Använder inte revisorn till 

revisionsrådgivning 

 

 

Inget värde 

skapas 

 

 

Efterfrågar lite 

fristående rådgivning, 

endast ovanliga 

ekonomiska 

situationer 

 

Fristående 

rådgivningen är inte 

avgörande  

Mervärde 

 

 

 

Företagare 6 

“Rådgivning från 

distriktschefer som kan 

göra att resultatet 

påverkas, Revisorn sköter 

skatten, får tillbaka K10, 

Skattedeklaration till 

företaget” 

 

“Det enda jag frågat om är 

skatten och utdelningen. 

Hjälpt till och fått svar på 

sina frågor” 

 

 

Inte den viktigaste typen 

av rådgivning men anses 

som självklar 

 

Revisionsvä

rde 

 

 

Efterfrågar 

skatterådgivning 

‘ 

Fristående rådgivning 

anses viktig 

Mervärde 

 

Mervärde 

Företagare 7 

”Ja han ger råd och tips 

och försöker förklara för 

mig vilka möjligheter och 

alternativ som finns.” 

“Bara det som har med 

företaget att göra mest 

skattefrågor.” 

 

“Enda jag frågat om är 

skatten och utdelningen” 

“När vi träffas pratar vi 

bara om det ekonomiska i 

företaget.” 

 

Viktig rådgivning, vill 

vara informerad om hur 

revisionen utförs 

 

Revisionsvä

rde 

 

 

Efterfrågar 

skatterådgivning 

 

Fristående rådgivning 

anses viktig  

Mervärde 

 

Mervärde 

Företagare 8 

“Ekonomiansvarig: Det är 

ju revision och en så länge 

har vi inte haft några 

ekonomiska frågor, 

skattefrågor eller något 

 

 

Använder inte revisorn till 

revisionsrådgivning  
 

Inget värde 

skapas 

 

 

Efterfrågar lite 

fristående rådgivning. 

Endast ovanliga 

Mervärde 
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annat som har föranlett att 

vi måste konsultera 

honom. Men det har varit 

vissa frågor vid starten 

som vi stämde av med 

honom. Lite speciella 

grejor som när man kan 

göra förbättringar på 

lokalen då ägaren/VD inte 

äger fastigheten. Då har 

man kunnat diskutera 

sådana saker 

skattemässigt och hur vi 

skulle göra på bästa sätt 

för att kunna aktivera 

kostnader men samtidigt 

dra av dem skattemässigt 

och det var en avstämning 

som gjordes mot revisorn 

men det gjordes endast 

när bolaget startades.” 

 

“Ägare: kliniken har ju en 

plan på att kunna byta 

lokal och då kan det bli en 

försäljning av den gamla 

lokalen och då kanske det 

kan vara viktigt att 

stämma av med revisorn 

rent skattemässigt.” 

ekonomiska 

situationer. 
 

Fristående rådgivning 

anses inte viktig.  

 

Företagare 9 

“Det kan vara någon fråga 

som blir löpande avstämd 

under i året men i 

huvudsak så är det 

revisionen. Om det skulle 

exempelvis startas ett 

bolag kan revisorns 

kunskaper komma till 

användning. I de ovanliga 

ekonomiska situationerna. 

Exempelvis 

byggmästarsmitta. Annars 

får vi rådgivning från vår 

ekonomikonsult” 

Inte den viktigaste typen 

av rådgivning men anses 

som självklar 

 

 

Revisionsvä

rde 

Efterfrågar lite 

fristående rådgivning. 

Endast ovanliga 

ekonomiska 

situationer. Vänder 

sig mot annat håll för 

rådgivning. 
Mervärde 

Företagare 10 

“Det är ju då revidering 

av bokslut men även 

frågor kring finansiering 

mycket kontakt med 

banker som har krävt 

väldigt mycket av oss då 

har vi inte haft egen 

kapacitet att kunna ta fram 

alla uppgifter och 

rapporter. Så då har vi 

haft hjälp av revisorn och 

det var framförallt innan 

ekonomikonsult kom på 

plats för sen har han gjort 

de här tjänsterna mycket. 

