
 

Examensarbete 15 hp, för Kandidatexamen i Företagsekonomi  
Redovisning och revision VT 2022 
Fakulteten för ekonomi 

 
 

 
Revisionsvärdet för småbolagsklienter 
utifrån ett genusperspektiv 

- Om det finns en skillnad på uppfattningen av revisionsvärdet indelat 
i kärn- och mervärde sett utifrån klientens sociala kön.  

 
 
 

 
Meral Ceviz och Elma Agovic 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



Författare 
Meral Ceviz och Elma Agovic  

Titel 
Revisionsvärdet för småbolagsklienter utifrån ett genusperspektiv  
- Om det finns en skillnad på uppfattning av revisionsvärdet indelat i kärn- och mervärde sett 
utifrån klientens sociala kön.  

Engelsk title 
The audit value for small company clients from a gender perspective 
- If there is a difference in perception of the audit value divided into core- and added value seen 
from the client’s social gender.  

Handledare 
Özgün Imre 

Medbedömare 
Torsten Andersson 

Examinator 
Heléne Tjärnemo 

Sammanfattning 
Tidigare studier har undersökt revisionens värde för små och medelstora bolag som väljer att 
revidera sitt bolag trots att revisionsplikten avskaffades år 2010. Studierna har visat att olika faktorer 
som exempelvis bransch, kan påverka hur småbolagsklienten uppfattar revisionsvärdet. Däremot 
har det inte gjorts några studier som undersöker om genus kan ha en påverkan på hur 
småbolagsklienter kan uppfatta revisionens värde indelat i kärn-och mervärde. Eftersom studier 
påvisar att genus skillnader finns inom ledarskap, och småbolagsägaren är en ledare, finner vi det 
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1. Inledning 

Det första kapitlet inleds med en kort beskrivning av bakgrunden till att småbolagens 

uppfattning av revisionsvärdet är ett relevant och aktuellt ämne att undersöka. I 

problematiseringen ges en överblick över var den vetenskapliga forskningen befinner sig 

och har kommit fram till gällande revisionsvärdet för småbolagsklienter. Ytterligare 

argument ges däröver till om det finns en skillnad i småbolagsklientens uppfattning av 

revisionsvärdet sett utifrån ett genusperspektiv. Studien har som ändamål att undersöka 

om det finns en skillnad i uppfattningen av revisionsvärdet indelat i kärn- och mervärde 

sett utifrån småbolagsklientens sociala kön, det vill säga genus. Slutligen presenteras 

uppsatsens syfte och frågeställning. 

1.1 Bakgrund  
Första lagen för revision trädde i kraft år 1895, där vissa bolag kunde använda sig av 

revision i företagen. (Carrington, 2014) ¨Revision är att kritiskt granska, bedöma och 

uttala sig om redovisning och förvaltning¨, enligt FAR:s definition (Moberg m.fl., 2014, 

s. 29). Lagen krävde dock inte att revisorerna skulle vara auktoriserade, godkända eller 

utbildade. Revisorerna behövde heller inte vara oberoende av företagen. Det var inte 

förrän 1987 som krav på auktoriserad eller godkänd revisor ställdes på svenska bolag. I 

dagsläget är det ca 72 procent av aktiebolagen som inte uppfyller kraven för revision 

enligt lag. (Driva eget, 2018) Detta beror på den lag som trädde i kraft år 2010, där 

revisionsplikten avskaffades för små aktiebolag (Carrington, 2014). Med små aktiebolag 

menas enligt Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) bolag som inte uppfyller mer än en av 

följande villkor: 

1. medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än tre 

2. bolagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 1,5 miljoner kronor. 

3. bolagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än tre miljoner kronor (9 kap.1 § 3 st.) 
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I samband med att revisionsplikten avskaffades ökades betydelsen av värdeskapande 

revision för små och medelstora aktiebolag (SOU 2008:32). Den huvudsakliga tanken 

bakom revisionspliktens avskaffande var att mindre företag skulle kunna minska på sina 

kostnader samt att en förenkling av administrationen skulle kunna ske. Reformen skulle 

stärka småbolagens konkurrenskraft och leda till att småbolag fick möjlighet att 

expandera. (Driva eget, 2018) Dock har aktiebolag som inte ser värdet i revisionen och 

därmed väljer att inte ha en revisor i sin verksamhet enligt en rapport från 

ekobrottsmyndigheten en större koppling till ekonomiska brott i sin verksamhet än de 

som anlitar en extern revisor. (Ekobrottsmyndigheten, 2016) Syftet med revisionen är att 

företaget får möjlighet att kvalitetssäkra sig gentemot sina intressenter, genom att 

redovisa räkenskaper, som är granskade av revisorer och därmed skapar förtroende för en 

effektiv marknad. Genom att småföretagaren väljer att genomgå en revision trots att det 

innebär en kostnad och inte är obligatoriskt enligt lag, blir revisionens värde tydlig och 

revisionsvärdet ökar (Broberg m.fl., 2013). Revisorn går från att vara en obligatorisk 

övervakare av klientföretagets verksamhet till att vara en aktör som ger ett synligt värde 

till sin klient (Carrington, 2014).  

 

Revisionsvärde nämns inte i International Standard of Auditing 200 (ISA 200) utan 

betonas med nyckelord såsom oberoende, rättvis presentation samt professionell 

skepticism, vilket anger att revisionsvärdet är ett begrepp som används för att tillgodose 

klientens efterfrågan. Avskaffandet av revisionsplikten har medfört att det finns färre 

klienter att konkurrera om på marknaden för revisionsbyråer. Därmed har det blivit 

viktigare för revisorer att marknadsföra sina tjänster då syftet är att maximera sin vinst 

genom att skapa revisionsvärde för att locka nya klienter till byrån och bevara de 

befintliga som redan finns. (Broberg m.fl., 2013)   

 

Revisorns uppdrag är dock fortfarande huvudsakligen fokuserat på att kvalitetsgranska 

klientföretaget för samhällets räkning och klientens intressenter, och därigenom 

säkerställa att räkenskaper sköts korrekt enligt lag (Öhman, 2007). Revisionen skapar 

även värde för klientföretagen då den bidrar till att minska agent-problematiken som kan 

förekomma i och utanför företaget (Öhman, 2007; Knechel m.fl., 2008). Genom att 

minska informationsasymmetrin mellan principal (ägare) och företagsledaren (agenten), 
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kan revisorn som en oberoende part visa att de redovisade räkenskaperna är korrekta och 

öka trovärdigheten genom att bestyrka företagsledningens påståenden gentemot dess 

intressenter (Carrington, 2014). Niemi m.fl., (2012) menar i sin studie att intresset för 

frivillig revision för småbolag ökar då denna typ av informationsasymmetri minskar 

mellan verksamhetens långivare (principal) och företaget själv (agent). Vidare skapas 

revisionsvärde även genom att revisorn ger extra god service och rådgivning till sina 

klienter utöver vad den lagstadgade revisionen begär av revisorns arbete (Herda & 

Lavelle, 2013a; Fontaine m.fl., 2013). 

1.2 Problemdiskussion   

Revisionsvärdet kan som tidigare nämnts uppfattas på olika sätt utifrån klientföretagarens 

perspektiv. Grönroos (1997) kategoriserar revisorns tillförsel av värde till klientföretaget 

med hjälp av marknadsföringslitteraturen som kärnvärde respektive mervärde. Klientens 

uppfattning av värdet av den tjänst som utlovas delas in i två delar. Kärnvärdet är den 

första delen som Grönroos (1997) beskriver som klientens uppfattning av värde. Det 

beskrivs som värdet av revisionens grundläggande debiterbara funktioner och 

egenskaper. Upplevelsen av mervärdet är den andra delen som beskrivs som klientens 

uppfattning av värde. Det är det värdet som säljaren tillgodoser klienten med utöver vad 

tjänstens kärnvärde kräver, genom att ge ytterligare support, individualiserad kontakt, 

information, rådgivning, och service (Grönroos, 1997; Crosby m.fl., 2002).  

Kärnvärdet som revisorn har att erbjuda sin klient har enligt tidigare forskning undersökts 

och utvecklats till de klassiska teorierna inom revision som försäkran, förbättring, och 

försäkring. Dessa teorier används för att beskriva värdet som revisorn åstadkommer för 

sina intressenter och även för att beskriva det värde klientföretaget uppfattar av 

revideringen i helhet. (Carrington, 2014)  

Studier visar på att revisorns roll i företaget som rådgivare och granskare ger ett värde till 

klientföretaget eftersom det kvalitetssäkras och revisorn kan korrigera brister som 

förekommer i klientföretaget. Revisionen blir då värdefull genom att det löser problemet 

med informationsassymmetri mellan principal och agent och fastställer att räkenskaperna 
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är korrekta, vilket i sin tur skapar en försäkran för verksamhetens intressenter. (Kim m.fl., 

2011; Palazuelos m.fl., 2017; Collis m.fl., 2004) 

Tidigare forskning har även undersökt mervärdet som revideringen kan medföra för 

klienten. Enligt Broberg m.fl. (2013) har avskaffandet av revisionsplikten gjort att 

uppfattandet av mervärdet som revisorn ger till sina klienter blivit mer aktuellt för 

småföretagare. Om revisorn har god inblick i verksamheten och god relation med 

småbolagsklienten som revideras medför det att goda råd kan ges till klienten, vilket i sin 

tur leder till att mervärde skapas. (Andersson, 2012) 

Teorierna kring revisionsvärdet och revisorn bygger främst på hur klienternas intressenter 

uppfattar revisionen och dess värde. Genom att studera forskningen gällande mervärdet 

förstår man dock att fokus ligger på småbolagsklientens uppfattning av revisionens 

mervärde. Detta är aktuellt då revideringspliktens avskaffande har fått revisorer att 

marknadsföra sina tjänster ytterligare för att locka småbolagsklienterna och skapa 

mervärde utöver det kärnvärde som revisorn redan utlovar till sina klienter genom sitt 

granskningsarbete. (Herda & Lavelle, 2013a; Fontaine m.fl., 2013) 

Studier visar att det finns en skillnad i hur män och kvinnor är som ledare i sina bolag och 

att de har olika uppfattning av vikten av granskningsarbetet annorlunda.  