Men nu så är det mer att 

vi har sålt och köpt bolag 

och då har revisorn 

kunskaper och kontaktnät 

kommit till nytta då 

revisorn har ett stort 

kontaktnät.” 

Inte den viktigaste typen 

av rådgivning men anses 

som självklar 

 

 

 

 

 

Revisionsvä

rde 

 

 

 

 

Revisorns 

kunskapsnivå av 

fristående rådgivning 

anses viktig vid 

förhandlande med 

intressenter. 

 

 

 

 

 

Mervärde 
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Kommentarer: citat från intervjupersonerna samt vår tolkning av intervjumaterialet om revisionsrådgivning, 

fristående rådgivning och revisionsvärde. 

 

Bilaga 5 

Tabell 4.5 

Citat och tolkningar om revisor-klient-relationen 

Informanter 

 

 

 

Revisor-klient-relationen 

Citat 

Revisor-klient-

relationen 

Tolkning 
Revisionsvärde/Mervärde 

Företagare 1 

“Bra, vi har även en 

vänskapsrelation utanför arbetet” 
Affärsmässig och vänskaplig 

relation. Mejl & fysisk träff. 

Träffas ofta.  

Revisionsvärde 

Mervärde 

Företagare 2 

“Affärsmässig relation. Ingen 

social relation med min revisor” 

 

Endast affärsmässig relation. 

 

 

Revisionsvärde 

 

Företagare 3 

“Vi träffas en gång per år. Telefon 

har det aldrig varit direkt. Mejl 

har det varit några gånger. Annars 

sköter mitt deklarationsombud 

alla dom papper med revisorn och 

ser till så att det kommer in” 

 

“God relation, endast 

affärsmässig relation som jag 

anser högst professionell” 

 

“En gång per år träffas vi alla tre. 

Jag, revisorn och 

deklarationsombudet" 

Endast affärsmässig relation. 

 

Trepartsrelation 

 

Revisionsvärde 

 

 

Företagare 4 

“Jag tycker den är god, bra. Det är 

viktigt att man har förtroende för 

sin revisor. Vi har endast en 

professionell relation. Vi umgås 

inte utanför arbetet” 

Endast affärsmässig relation. 

 

Revisionsvärde 

 

Företagare 5 

“Den är högst professionell. Ingen 

övrig kontakt” 

Endast affärsmässig relation. 

 
Revisionsvärde 

Företagare 6 

“Eftersom vi ej träffas ofta, ej 

personlig relation, professionell 

relation” Endast affärsmässig relation 
Revisionsvärde 

Företagare 7 

“Vi har kontakt när det behövs när 

jag skickar alla papper och sedan 

får tillbaka dem. Och när jag har 

frågor eller behöver rådgivning så 

det varierar” 

“En mycket god relation skulle 

jag beskriva det som, han är 

väldigt trevlig och hjälpsam. När 

vi träffas pratar vi bara om det 

ekonomiska i företaget” 

 

Långvarig relation 

 

Endast affärsmässig relation 

 

Mervärde 

 

Revisionsvärde 
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Företagare 8 

“God, rent professionell relation” 

 

“Ekonomiansvarig: Det blir bara 

när det är bokslut så en två gånger 

om” 

 Endast affärsmässig relation 

 

Revisionsvärde 

Företagare 9 

 

”Det mesta går över mejl eller 

telefon” 

”Händer det inget speciell så sker 

det endast vid revisionstillfället” 

Endast affärsmässig, ingen social 

relation” 

Långvarig relation. 

 

Endast affärsmässig relation 

 

Mervärde 

 

Revisionsvärde 

Företagare 10 

“Det är fysiska träffar och telefon 

och mejl. Är det mer viktiga grejor 

och då blir mycket träffar” 

 

“Vi umgås ju inte privat men vi 

umgås i jobbet så vi har kommit 

rätt nära” 

 

Långvarig relation 

 

 

Affärsmässig relation 

 

Mervärde 

 

Revisionsvärde 

 

Kommentarer: citat från intervjupersonerna samt vår tolkning av intervjumaterialet om revisor-klient-relationen 

och revisionsvärde. 

 

 