Företagsledningar som har kvinnliga styrelseledamöter är oftast villiga att betala högre 

revisionsarvoden för att tillföra mer kvalitet till bolaget av revisionen.  Kvinnor som styr 

ett företag kräver mer ansträngning av revisorns kvalitet på sitt arbete än manliga 

styrelser, vilket kan kopplas till ett ökat revisionsvärde en revisor ger till sin klient. (Oradi 

& Izadi, 2019) Många europeiska länder kräver att flera företagsstyrelser ska 

representeras av kvinnor för att bidra företaget med bättre bolagsstyrning (Adams & 

Ferreira, 2009) Detta i tron om att kvinnliga styrelseledamöter har en mer strikt 

förhållning till etiska standarder och tenderar att vara mer beslutsfattande i känsliga etiska 

frågor än män. Därmed kan man konstatera att det finns ett större juridiskt ansvar om det 

är en kvinnlig styrelse i klientbolaget.  Resultatet blir att kvinnliga företagsledare kräver 

högre revisionsinsatser och högre revisionskvalitet för att minimera det potentiella 

rättsliga ansvaret, samt att skydda sitt rykte gentemot intressenter (Lai m.fl., 2017). Lai 

m.fl. (2017) poängterar i sin studie att genom olika studier som gjorts finns det en hög 
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sannolikhet att kvinnor kan öka styrelsens övervakning eftersom de är mer benägna att 

arbeta mot risker som kan skada styrelsens rykte. 

Al-Dhamari & Chandren (2017) anser på att kvinnors revisionspartner eller revisor har 

en högre nivå av förberedelser, riskavvikelse och etiskt beteende i revisionsprocessen. 

Kvinnor jämfört med män har en högre etisk medvetenhet eftersom de är mindre benägna 

att ägna sig åt resultathanteringsaktiviteter. Eftersom kvinnor har högre förväntningar på 

sitt ansvar har de större benägenhet att förbereda sig för granskningsuppgifterna än män. 

Kvinnor förväntas spendera mer tid, samla in och testa bevis vilket ökar trovärdigheten 

och värdet av bokföringsinformationen. Akademiska forskare hävdar i rapporter att 

kvinnliga chefer och styrelseledamöter har mindre volatila intäkter, mindre erfarenhet av 

finansiell omställning samt högre omsättning. (Al-Dhamari & Chandren, 2017) 

Eftersom revisionsvärdet för småbolagsklienter redan har studerats i tidigare forskning, 

har vi valt att lägga till genus som en ytterligare avgränsning. Dock har det gjorts tidigare 

studier på huruvida revisorns sociala kön har betydelse inom revisionen, men vi har inte 

påträffat några studier som undersöker om det finns en skillnad i kvinnor och mäns 

uppfattning av revisionsvärdet. Därmed anser vi det vara lämpligt att tillägga 

småbolagsklienten i frågan och undersöka om det finns en skillnad i småbolagsklientens 

uppfattning av revisionsvärdet indelat i kärn- och mervärde sett utifrån ett 

genusperspektiv, det vill säga det sociala könet. Besvaringen av denna fråga kan komma 

att bidra forskningen med att revisorer eventuellt kan effektivisera sitt arbete med 

småbolagsklienter genom att ta hänsyn till klientens sociala kön och därmed lägga större 

vikt på tjänster som skapar mervärde respektive kärnvärde för kvinnor och män.  

1.3 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns en skillnad i småbolagsklientens 

uppfattning av revisionsvärdet indelat i kärn- och mervärde sett utifrån ett 

genusperspektiv.  

1.4 Frågeställning 
Finns det skillnad på småbolagsklientens uppfattning av revisionsvärdet indelat i kärn- 

och mervärde sett utifrån ett genusperspektiv?  
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2. Teoretisk referensram 
Som det har nämnts tidigare är syftet med denna uppsats att förklara om det finns en 

skillnad på hur klienter i småbolag uppfattar revisionsvärdet observerat ur ett 

genusperspektiv, och om klientens genus är en påverkande faktor. För att kunna uppnå 

syftet kommer den teoretiska referensramen att introducera och identifiera olika värden 

klienter kan tolka och förstå av revisorns arbete, dvs revisionsvärdet i småbolag. 

Revisionsvärdet delas in i två olika värden, kärnvärde respektive mervärde. Kärnvärdet 

kommer att förklaras utifrån tre teorier som finns inom nationalekonomiska teorin; 

revision som försäkran, revision som förbättring samt revision som försäkring. Mervärdet 

kommer att förklaras ur två perspektiv, relationen mellan revisorn och klienten, samt 

fristående rådgivning. Därefter presenteras bakgrund till genusteori samt ett delkapitel 

som om hur kvinnor och män skiljer sig i ledarskap samt en kort historik för genusteori. 

Kapitlet avslutas med en presentation av studiens grundläggande modell där teorier 

sammankopplas med modell 2.2. Modellen 2.2 illustrerar hur studien kommer att 

undersöka småbolagsklientens syn på revisionsvärdet indelat i kärn- och mervärde, 

utifrån ett genusperspektiv. 

2.1 Revisionsvärde 
Klientföretagets uppfattande av revisorns utbud av tjänster i sitt arbete, kan delas upp i 

olika typer av värden som tidigare har nämnts. (Fontaine m.fl., 2013; Herda & Lavelle, 

2013a, 2013b; Carrington, 2014; Anderson, 2012; Kim m.fl., 2011; Palazuelos m.fl., 

2017; Collis m.fl., 2004). Grönroos (1997) delar upp dessa värden i två kategorier, 

kärnvärde respektive mervärde. Kärnvärde inom revisionskontexten förklaras utifrån de 

huvudsakliga tjänster som revisorn fullföljer och ger i utbud till klientföretaget med 

hänsyn till vad den lagstadgade revisionen kräver. (Grönroos, 1997; Crosby m.fl., 2002; 

Öhman, 2007; Fontaine m.fl., 2013). Mervärde i revisionen är det värde som handlar om 

ytterligare service som revisorn har att erbjuda sin klient.  (Fontaine m.fl., 2013; Herda 

& Lavelle, 2013a, 2013b; Carrington, 2014; Anderson, 2012).  

 

Definitionen av revisionsverksamhet beaktas i revisorslagen (SFS 2001:883) 2 § 8 st. där 

tolkningen av revisionsverksamhet består av två delar i revisorns arbete. Den första delen 

omfattar revisorns granskning av klientföretagets verksamhet och ekonomiska 
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redovisning. Carrington (2014) benämner denna typ av granskning för 

förvaltningsrevision. Syftet med förvaltningsrevision är att revisorn ska samla underlag 

för att kunna yttra sig ansvarsfritt i det obligatoriska uttalandet i revisionsberättelsen samt 

göra en bedömning huruvida styrelseledamot eller verkställande direktör har förvaltat sin 

verksamhet i enlighet med vad den lagstadgade revisionen kräver. (Carrington, 2014). 

Revisionsrådgivning till klientföretaget är den andra delen som omfattas av revisorslagen 

(SFS 2001:883) 2 § 8 st., vilket innebär rådgivning gällande brister och fel i 

klientföretagets ekonomiska redovisning och förvaltning som revisorn stöter på under 

granskningen. Detta ingår i de granskningsåtgärder som krävs av revisorn enligt 

regeringens proposition av den lagstadgade revisionen (Prop. 2000/01:146).  

Revisorns utbud av mervärde till klientbolaget rör sig i stället om service som har sina 

grunder i arbetet utanför vad den lagstadgade revisionen kräver, exempelvis kundstöd och 

råd. (Crosby m.fl., 2002; Fontaine m.fl., 2013) Fristående rådgivning förklarat ur 

regeringens proposition (2000/01:146) är rådgivning som revisorn tillför klienten och 

som inte har en koppling till revisorns granskning inom revisionsverksamheten. Detta 

eftersom den fristående rådgivningen som revisorn ger inte påverkar revisorns oberoende 

i sig, utan istället har den en positiv verkan på klientbolaget där exempelvis småbolag får 

möjlighet att komma i kontakt med revisorn för att erhålla rådgivning gällande 

verksamheten, samt att klientbolaget kan exempelvis kostnadsbespara med hjälp av den 

rådgivning de erhåller. Eftersom den fristående rådgivningen inte anses kunna rubba 

revisorns oberoende ställning förekommer det heller inte ett förbud mot rådgivning utöver 

revisionsrådgivning. Vart gränsen går mellan revisionsrådgivning och fristående 

rådgivning är inte helt förutsägbart, en gråzon förekommer eftersom gränsen inte är 

tydlig. På grund av denna gråzon kan revisorer lämna extra stöd och råd till klienter som 

rör ekonomiska frågor samt klientens familjära område, förutsatt att det inte påverkar 

revisorns oberoende (Prop.2000/01:146).  

2.2 Kärnvärde 

Det värdet som klientbolaget kan erhålla och uppfatta av revisionsvärdet kategoriseras i 

kärn-respektive mervärde (Grönroos, 1997: Fontaine m.fl., 2013). Som tidigare nämnts 

är kärnvärde det värde som revisorn levererar sin klient genom att följa den lagstadgade 
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revisionen (Öhman, 2007; Fontaine m.fl., 2013; Prop. 2000/01:146). Eftersom kärnvärdet 

som revisorn tillför klientbolaget sker genom revisionen och det revisionsarbete som 

genomförs, kan värdet revision skapar benämnas som revisionsvärde. Detta delkapitel 

gällande kärnvärdet kommer att delas in i tre underkapitel efter tre olika teorier som finns 

inom revision. Dessa nationalekonomiska teorier som vi i vår studie kommer koppla till 

kärnvärdet är revision som försäkran, revision som förbättring och revision som 

försäkring (Carrington, 2014).  

2.2.1 Revision som försäkran 

Carrington (2014) beskriver att vikten av revision för ett bolag uppträder när transaktioner 

ökar i företaget parallellt med företagets tillväxt som blir svårt att hantera på egen hand.  

Revisionens behov för småbolag framträder först när företaget får intressenter som 

externt behöver ta del av den finansiella ställningen i bolaget. Därigenom blir det relevant 

för småbolags-företagaren att anlita en extern person (revisorn) som kan ta ställning till 

företagets redovisning och konsultation. Behovet av revisorn ökar i detta skede, eftersom 

företagsledaren genom sin expandering blir i behov av intressenter som långivare för att 

kunna fortsätta finansiera sin verksamhet med externt kapital. (Carrington. 2014) 

Här träder det agent-teoretiska synsättet in i teorin där revisionen ses som en försäkran 

för bolagets principaler (långivare), då revision förbättrar samspelet och minskar 

informationsgapet mellan parterna. Eftersom småbolagsägaren oftast inte har aktieägare 

som intressenter förutsätter vi i denna studie, att i småbolag kan man se principaler som 

långivare och själva bolaget som agenter ur ett agentteoretiskt synsätt.  Agentteorin som 

härstammar ur denna nationalekonomiska teori utgår från att människan har tendens att 

ta rationella beslut genom erhållen information och använda det i ett eget 

vinstmaximerande syfte. (Alander, 2019) När klientbolaget ingår i ett kontrakt med 

banktjänstemän (långivarna) uppstår det en agent- och principal-relation mellan dem, där 

långivarna kan anses vara principaler och klientbolaget är agenten. Informationsgapet 

som uppstår beror på att principalerna (långivarna) inte är involverade i företagets drift 

och skötsel, och därmed kräver övervakning av företagets finansiella situation i form av 

upprättning av finansiella rapporter av agenten (klientbolaget). För att förhindra att de 

finansiella rapporterna manipuleras i eget vinstintresse och återspeglar felaktig 
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information om bolaget, krävs att en extern revisor granskar och bestyrker, gör ett 

bestyrkande om att de finansiella rapporterna är utförda korrekt enligt vad lagen kräver. 

(Alander, 2019) Enligt ISA 200 är revisionens huvudsakliga mål att revisorn skall efter 

sin revidering kunna lämna en försäkran om att det reviderade bolagets finansiella 

redovisning inte innehåller några avsevärda felaktigheter. (IAASB, 2009) Därmed kan 

man konstatera att det finns en stark koppling mellan revision som försäkran, och 

revisionens huvudsakliga syfte enligt ISA 200.   

Palazuelos m.fl. (2017) har i sin studie bekräftat att långivarna som banktjänstemän får 

ett ökat intresse av att låna till företag då företaget använder sig av frivillig revision.  

Därmed kan småbolagsklienten använda revisionen som ett legitimerande verktyg som 

tillför bolaget ett värde och påverkar möjligheten för bolaget att samarbeta bättre med 

utomstående intressenter som långivare och leverantörer. Revisorn som försäkran ger 

därmed småbolagsklienten en ökad tilltro för verksamheten eftersom företaget anses vara 

mer transparent och ärligt genom att ha en revisor i bolaget. När företaget är mer 

transparent och trovärdigt, kan detta återspeglas i att potentiella förbättrade lånevillkor 

skapas. (Svanström, 2008) Enligt Kim m.fl. (2011) tillförs det mer ökat värde till ett 

företag som frivilligt väljer att inneha revidering i sin verksamhet, än till verksamheter 

där revisionsplikten är obligatoriskt. Vidare kan revision som försäkran även öka chansen 

för företag att få lägre ränteerbjudande från sina långivare (Kim m.fl., 2011: Hay & 

Cordery, 2018). Lägre räntor erbjuds eftersom revisionen som försäkran medför tilltro till 

klientbolagets räkenskaper då informationsasymmetrin minskar, vilket gör att 

kapitalkostnader minskas i verksamheten. (Van Caneghem & Van Campehout, 2012) 

Värdet som småbolagsklienten erhåller av revision som försäkran har därmed en stark 

koppling till det värde som företagets intressenter uppfattar och gynnas av att en 

revidering finns i verksamheten. 

Småbolagsklienten kan också uppfatta ett värde i revisionen genom att agera som 

principal och agenten är i detta fall redovisningskonsulten som arbetar med 

verksamhetens bokföring. Revisionen kan skapa värde för småbolagsklienten då det råder 

informationsövertag om bolagets redovisade information från redovisningskonsultens 

sida. Företagsledaren vill att detta ska kvalitetsgranskas genom revision för att säkerställa 
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att räkenskaperna är korrekt, och minska på informationsasymmetriproblemet som råder. 

(Niemi m.fl., 2012; Ojala m.fl., 2014) 

Att skapa trovärdighet och påvisa transparenta räkenskaper för potentiella leverantörer är 

också nödvändigt för småbolagsklienten. Även här råder det ett informationsövertag 

mellan småbolagsklienten och leverantören där leverantören kan anses vara principal och 

småbolagsklienten agent ur ett agent-teoretiskt synsätt. (Ojala m.fl., 2016) Eftersom 

bolagets möjliga leverantörer inte har tillräckligt med kontroll och information om 

huruvida bolagets redovisade information är pålitlig kan revisionen som försäkran spela 

roll och tillföra ett värde till båda parterna. Genom att småbolagsklienten har revision i 

sitt bolag kan leverantören med mer säkerhet vara medveten om att småbolagsklienten är 

kapabel till att betala sina leverantörsskulder. Detta i sin tur förenklar möjligheten att 

behålla och stärka relationen med potentiella leverantörer för småbolagsklienten. (Collis, 

2012; Ojala m.fl., 2016) 

Vidare påstår Ojala m.fl. (2015) att företag som har revision kan uppfatta ett värde då 

trovärdigheten för bolaget ökar genom revisionen och därigenom skapar en försäkran för 

skattemyndigheten. Risken för att bli granskade av skattemyndigheten och betala 

ytterligare skatteavgifter minskar när ett bolags räkenskaper har blivit granskade av en 

revisor (Svanström, 2008). Enligt aktiebolagen (SFS, 2005:551) 9 kap. 37 § har revisorn 

en skyldighet att rapportera till skattemyndigheten om revisionsberättelsen innehåller 

felaktigheter eller anmärkningar gällande skatten. Värdet som revision som försäkran 

tillför småbolagsklienten här kan kopplas till den minskade risken att granskas av 

Skatteverket och minskade risken att betala onödiga skatteavgifter. 

2.2.2 Revision som förbättring 
 
Revision som förbättring har också sin utgångspunkt i informationsasymmetrin. Det 

skiljer sig från den agent-teoretiska förklaringen som revision som försäkran som också 

har samma utgångspunkt men från ett annat perspektiv. Revision som försäkran förklarar 

revisionen som ett verktyg som minskar informationsövertaget mellan parterna medan 

revision som förbättring angriper informationsasymmetrin direkt. (Carrington, 2014) Den 

redovisade informationens kvalité är i fokus där revisorns uppdrag går ut på att påverka 

redovisningen genom att vara en informationsmedlare, som förbättrar revisionen genom 
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att öka kunskapen för klientbolagets olika intressenters krav på revisionen. Den 

finansiella redovisningen behandlas som en offentlig vara snarare än att reducera 

kontraktsförhållandet mellan parterna som revision som försäkran har till syfte att göra. 

Revisorn blir en aktiv informationsförmedlare mellan parterna som tar hänsyn till krav 

som både intressenter och småbolagsklienten har på redovisningen. (Carrington, 2014) 

En ökad kvalitet tillförs småbolagsklientens publicerade finansiella räkenskaper då 

revisorn agerar som informationsförmedlare, vilket kan medföra att värde skapas för 

potentiella aktieägare, leverantörer eller långivare som småbolagsklienten inte har ett 

kontraktsförhållande med (Niemi, m.fl., 2012; Broberg 2013; Collis, 2010).  Värdet som 

revisionen tillför bolaget genom att agera som informationsförmedlare kan därigenom 

leda till att småbolagsklienten gynnas i en effektivare marknad. (Carrington, 2014) 

 

Vidare stärker Broberg (2013) teorin genom att nämna att syftet med revision som 

förbättring är att revisorerna agerar i ett förbättrande syfte genom att vara pålästa om vilka 

lagar och regler som är aktuella för klienten. Informerar revisorn klienten i tid och ger 

förslag som förbättrar kvaliteten i de finansiella räkenskaperna, leder det till en minskad 

risk för att fel och brister uppstår, och detta ger i sin tur ett värde för klientbolaget (Collis, 

2010).  

 

Ett ytterligare värde som revision som förbättring kan tillföra småbolagsklienten är att då 

kvaliteten stärks genom att olika råd som revisorn delger sin klient, kan klienten grunda 

sina beslut på bättre information (Ojala m.fl., 2014). Eftersom felaktigheter i 

redovisningen upptäcks direkt och kan åtgärdas snabbare genom revisionen leder det till 

att beslutsunderlaget blir av högre kvalitet. Revisionen medför även att beslutsunderlaget 

får en bättre kvalité genom att redovisningskonsulterna i bolaget arbetar med större 

noggrannhet, eftersom det finns en vetskap om att granskning av deras arbete skall ske. 

(Svanström, 2008) 

 
2.2.2.1 Revisionsrådgivning 

Revisionsrådgivning kallas den rådgivning som revisorn tillför sin klient då revisorn 

stöter på brister och fel som förekommer i klientens redovisning samt förvaltning. Förslag 

om hur processer samt rutiner bör förbättras ges till klienten från revisorns sida, då det 



Agovic & Ceviz 

 

 
  

12 

handlar om fel och brister som inte är nämnvärda för bolagets intressenter och inte 

behöver rapporteras i revisionsberättelsen. (Moberg m.fl., 2014) Revisionsrådgivning är 

nära förknippat med revision som förbättring då rådgivningen har som syfte att förbättra 

klientbolagets redovisning och verksamhetens rutiner för en förbättrad redovisning. 

(Carrington, 2014) Revisorn måste inför varje uppdrag pröva ifall rådgivningen som ges 

till klienten inte hotar revisorns oberoende, opartiskhet och revisorsprofessionen. Detta 

görs eftersom revisorns råd kan handla om det som revisorn i senare skede skall granska, 

vilket kan innebära att självgranskningshot förekommer och därmed komma i konflikt 

med oberoendet. (Carrington, 2014) Denna typ av rådgivning skiljer sig från fristående 

rådgivning eftersom den behandlar felaktigheter som upptäcks under granskningsarbetet 

samt att revisorn har en skyldighet enligt lag att dessa felaktigheter till sin klient. (Prop. 

2000/01:146) 

2.2.3 Revision som försäkring  
Inom teorin revision som försäkring har revisorn inte i förstahandssyfte att revidera 

bolaget för att försäkra dess intressenter om att räkenskaperna är korrekta enligt lag. 

Prioriteringen i första hand är heller inte att förbättra räkenskapernas kvalitet för bolagets 

fördel, utan revisorn agerar främst i syfte att försäkra att redovisningen är korrekt utfört 

för att slippa bli ersättningsskyldig i senare skede gentemot bolagets intressenter eller 

investerare. (Carrington, 2014) Enligt Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 29 kap. 2 § kan 

en revisor bli ersättningsskyldig vid skada gentemot bolagets intressenter som skett 

uppsåtligen eller av oaktsamhet i sin revidering. En del av risken förflyttas från 

småbolagsklienten till revisorn, vilket gör att ännu en aktör finns för intressenten att 

stämma vid eventuella vilseledningar gällande den redovisade finansiella informationen. 

Därigenom kan värdet av revision öka för småbolagsklienten genom att dess intressenter 

och investerare ser revisorn som en garanterad försäkring. (Carrington, 2014)   

 

O ́Reilly m.fl. (2006), Menon & Williams, (1994) och Hay & Cordery (2018) är eniga 

gällande denna teori och menar att det är av betydelse för företagets intressenter att se 

revisorn som försäkring eftersom revisorn kan dela ansvaret med företagsledningen och 

bli skadeståndsskyldig vid eventuella ersättningsanspråk. Utifrån denna 

nationalekonomiska teori arbetar revisorn ambitiöst och har ett direkt intresse i att 
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företagsledningens påståenden är pålitliga vid granskningen innan revisionsberättelsen 

kan skrivas. (Carrington, 2014) För att revisorn skall undvika fel som kan leda till 

stämningar för sin egen del, är det till fördel att revisorn hittar brister och påpekar dessa 

brister till företagsledningen. Det är också meningsfullt att revisorn kan bestyrka och 

bevisa att företagsledningen har informerats om dessa brister för att kunna göra sig 

ansvarsfri om eventuella stämningar skulle förekomma. (Carrington, 2014) 

2.3 Mervärde 
Mervärde är det värde som revisorn erbjuder sin klient som går bortom kärnvärdet. 

Exempel är service som revisorn ger åt klientbolaget, såsom personlig kontakt, support, 

information eller rådgivning (Grönroos, 1997). Om revisorn är lyhörd till klientens krav 

och genom lyhördheten tillför värdefull kompetens till klienten ökar mervärdet 

(Carrington, 2014). Revisorns kunskap om klientbolagets bransch, kommunikationen 

med klienten, samt förmågan att återkoppla till klientens processer och rutiner efter 

granskningsarbetet är nära förknippat med mervärdet. (Rippe, 2014) 

 

Revisorn skapar mervärde genom att erbjuda mer än den obligatoriska tjänsten som 

generellt erbjuds och gör detta genom att bättre lära känna och stärka relationen med 

klientbolaget (Anderson, 2012). Ökar klienten sitt förtroende för revisorn och relationen 

stärks mellan parterna, leder det till ett ökat mervärde (Fontaine & Pilote, 2011). Revisorn 

kan attrahera klienten genom att erbjuda fristående rådgivning, vilket även kan leda till 

att revisorn får möjlighet att erbjuda konsulttjänster till lägre pris jämfört med 

konkurrenterna. Detta i sin tur blir kostnadseffektivt för klienten som inte behöver betala 

för externa konsulttjänster utan direkt kan få rådgivning från revisorn som klienten redan 

köper revidering av. (Carrington, 2014; Beattie m.fl., 2000; Manson m.fl., 2001; Herda 

& Lavelle, 2013b)  

2.3.1 Fristående rådgivning 

Rådgivningstjänster som faller utanför granskningsarbetet och inte har någon samband 

med revideringen kallas för fristående rådgivning eller konsulttjänster. Revisionsbyråer 

marknadsför sig genom konsulttjänster som innebär att de ger fristående rådgivning till 

sina klienter. Dessa konsulttjänster är meningsfulla för byråerna då en stor omsättning 
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genereras via dessa tjänster eftersom revisorerna besitter breda kunskaper och kan föreslå 

lösningar som kan vara betydelsefulla för småbolagsklientens verksamhet. (Carrington, 

2014; Alander, 2019) Tjänster som erbjuds av revisionsbyråer till småbolagsklienter är 

exempelvis affärsutveckling och strategi, där styrelsecoaching och ägardirektiv föreslås. 

En annan tjänst kan vara riskhantering, där fokus ligger på att hitta lösningar för trygga 

betalningar, trygga leverantörer och där man även gör riskanalyser (PwC, 2021). 

Skatterådgivning är en central konsulttjänst som småbolagsklienter kan uppfatta ett värde 

av, där revisorn hjälper klienten att dra nytta av skattemässiga lagar för att eliminera 

risken för att rättsliga påföljder och extra kostnader uppkommer. (Weaudit, 2021) 

Manson m.fl. (2001) menar i sin studie att fristående rådgivning i form av allmänna frågor 

samt råd inom skattefrågor som exempelvis privat deklaration kan öka uppfattningen av 

mervärdet för småbolagsklienten. 

Studier påvisar att mervärde kan uppfattas av småbolagsklienten genom att exempelvis 

revisorn har en god kännedom om småbolagsklientens bransch och kan ge råd gällande 

vad som är meningsfullt att göra inom branschen. (Kilgore m.fl., 2014) 

Småbolagsklienten kan uppfatta ett mervärde av fristående rådgivningen eftersom det kan 

bli kostnadseffektivt genom att tjänsterna erbjuds för lägre priser av revisionsbyrån som 

man redan samarbetar med, jämfört med vad konkurrenterna erbjuder. Mervärde kan 

också uppfattas av småbolagsklienten genom att revisorn man redan samarbetar med har 

en god kundkännedom om verksamheten, vilket kan leda till bättre och effektivare råd än 

om man skulle välja en ny revisionsbyrå att få hjälp utav. (Carrington, 2014) 

Om revisorn ger fristående rådgivning till en klient där revidering redan råder bör revisorn 

göra det med en viss försiktighet så att det inte föreligger några oberoende hot som kan 

komma att ifrågasätta revisorns opartiskhet och professionella skepticism. (Alander, 

2019) Eftersom revisorns oberoende är en central roll för att kunna anses vara trovärdiga 

för intressenterna, är det viktigt att revisorn drar rätt paralleller med vad som kan erbjudas 

i form av konsulttjänster och samtidigt följa revisionslagens jävsregler och förbli 

oberoende i sin partnerroll. (Carrington, 2014) 
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2.3.2 Relationen mellan revisorn och klienten 
Relationen mellan klienten och revisor får inte hota revisorns oberoende. Oberoendet kan 

delas upp i två delar, det synbara oberoendet och upplevelsen av oberoendet. Då det 

synbara oberoendet beskrivs som klientens uppfattning av revisorns oberoende, är det 

viktigt att revisorn som utför uppdraget gör detta på ett objektivt sätt som klienten vill. 

Detta stärker relationen mellan revisorn och klienten och skapar bättre förtroende mellan 

dem, vilket leder till ett ökat mervärde i revisionen. (Fontaine & Pilote, 2011)  

 

För att revisorn ska ha en god relation med kunden menar Carrington (2014) att revisorn 

ska ha god förståelse för den verksamheten som revisorn granskar. Detta får revisorn 

genom god relation med kunden. Revisionsbyråer använder sig av 

relationsmarknadsföring för att kunna bibehålla kunden samt skapa förhållande, som 

syftar till att förbättra samt utveckla relationen med klienten. Inom 

relationsmarknadsföring finns mål om att behålla befintliga kunder istället för att skapa 

nya. (Grönroos, 2008)  

 

Genom god kommunikation skapas en dialog mellan kunden och revisorn som är en 

viktig faktor i revisor-klientrelationen. Dialogen mellan revisorn och klienten är en 

ömsesidig dialog, och genom att komma fram till lösningar tillsammans och lyssna på 

varandras krav och behov förs dialogen till det bättre. (Bame-aldred & Kida, 2007) 

Genom att klienten och revisorn har god kommunikation, sker det en bättre 

informationsväxling sker mellan parterna, där klientens förväntningar av revisionen förs 

fram samtidigt som revisorn får en bättre förståelse för verksamheten (Grönroos, 2008).  

En annan viktig faktor för relationen mellan klienten och revisorn är förtroende. Genom 

att revisorn visar stort engagemang stärks förtroendet mellan klienten och revisorn menar 

Rennie m.fl. (2010), vilket i senare skede leder till att klientens behov uppfylls i större 

utsträckning och förtroendet växer mellan klienten och revisorn. Grönroos (2008) menar 

på att relationsmarknadsföringen strävar efter att behålla befintliga klienter, och 

förtroendet mellan parterna ökar när det finns varaktiga relationer mellan klient och 

revisorn.  För att en ömsesidig dialog skall kunna skapas mellan parterna finns det en 

tredje faktor av betydelse, nämligen samarbetet. Samarbetar klienten med revisorn med 

nödvändig information blir det lättare för revisorn att revidera bolaget. Detta leder till att 
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beroendeförhållandet mellan revisorn och klientbolaget utvecklas som resulterar i att en 

bättre återspegling av företaget uppstår till dess intressenter, som i slutändan gynnar 

klientbolaget (Carrington, 2014; Bame-aldred & Kida, 2007). 

 

För att revisionen mervärde ska bli meningsfullt för klienten är det av betydelse att 

revisorn har god kännedom om bolaget samt att det råder en god relation mellan parterna. 

(Anderson, 2012) För att mervärde skall kunna skapas genom en god relation är det av 

vikt att kommunikationen är ömsesidig och båda är engagerade. (Öhman m.fl., 2012; 

Fontaine m.fl., 2013). Herda & Lavelle (2013a) menar i sin studie att ett sätt som revisorn 

kan skapa mervärde för klientbolaget är genom att vara tillgänglig för sin klient utöver 

granskningstiden. Vidare kan klientbolaget också uppfatta mervärde genom att revisorn 

visar empati och omtanke i sin relation med klienten. Detta kan exempelvis göras genom 

att revisorn frågar hur klienten mår, lunchar med sin klient eller gör andra aktiviteter. 

(Ismail m.fl., 2006; Fontaine m.fl., 2013; Fontaine & Pilote, 2011)  

2.4 Genusteori 

Genom åren har studier om könsskillnader blivit alltmer populära och syftet med dessa 

studier är att undersöka om kön har en betydelse i olika situationer samt om det finns ett 

könsbeteende för kvinnor och män specifikt. Argument brukar oftast grundas på 

könsocialiseringsteori där teorin förklarar att varje kön har ett utfall av olika värden och 

drag som kan leda till könsmässiga beslut, värderingar och uppföranden (Betz m.fl., 

1989).  Shepard (2013) menar att könssocialisering grundar sig på den sociala processen 

där exempelvis pojkar och flickor lär sig vad samhällets förväntningar är av respektive 

sociala kön och därmed lär sig att agera och uppföra sig efter detta. Ur denna socialisering 

menar Shepard (2013) att människor lär sig roller och beteenden efter sina kön. Vidare 

menar Stockhard (2006) att faktorer som familj, vänner, skolor och media har en påverkan 

på hur individer lär sig sina könsroller och skapar en identitet. Eftersom människor gärna 

imiterar beteenden och aktiviteter från individer som de beundrar, byggs könsförmågan 

upp och man får en större förståelse för sin egen könsidentitet och roll i samhället från 

tidig ålder.  
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Det finns studier och teorier som säger att det finns skillnader i hur kvinnor och män 

värderar, beslutar och uppför sig i olika frågor. Vi finner det relevant för vår studie att 

beakta skillnaden mellan kvinnor och män i ledarskap, eftersom småbolagsklienten är en 

ledare och om det finns det skillnad i hur genus påverkar ledarskapet, kan det även finnas 

en skillnad i uppfattningen av revisionsvärdet. 

2.4.1 Skillnader mellan män och kvinnor i ledarskap 

Det finns många teorier som förklarar könsbaserade etiska skillnader mellan kvinnor och 

män. En av dessa teorier framförs av Dawson (1997) som menar att det är viktigt att ta 

hänsyn till kvinnors roll i de ekonomiska situationerna, att kvinnor utsätts för olika etiska 

utvecklingar för att kunna utveckla värden som leder till annorlunda syn och beteende. 

Teorin hävdar att män har tendens till att vara mer konkurrensbenägna och att sätta värde 

på pengar, makt och framgång medan kvinnor har större tendens till att fokusera på 

sociala interaktioner, följa regler bättre och utför sitt arbete med mer noggrannhet. Detta 

i sin följd leder till att förbättrad information uppnås. (Dawson, 1997)  

Vidare pekar tidigare forskning på att det är viktigt att diskutera genus och att det finns 

beteendemässiga skillnader mellan kvinnor och män. Kvinnor har exempelvis bättre 

kommunikationsförmåga och ställer fler frågor än vad män gör i olika situationer. Detta 

kan leda till att beslutsfattandet och hur man leder ett företag förbättras, vilket i sin tur får 

ledningen att ägna sig åt kvalitativa frågor samt socialt ansvar (Oradi & Izadi, 2019). 

Woodley m.fl. (2010) drar i sin studie att kvinnor i genomsnitt har större genomsnittlighet 

för social känslighet än män, där sociala känsligheten associeras med förmågan att 

bedöma, uppfatta och identifiera känslomässiga tillstånd.  

Kvinnor har mindre tendens till att vara riskbenägna än män och kan ta mer radikala 

beslut och ha en mindre tolerans mot opportunistiskt beteende, där egenintresset står i 

fokus. Därmed kan kvinnors närvaro i ledningen leda till förbättrat resultat för 

verksamheten uppnås (Beckmann och Menkhoff, 2008; Belluccini m.fl., 2010; Thiruvadi 

och Huang, 2011; Francis m.fl., 2015). 

Aldamen m.fl. (2018) och Lai m.fl. (2017) menar på att kvinnliga ägare av företag betalar 

mer i revisionsarvode eftersom deras sociala kön leder till att de har högre samvete och 
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är mer ansvarsfulla, vilket gör att de söker efter en revisor med högre kvalitet. Det finns 

dock forskare som motsäger detta argument och talar för att kvinnor förknippas med lägre 

revisionsarvoden. Forskarna menar att kvinnor har en större tendens att påverka revisorns 

bedömning av revisionsrisken, genom att förbättra kommunikationen med revisorer, 

förbättra de interna kontrollernas effektivitet samt öka noggrannheten av den finansiella 

rapporteringsprocessen. (Ittonen m.fl., 2011; Al-Dhamari & Chandren, 2017)  

Lai m.fl. (2017) anser att kvinnor är mer närvarande vid övervakningsroller i företaget än 

män, vilket resulterar i att styrelser med kvinnor leder till rikare informationsmiljö på 

grund av att det finns en intensiv tillsyn i företaget. Studien påvisar att kvinnostyrda 

företag har tendens att kräva mer revisionsarvode just för anledningen av att 

övervakningen skall vara bättre och därmed skall minskad risk för avvikelser finnas. 

Kvinnor har i allmänhet alltid haft en underordnad position och är en minoritet i 

arbetslivet, och därmed hävdar Adams m.fl. (2010) att kvinnor har större tendens till att 

identifiera sig med övervakningsroller. Lai m.fl. (2017) menar också att forskning tyder 

på att kvinnor ifrågasätter mer, är bättre på att driva diskussioner och vill gärna prata om 

tuffa frågor och söker efter objektiva bevis för att stärka påståendena som finns. 

Tidigare studier visar på att kön kan komma att spela roll vid kreditgivning. Kvinnor som 

startar ett företag har oftast en lägre nivå av startkapital och anledningen till det förklaras 

av att det finns en svårighet för kvinnor att erhålla extern finansiering genom långivning 

i jämförelse med män (Carter m.fl., 2007). I denna studie har kvinnor som ansökt om lån 

upplevt att de blev annorlunda behandlade av manliga kreditgivare, då de manliga 

kreditgivarna gick på magkänsla när de hade manliga låntagare framför sig men undvek 

magkänslan när det var en kvinna som ville låna. Kvinnliga låntagare blev ifrågasätta 

gällande sitt civilstånd mer än vad män blev. Detta för att långivaren skulle få reda på 

deras personliga stabilitet och finansiella ansvar, vilket män har oavsett civilstånd menar 

studien. (Carter m.fl., 2007) Studien visar att kön har en påverkan på kreditgivningen. 

Bellucini m.fl. (2010) nämner i sin studie att kvinnliga långivare är mer riskavvisande 

och mindre självsäkra och kan begränsa kredittillgängligheten till sina låntagare mer än 

de manliga långivarna. Denna studie stärks av resultat från en annan studie som också 

påvisar att genus har en påverkan på kreditgivningen. Denna studie förklarar att när 

låntagare blir matchade med långivare med motsatt kön kan det leda till att högre räntor 
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betalas eller svårare villkor att få krediten genomförd. (Beck m.fl., 2018) Finansliv (2021) 

visar statistik att fler manliga anställda råder inom banker än kvinnliga anställda, vilket 

kan förklara att kvinnor kan ha en underlägsen ställning vid kreditprövningar än män 

eftersom kvinnor är färre i antal anställda. 

Vidare finns det studier som visar att det finns en stark koppling mellan överförtroende 

inom investering och risktagande samt en skillnad i hur de olika sociala könen beter sig 

avseende dessa begrepp.  Att investeraren har överförtroende kan leda till att riskfyllda 

beslut tas, vilket kan påverka verksamheten negativt. En psykologisk undersökning 

påvisar att män jämfört med kvinnor har större potential till överförtroende samt att män 

också investerar i större utsträckning än kvinnor. (Barber & Odean, 2001) Beckmann & 

Menkholt (2008) har gjort en studie, som visade kvinnliga fondförvaltare i olika länder 

betedde sig enligt dessa genusteorier, det vill säga att kvinnan var mindre riskbenägen 

och var inte lika tävlingsinriktad som mannen. Vidare är forskarna Faccio m.fl. (2016), 

Lai m.fl. (2017) och Al-Dhamari & Chandren (2017) eniga om att kvinnliga chefer och 

ägare i företag har mindre volatila intäkter, mindre ekonomiska förändringar i bolaget, 

och högre inkomstkvalitet samtidigt som de ägnar mindre tid åt resultatstyrnings-

aktiviteter än män.  

Modell 2:1 Nyckelord för genusegenskaper i ledarskap mellan kvinnor och män enligt 
genusteorier (egen bild)  
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2.5 Modell 

Modell 2.2 som finns nedanför är illustrerad i syfte att visa studiens utgångspunkt och 

hur teorierna förknippas med olika begrepp som kommer att analyseras i studien. 

Revisionsvärdet delas in i kärn-respektive mervärde. Kärnvärdet är de huvudsakliga 

tjänster en revisor fullföljer och ger i utbud till småbolagsklienten med hänsyn till vad 

den lagstadgade revisionen kräver. Kärnvärdet förklaras enligt vår studie och modell 2.2 

utifrån tre olika nationalekonomiska teorier, revisorn som försäkran, förbättring samt 

försäkring. Vid revisorn som försäkran uppfattar småbolagsklienten ett kärnvärde av 

revisionen genom att bättre leverantörsvillkor samt lånevillkor skapas. Detta eftersom 

leverantörer samt långivare anser att småbolagets räkenskaper blir transparanta och 

revisorn anses vara en trovärdig aktör som tillför försäkran till småbolagsklientens 

leverantörer och långivare. Vidare uppfattas även ett kärnvärde vid revisorn som 

försäkran då årsredovisningen kvalitetssäkras av revisorn gentemot småbolagsklientens 

intressenter.  

Andra teorin som förknippas med kärnvärde är revisorn som förbättring, här förbättrar 

revisorn informationskvaliteten genom att agera som informationsförmedlare. Revisorn 

ger revisonsrådgivning till småbolagsklienten om fel och brister som dyker upp under 

revideringen och ger råd om lagar och regler. Detta skapar förutsättningar för 

småbolagsklienten att grunda sina beslut på bättre information och gynnar bolaget i en 

effektivare marknad. Revisorn som försäkring är tredje teorin inom kärnvärdet och 

uppfattas som kärnvärde då revisorn delar ett juridiskt ansvar med småbolagsklienten vid 

risker. Småbolagsklienten uppfattar ett kärnvärde av detta genom att intressenter ser 

revisorn som en garanterad försäkring.  

Modellens andra del är mervärde som kan uppfattas av småbolagsklienten genom att 

revisorn skapar god relation med sina klienter genom att ha god kännedom om deras 

verksamhet, är tillgänglig utöver granskningstid, är engagerad, visar empati och omtanke.  

Vidare skapas även mervärde genom att revisorn erbjuder småbolagsklienten fristående 

rådgivning om lagar och regler, aktieägaravtal, skattefrågor utöver granskning, riskanalys 

samt olika typer av affärsutveckling och strategier. Detta blir kostnadseffektivt för 
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småbolagsklienten då revisorn erbjuder dessa tjänster till lägre priser jämfört med 

konkurrenter. 

Tidigare studier påpekar att det finns beteendemässiga skillnader i hur kvinnor och män 

agerar i sin ledarroll, och eftersom småbolagsklienten är en ledare finner vi det relevant 

att utforma modellen på så sätt att småbolagsklientens uppfattning av revisionsvärdet 

indelat i kärn- och mervärde kommer att beaktas utifrån ett genusperspektiv. 

  

 
 

 

 
Modell 2:2 Revisionsvärde indelat i kärn- och mervärde sett utifrån ett genusperspektiv 
(egen bild)  
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3. Metod 
I detta avsnitt kommer följande kapitel att presenteras: Forskningsfilosofi, vetenskaplig 

ansats, forskningsmetod och empiriska metoden som använts under studiens gång. 

Uppsatsens vetenskapliga filosofi tar ett interpretivistiskt synsätt och uppsatsens 

vetenskapliga ansats är deduktiv. Valet av forskningsmetod i studien är en kvalitativ 

forskningsmetod. 

3.1 Forskningsfilosofi, vetenskaplig ansats och forskningsmetod  
Studiens syfte är att undersöka ifall det finns skillnad i revisionsvärdet indelat i kärn- och 

mervärde hos småbolagsklienter utifrån ett genusperspektiv. Tidigare studier har gjorts 

kring uppfattningen av revisionsvärdet för småbolagsklienter då branschtillhörighet har 

varit en faktor som har undersökts. Eftersom studier har påvisat att olika faktorer kan 

påverka hur småbolagsklienten uppfattar revisionsvärdet, har vi valt att undersöka om 

genus kan påvisa någon skillnad i hur revisionsvärdet kan uppfattas av 

småbolagsklienten.  

 

Forskningsfilosofi har två olika centrala forskningsfilosofier inom samhällsvetenskapliga 

forskningen, den ena är interpretivism och den andra är positivism. (Clarke, 2009) 

Interpretiviska synsättet ger individen medvetande som inte följer externa sociala krafter 

som positivister gör och har därför ett subjektivt synsätt när det gäller den sociala 

verkligheten. Positivismen tror på värdefri objektiv forskning och föredrar kvantitativ 

forskning, medan interpretiviska forskningsfilosofi menar på att kunskap överförs genom 

idéer och upplevelser som kan tolkas och föredrar kvalitativ forskning. Forskarna har 

därför inom positivismen inte en subjektiv inblick i studien. (Denscombe, 2018) 

Denscombe (2018) menar att forskare som väljer att använda sig av kvalitativa metoder 

får en bättre interaktion med respondenten. Det innebär att forskare tolkar insamlad 

empiri från intervjuer och tolkningen av den insamlade empirin återspeglas i resultatet 

mer djupgående. Eftersom studien kommer att ha en kvalitativ forskningsmetod, kommer 

interpretivistiska forskningsfilosofi att vara aktuellt för denna studie där en 

tolkningsprocess kommer föreligga. 

 



Agovic & Ceviz 

 

 
  

23 

Denna studie har en deduktiv ansats, vilket innebär att egen frågeställning samt teori 

kommer att förklaras utifrån existerande teorier. En induktion har fokus på empirin som 

drar generella slutsatser, detta genom att använda sig av kvantitativa observationer för att 

kunna dra slutsatser. Skillnaden mellan deduktion och induktion är mellan empiri och 

teori. Deduktion utgår från existerande teorier som bestämmer hur information ska samlas 

in och tolkas, medan information samlas in och nya teorier utformas inom induktion 

(Deegan & Unerman, 2011).  Vi har därför valt att använda en deduktiv ansats eftersom 

vår studie bygger på existerande teorier som har sammanförts och applicerats till en 

modell 2.2 som är grundläggande för studien. Modellen används för att analysera och 

jämföra empiriska resultatet från de insamlade intervjuerna utifrån befintliga teorier som 

nämns i teoretiska referensramen.  

3.2 Empirisk metod 
I denna del av arbetet presenterar vi studiens empiriska metod om hur 

tillvägagångsprocessen har sett ut genom studiens gång. Litteratursökning kommer att 

diskuteras, datainsamlingsmetod presenteras samt vilka intervjufrågor som har varit 

relevanta för datainsamlingen förklaras. 

3.2.1 Litteratursökning  
Sökning av vetenskapliga artiklar har hjälpt oss att få en fördjupad förståelse för ämnet. 

Databaser som använts för att hitta information har varit Google Scholar och Kristianstad 

högskolas databas Summon. Vid informationssökningen användes nyckelord som: audit 

partner, audit quality, gender differences, gender diversity, customer awareness, small 

firms, auditing, audit value, client value och leadership. En annan metod som också har 

använts är sökningen på tidigare examensarbeten från Diva portal, vilket har skapat 

inspiration samt har gett oss en bättre förståelse hur arbetet ska skrivas. En annan viktig 

del i litteratursökningen har varit tillgången till böcker, som används för att öka förståelse 

kring ämnet.  

3.2.2 Datainsamlingsmetod 
Vetenskapliga metoden som valts i arbetet är kvalitativ metod, då intervjuer ansågs vara 

lämpligast som datainsamlingsmetod. Genom att utföra intervjuer kommer studien att få 
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en bredare och djupare uppfattning kring det valda ämnet.  Respondenterna har fått svara 

på frågor som är grundade efter den teoretiska referensramen samt tidigare studier som 

ansågs vara relevanta för vår studie. Detta har bidragit till den insamlade empiriska data 

som studien ligger till grund för. Alvehus (2013) anser att intervjuer är en bra metod, då 

man vill veta hur människor eller informanter känner, handlar eller tänker. Denscombe 

(2018) menar att målet med kvalitativa intervjuer ger intervjuaren kontroll på 

respondentens uppfattning kring forskningsfrågan som utvecklar en djupare och mera 

detaljrik datainsamling. Därmed ger valet av att ha intervjuer som datainsamlingsmetod 

studien en bättre kontakt med respondenterna där mer djupgående information kan samlas 

och leda till bättre förståelse om vad respondenterna tycker och tänker kring ämnet. 

Eftersom vår studie vill undersöka om det finns genusskillnader som kan påverka 

uppfattningen av revisionsvärdet en småbolagsklient kan uppfatta, då vi efter tidigare 

studier delar revisionsvärdet i kärn-och mervärde, ansåg vi att det var lämpligt med 

intervjuer för att uppnå ett mer detaljrikt och mer djupgående resultat grundat på 

respondenternas svar.  

3.2.3 Intervjuguide  
Urvalet av respondenter har begränsats till småbolagsklienter som är aktiebolag som har 

en omsättning under tre miljoner kronor enligt Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 9 kap. 

1§. Studien har valt att begränsa sig till småbolagsklienter eftersom tidigare forskning 

menar på att frivillig revision tillför ett revisionsvärde till småbolagsklienterna, då den 

inte är obligatorisk efter att revisionsplikten avskaffades. Aktiebolag som är 

revisionspliktiga är ett bortfall i denna studie. Intervjuguiden består av 18 frågor och 

några följdfrågor som improviserats under intervjuernas gång. Följdfrågorna finns så att 

intervjuaren kan utveckla svaren på frågorna.  

 

3.2.3.1 Bakgrund 

1.   Vilken roll har du i bolaget? 

2.   Vilken typ av verksamhet bedriver ni? 

2. 1 Hur stor är er verksamhet? 



Agovic & Ceviz 

 

 
  

25 

3.   Hur länge har ni haft er revisor? 

4.   Varför valde ni att ha revisor då ert företag inte når gränsen för revisionsplikt? 

7.   Vilka tjänster erbjuder revisorn er?  

De första fyra frågorna är ställda för att kunna få en bättre inblick i respondentens 

verksamhet och bakgrund. Fråga sju är ställd för att ta reda på om vilka tjänster de erbjuds 

av revisorn, vilka tjänster som de är villiga att betala för. Det är en allmän fråga som kan 

kopplas till både kärn- och mervärde.   

3.2.3.2 Kärnvärde 

Fråga 5. Vilka förväntningar har ni gentemot er revisor i sitt granskningsarbete? 

5.1 Lever revisorn upp till era förväntningar? 

5.2. Brukar ni förbereda material till revisorn? 

Fråga fem är grundat i strävan att få reda på vilka förväntningar respondenten har 

gentemot sin revisor i granskningsarbetet samt om förväntningarna uppfylls. Eftersom 

revisorn som försäkran är en teori som bygger på att det uppfattas ett kärnvärde av 

revisorns granskningsarbete och uppgifter som det medför sammankopplar vi teorin med 

denna fråga. 

Fråga 6. Vilka fördelar får ni genom att ha en anlitad revisor i verksamheten? 

6.1 Ger det er bättre möjligheter hos banken; bättre lånevillkor, lägre ränta, bättre 

leverantör relationer? 

Eftersom studier har beskrivit att intressenter samt småbolagsklienter kan uppfatta ett 

värde av revision som försäkran, då en revidering kan skapa bättre förutsättningar 

gällande lån och leverantörsrelationer har vi valt att ställa fråga sex till respondenterna. 

Vi sammankopplar denna fråga till revision som förbättring eftersom råd som revisorn 

ger i granskningen kan även skapa en trygghet för utomstående intressenter, som kan leda 

till bättre möjligheter och därigenom kan ett kärnvärde uppfattas för småbolagsklienten. 
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Fråga 8. Uppfattar ni en mindre risk att bli granskade av Skatteverket då ni har en anlitad 

revisor i verksamheten?  

Fråga åtta är ställd eftersom värdet som revision som försäkran tillför småbolagsklienten 

här kan kopplas till den minskade risken att granskas av Skatteverket och minskade risken 

för att betala onödiga skatteavgifter. Detta eftersom bolaget enligt studier kan anses mer 

trovärdig för utomstående intressenter enligt denna teori.  

Fråga 9. Känner ni trygghet över att ni har en revisor i verksamheten som eventuellt delar 

ett juridiskt ansvar om det skulle visa sig vara fel i räkenskaperna efter granskning?”   

Teorin revisorn som försäkring sammankopplas med fråga nio. Detta eftersom teorin 

menar att en del av risken samt det juridiska ansvaret förflyttas från småbolagsklienten 

till revisorn, vilket kan vara en trygghet som skapar ett kärnvärde för småbolagsklienten.  

Fråga 10. Har ni någon gång funderat på att revisorn är för kostsam och kostnaden 

överväger fördelarna med revision? 

Denna fråga är riktad för att på svar på om kvinnor och män tycker olika i kostnadsfrågan, 

samt i syfte att få svar på varför respondenten valt att ha en revisor trots ”kostnaden” dvs 

vad som skapar värde för respondenten.  

Fråga 11. Brukar revisorn ge er råd om hur ni kan förbättra rutiner i verksamheten för att 

underlätta redovisningen?  

Fråga elva sammankopplas med revisorn som förbättring eftersom vi strävar efter att få 

svar gällande hur respondenten uppfattar ett kärnvärde av revisionsrådgivning. 

Revisionsrådgivning kan medföra enligt tidigare studier ett uppfattat kärnvärde för 

småbolagsklienten, därmed tyckte vi att denna fråga var relevant att ställa till våra 

respondenter.  

3.2.3.3 Mervärde 

Fråga 12. Vilken relation har ni till er revisor? Utveckla gärna!  

12.1 Vad har revisorn gjort för att skapa god relation till er? 

Fråga 15. Anser ni att revisorn har god kunskap om er verksamhet?  
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Fråga 16. Har din revisors kunskapsnivå om verksamheten ökat med åren enligt dig?  

Fråga 17. Hur ofta kontaktar ni er revisor/respektive revisorn er?  

17.1 Hur sker kommunikationen? Via telefon, online, eller fysiska möten? 

Fråga 18. Bjuder er revisor er på lunch någon gång eller tvärtom? 

Fråga tolv, femton, sexton, sjutton och arton beaktar svar som är relaterade till revisor-

och klient relationen. I revisors och klientrelationen kan mervärde uppfattas om 

exempelvis revisorn har en god relation, god kunskap om verksamheten, om revisorn är 

villig att ställa upp i frågor utanför granskningsarbetet. Fråga sjutton ställdes i syfte att få 

reda på vilken typ av kontakt respondenten och revisorn har. Genusteorier beskriver att 

kvinnliga ledare är mer benägna att ifrågasätta mer och ställer fler tuffa frågor än män, 

därmed ville vi se om det fanns en skillnad i hur kommunikationen mellan revisorn och 

respondenten skedde.  

13. Använder du din revisor som rådgivare i ekonomiska frågor? Om ja, vilka? Ex. 
Skattefrågor, riskanalyser, affärsutveckling, råd gällande privat situation? 

14.  Hur ofta får ni i så fall denna typ av rådgivning?  

Fråga tretton och fjorton har ställts i syfte för att få svar på frågor gällande uppfattningen 

av mervärdet för småbolagsklienten av fristående rådgivning. Hur ofta respondenterna 

får rådgivning samt inom vilka områden det gäller, för att se om det fanns skillnader eller 

likheter mellan genus.  
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Tabell 3.1 

Sammanställning av intervjufrågorna. 

Revisionsvärde Teorier Frågor 

Bakgrund  1, 2, 3, 4, 7 

 Försäkran 5, 6, 8, 10 

Kärnvärde Förbättring 6, 10, 11 

 Försäkring 9, 10 

Mervärde Revisor och klient relationen 12, 15, 16, 17, 18 

 Fristående rådgivning 13, 14 

 
Kommentar: Tabellen föreställer sammanställningen av intervjufrågorna gällande vilken fråga 

som tillhör bakgrund, kärn- eller mervärde samt relevant teori från teoretiska referensramen 
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3.3 Intervjuteknik 
Intervjutekniker går att genomföra genom olika typer av intervjuer: ostrukturerade, 

strukturerade och semistrukturerade intervjuer (Alvehus, 2013; Denscombe, 2018). 

Ostrukturerad intervju sker via en öppen dialog där intervjuaren introducerar det omtalade 

ämnet (Alvehus, 2013). En strukturerad intervju går ut på att forskaren har kontrollen 

över frågorna och svarens utformning. I själva verket är strukturen i intervjun baserad på 

frågeformulär som intervjuaren besvarar, ansikte mot ansikte. Denna typ av intervju är 

mest lämpligt för en kvantitativ forskning, då ett flertal personer intervjuas och alla 

intervjuare är likartade. (Denscombe, 2018) En semistrukturerad intervju baseras på en 

del fasta frågor men kan utvecklas till följdfrågor under intervjun. Respondenten svarar 

fritt på frågorna men intervjuaren kan ställa följdfrågor som anses vara relevanta i 

stunden. (Alvehus, 2013) 

  

För vår studie ansåg vi att semistrukturerade intervjuer var rätt intervjuteknik. Vi valde 

att skicka ut frågorna till respondenterna innan intervjun för att få genomtänkta svar under 

intervjun samt för att ha möjligheten att kunna ställa följdfrågor i stunden. Vi fick positiv 

respons tillbaka av respondenterna, då de menade att de ville vara lite förberedda på vilka 

frågor som skulle ställas, för att kunna utveckla genomtänkta svar. Svaren som erhölls av 

intervjuerna fick inget negativt utfall av att frågorna skickades ut i förtid innan intervjun 

eftersom frågorna inte innehöll information som kunde leda till affektiva svar som 

därigenom hade kunnat leda till vilseledande svar. Alvehus (2013) menar att i en 

semistrukturerad intervju ska respondenten prata fritt utan att intervjuaren avbryter flödet 

under intervjun. Därför kan semistrukturerad intervju delas in i två olika typer av intervju, 

personliga- och gruppintervjuer. I personliga intervjuer deltar endast intervjuaren och 

respondenten, medan i en gruppintervju deltar fler respondenter tillsammans med 

intervjuaren. (Denscombe, 2014) Under studien har personliga intervjuer genomförts, då 

vi som intervjuare samt respondenten ensamt har deltagit.  Åtta av åtta intervjuer 

genomfördes via videosamtal på grund av rådande pandemi.  I strävan efter att följa 

pandemi restriktionerna, men samtidigt kunna ha möjlighet till att utföra en intervju där 

man kunde se varandra, kändes videosamtal som det mest optimala sättet att utföra 

intervjuerna på. Programmen som användes för att utföra intervjuerna digitalt var Skype 

och Zoom. Det var även den mest optimala intervjutekniken eftersom det fanns 
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respondenter som bodde längre upp i Sverige och möjligheten till att få till en intervju var 

enklare. Det finns fördelar med att spela in intervjuerna och inte bara anteckna menar 

Denscombe (2018), för att kunna få med all fakta och inte missa något. Därför har alla 

intervjuer transkriberades efteråt, där tal omvandlades till text. (Denscombe, 2018) Det 

var okej för respondenterna att intervjun spelades in dock var kravet att det enbart skulle 

användas för att kunna transkriberas trovärdigt från vår sida och sedan raderas eftersom 

anonymiteten skulle skyddas. Detta eftersom respondenterna skulle kunna uttrycka sig 

fritt och ge ärlig och detaljrik information om exempelvis frågor gällande relationen med 

revisorerna utan att ”hänga ut” sina revisorer.  

3.4 Urval 
Urvalet av respondenter har begränsats till småbolagsklienter eftersom frivillig revision 

råder för gruppen, då revisionsplikt inte är obligatorisk. Alla respondenter som 

medverkade i studien var småbolagsklienter som hade frivillig revision i sitt bolag. 

Genom att begränsa urvalet till småbolagsklienter som hade en revisor trots att de inte 

behövde det kunde vi erhålla information om vad som ansågs vara ett uppfattat 

revisionsvärde. Ett ytterligare urval av respondenter gjordes för att kunna få ett relevant 

resultat utifrån ett genusperspektiv genom att fyra manliga samt fyra kvinnliga 

småbolagsklienter intervjuades. Detta för att kunna åstadkomma en jämförelse mellan de 

kvinnliga och manliga respondenternas svar och sammankoppla det med väsentliga fakta 

från den teoretiska referensramen och studiens grundläggande modell 2.2. Kontakten med 

respondenterna skapades genom att vi hade några bekanta som kände personer som var 

lämpliga för vår studies urval. Dessa personer kände andra personer som var passande för 

studien som vi kontaktade och på detta vis utvidgades vårt kontaktnät. Dock var det i 

förstahand svårt att övertala vissa respondenter till att vara med i studien eftersom de var 

osäkra på om anonymiteten skulle skötas på rätt sätt. Många hade funderingar kring att 

inte medverka eftersom de inte ville uttala sig om sina revisorer och företag. Därigenom 

tog vi beslutet att trycka på viken av anonymiteten, och skickade ut följebrev (bilaga 2) 

som skrevs under av oss och respondenterna. Processen med att hitta lämpliga 

respondenter och tog tid och eftersom vi var tidsmässigt begränsade, ville vi på snabbaste 

sätt få till våra intervjuer för att kunna genomföra studien. Alla respondenter som var med 

i studien var styrelseledamot och VD i bolag som tillhör kategorin småbolagsklienter 
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enligt Aktiebolagslagen kap. 9 1§ (SFS 2005:551) då ett av följande villkor uppfylls i 

deras bolag, att färre än tre anställda finns, har en nettoomsättning under tre miljoner 

kronor och en balansomslutning under 1,5 miljoner kronor.  

3.5 Informationsbearbetning  
Det insamlade empiriska materialet utifrån intervjuerna har transkriberats från 

ljudinspelning till text. Detta har gjorts för att undvika att felskrivningar, misstolkningar 

eller missa relevant fakta, som kan påverka trovärdigheten av det empiriska resultatet och 

analysen. Ljudet transkriberades till text i första hand för varje respondent. Eftersom våra 

frågor var genomtänkta och skapade efter begrepp från den teoretiska referensramen samt 

grundläggande modellen 2.2, var det enkelt att bygga upp en struktur i 

informationsbearbetningen. Varje fråga och samtliga respondenternas tillhörande svar 

sammankopplades. Därefter jämfördes dem var för sig med varandra samt med relevant 

fakta för att se ifall en skillnad, eller ett mönster i uppfattningen av revisionsvärdet fanns 

utifrån ett genusperspektiv. I studien har även respondenterna särskilts genom att 

benämna dem med ett nummer framför och för att skapa tydlighet har en tabell 

presenterats i den empiriska delen. Olika tabeller skapades för att förtydliggöra 

information om respondenterna samt för att åskådliggöra vilka frågor som var kopplade 

till bakgrund, kärn- och mervärde.  

3.6 Validitet, reliabilitet och trovärdighet 
För att kunna stärka validiteten i vår studie har respondenterna haft möjligheten att få 

uttala sig fritt i de förutvalda frågorna som varit till grund för intervjun. Eftersom 

anonymiteten har prioriterats kunde respondenterna uttrycka sina åsikter och 

uppfattningar fritt och därmed spegla en verklig bild av deras uppfattning. Bryman (2011) 

menar på att bristande material såsom dåliga anteckningar, feltolkningar, samt skrivfel 

kan orsaka vilseledande information och låg reliabilitet. Genom att spela in intervjun och 

gå igenom materialet flertal gånger, är en fördel då man kan säkra att respondenten har 

tolkats rätt och därigenom kan reliabiliteten i studien stärkas menar Patel och Davidson 

(2019). För att stärka vår studies reliabilitet lyssnade vi på ljudinspelningarna flertal 

gånger och skrev ner allt som sades under intervjun. Vi uppfattade respondenternas svar 

likartad och var överens om att rätt tolkning enligt oss hade gjorts efter diskussioner med 
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varandra. Reliabiliteten kan komma att ifrågasättas i vår studie eftersom resultatet hade 

kanske kunnat skilja sig om möjligen åtta andra respondenter hade intervjuats eller om 

två andra intervjuare hade intervjuat. Därför är det av värde att poängtera att studiens 

intervjumaterial är grundat på respondenternas syn och åsikter samt vår tolkning av 

materialet. Frågorna skickades ut till respondenterna i förhand för att de skulle kunna 

förbereda sig inför intervjun. I presentationen av empiriska resultatet har vi valt att citera 

vissa respondenters svar för att öka trovärdigheten i studien. Patel & Davidson (2019) 

menar på att desto fler följdfrågor som ställs till respondenterna ökar detta studiens 

trovärdighet, därmed har följdfrågor också funnits med i studien.  

3.7 Etiska beaktanden  
Denscombe (2018) menar att det finns etiska regler och principer som bör följas vid 

insamling av empiriska data. Alla respondenter blev informerade om att studien 

genomförs på Kristianstad högskola och att all insamlade data kommer ske under 

sekretess. Enligt Denscombe (2018) ska det inte gå att identifiera vilka personer som är 

med i studien, just för att skydda deras identitet för att andra inte kan skada dem med 

informationen som sagts under intervjun. Därför har alla respondenter fått skriva under 

följebrev (bilaga 8.2) innan själva intervjun, för att vara anonyma i studien. Att berätta 

om uppfattningen av revisorns arbete samt relationen emellan ansågs vara ett känsligt 

ämne från respondenternas sida och därmed uttryckte flertal av respondenterna vikten av 

anonymiteten för ett medverkande. Därför har alla respondenter fått skriva under 

följebrev (bilaga 8.2) innan själva intervjun, för att vara anonyma i studien. Denscombe 

(2018) menar på att om alla respondenter är anonyma kan det också ge en negativ 

påverkan på studien. I vårt fall var det till en fördel eftersom respondenterna kunde 

uttrycka sig fritt och trovärdig information om verkliga uppfattningen erhölls.  

 

Bryman och Bell (2017) samt Denscombe (2018) nämner samtyckeskravet där 

respondenterna frivilligt delar i studien. I vårt fall har alla respondenter frivilligt valt att 

delta i studien och därför anses detta krav vara uppfyllt. Nyttjandekravet innefattar data 

som samlats in i forskningsändamål (Denscombe; 2018). Detta krav är uppfyllt i studien 

då den insamlade empirin har analyserats i syfte för att enbart användas i denna studie. 
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Ett annat krav som är viktig när man utför en studie är konfidenskravet (Denscombe, 

2018). Detta krav anses också vara uppfyllt i studien eftersom inga namn på 

småbolagsklienterna anges och därmed skyddas deras identitet.  

  



Agovic & Ceviz 

 

 
  

34 

4. Resultat 

Detta delkapitel inleds med att intervjupersonerna presenteras med följt av en tabell som 

visar vilket kön respektive respondent har, hur länge de har haft en revisor, samt 

intervjutid med varje respondent och titel gällande ställning i bolaget. Intervjufrågorna är 

uppdelade i kärn-och mervärdefrågor, som är grundade på vår ovannämnda modell 2.2 

där resultatet av kärnvärdet kan tolkas utifrån citat som är relaterade till revisorn som 

försäkring, förbättring, och försäkring. Resultatet av mervärdet tolkas utifrån citat som är 

relaterade till revisors och klientrelationen samt fristående rådgivning.  

4.1 Intervjupersonernas bakgrund  

Empirin har samlats in genom att åtta intervjuer har gjorts. Alla respondenter är 

egenföretagare och styrelseledamöter i sina verksamheter och gemensamt för alla 

respondenter är att studien är avgränsad till att alla respondenter är ägare till bolag som 

har en nettoomsättning under tre miljoner kronor. Ett ytterligare urvalskriterium som har 

varit betydande i denna studie är genus. För att kunna mäta om det finns en skillnad på 

uppfattningen av revisionsvärdet för småbolagsklienten utifrån ett genusperspektiv, har 

vi valt att intervjua fyra kvinnliga samt fyra manliga småbolagsägare. Alla respondenter 

kommer att presenteras med anonymitet.  

Respondent 1 är konsult inom medicinsk rådgivning, och har en verksamhet där 

rådgivning gällande medicinsk forskning är angelägen. Hon är delägare samt 

styrelseledamot i bolaget, som har bedrivits i sex år. Hon har en redovisningskonsult som 

sköter bokföringen i bolaget. En revisor har hon valt att anlita sedan fem år tillbaka.  

Respondent 2 är frisör och äger en frisörsalong där hon hyr ut stolar till andra frisörer. 

Hennes bolag har varit verksamt i fyra år och hon sköter bokföringen själv, men de 

senaste tre åren har hon samarbetat med en revisor.  

Respondent 3 är en butiksägare inom klädindustrin. Hon har haft sin butik i sju år och 

valt att ha en underskrivande revisor i bolaget i sex år. Hon har en redovisningskonsult 

som hjälper henne med bokföringen.  
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Respondent 4 driver ett familjeägt dotterbolag till ett större aktiebolag inom 

metallindustrin. Verksamheten sköter frakten åt moderbolaget. Hon är ekonomiansvarig 

i bolaget samtidigt som hon är delägare och styrelseledamot. Bolaget startades för åtta år 

sedan och en anlitad revisor har funnits i sex år. Verksamhetens bokföring sköter hon 

själv.  

Respondent 5 är en legitimerad specialistläkare inom kardiologi, och driver en 

praktikertjänst som han är delägare i via sitt eget aktiebolag som han är ensam ägare i. 

Verksamheten har funnits i sju år och i fyra år har en revisor anlitats, medan hans bror 

sköter bokföringen i bolaget.  

Respondent 6 är fastighetsutvecklare och har ett litet familjärt bolag inom byggbranschen, 

där han köper, renoverar och säljer fastigheter sedan fyra år tillbaka. Han har haft en 

verksam revisor i tre år och har en redovisningskonsult som sköter bokföringen åt honom.  

Respondent 7 är en specialistläkare och driver aktiebolag som bedriver 

konsultverksamhet med uthyrning av vårdpersonal. Han har en anställd som är utbildad 

inom redovisning som sköter bokföringen åt honom. Bolaget har funnits i sex år varav 

fem år med en revisor.  

Respondent 8 är tandläkare och har ett aktiebolag som bedriver konsultverksamhet med 

uthyrning av tandläkare till tandläkarmottagning. Han har samarbetat med en revisor i sju 

år och har en redovisningskonsult som gör sköter bokföringen i bolaget.  
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Tabell 4.1  

Intervjusammanställning 

Intervjuare Kön Titel Antal år med en 
revisor i bolaget 

Intervjun tid 

Respondent 1 Kvinna Styrelseledamot 5 år  30 min  

Respondent 2 Kvinna Styrelseledamot 4 år  25 min  

Respondent 3 Kvinna VD/Styrelseledamot 3 år  21 min  

Respondent 4 Kvinna Delägare/styrelseled
amot 

6 år  35 min  

Respondent 5 Man VD/Styrelseledamot 4 år  15 min  

Respondent 6 Man Styrelseledamot  3 år 12 min  

Respondent 7 Man VD/styrelseledamot 5 år 14 min  

Respondent 8 Man Styrelseledamot  4 år  13 min  

 

 

Kommentar: Tabellen föreställer summeringen av intervjuerna gällande kön, titel, antal år med 

revisor i bolaget samt intervjutid. VD/styrelseledamot är med andra ord ägare av bolaget.  

 

4.2 Kärnvärde 
Småbolagsklientens uppfattade kärnvärde presenteras genom att förknippa resultat som 

är relaterade till revisorn som försäkran, revisorn som förbättring samt revisorn som 

försäkring. Resultat som är förknippade med revision som försäkran, revision som 

förbättring samt revision som försäkran kommer i detta delkapitel att presenteras 

4.2.1 Resultat relaterade till revisorn som försäkran 

Alla respondenter ger eniga svar i intervjun om att fördelen med att ha en revisor i bolaget 

är att årsredovisningarna kvalitets stämplas. Detta leder till att revisionen skapar 

trovärdighet gentemot betydelsefulla intressenter för bolagen, vilket i sin tur gynnar 

bolaget i längden.  
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Respondent 1 uttrycker sig: ”Kvalitets stämplas gentemot banker och leverantörer är 

viktigt.”, och framhäver att revisionen är värdefull för bolagets intressenter.  

Respondent 2 svarar: ”Har vid kreditprövning blivit tillfrågad om årsredovisningen är 

signerad av en godkänd revisor” och syftar på att det var av betydelse att krediten skulle 

bli godkänd.  

Respondent 3 svarar på frågan gällande minskad risk för att bli granskad av Skatteverket 

med revisorn: ”Förebygger man felen i tid med hjälp av revisorn, har inte Skatteverket en 

anledning till att granska tänker jag”. Respondenten syftar till att revisorn har en trovärdig 

roll hos Skatteverket och gynnar deras bolag.  

Respondent 4 nämner att: ”Mitt samarbete med leverantörer har påverkats positivt, vid 

kredit har jag blivit tillfrågad om jag har en revisor i bolaget” och syftar på att företaget 

har fått bättre leverantörsvillkor genom revisionen.  

Respondent 5 svarar: ”Mitt bolag blir mer legitimt när jag har en revisor, redovisningen 

kvalitetssäkras och blir mer överskådlig”, respondenten anser att revisorn tillför 

legitimitet och transparens till bolaget.  

Respondent 6 svarar: “Det är bra att revisorn kan kontrollera att bokföringen är rätt gjord 

enligt lagar och regler.” och betonar att revisionen är meningsfull för att stämma av om 

bokföringen är korrekt utfört.  

Respondent 7 svarar: ”Redovisningen blir tillförlitlig, slipper böter, innan jag hade en 

revisor blev jag kontaktad av Skatteverket, men senaste fyra åren har jag klarat mig bra”, 

han betonar att det är av värde att revisorn finns i bolaget av andra aktörer som 

Skatteverket, samtidigt som han belyser att revision ökar trovärdigheten i bolaget.  

Respondent 8 svarar: ” ... har gett oss bättre lånevillkor och lägre räntor, mycket förenklat. 

Vi anses ha rent mjöl i påsen så att säga.”. Han syftar på att bolaget anses vara redigt och 

genomskådligt av intressenter som är betydelsefulla för bolaget. Samtidigt syftar han på 

att det blir kostnadseffektivt i längden då bättre lånevillkor och lägre räntor förekommer.  

Respondent 2, 5, 6, 7, 8 uttrycker svar som tyder på de anser att det är lite kostsamt att ha 

en revisor under dessa ”Corona tider”. Detta har gjort att dem har vägt fördelarna mot 
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nackdelarna och samtliga uttrycker att det är trots kostnaden värt att ha en revisor för att 

det skapar trygghet.  

Respondent 1, 3 och 4 ger liknande svar på frågan gällande om kostnaden överväger 

fördelarna, där vi kan dra tolkningen att revisorn ger trygghet och är betydelsefull för 

bolaget och därmed anser de inte att revisorn är kostsam.  

4.2.2 Resultat relaterade till revisorn som förbättring 

Alla respondenter är eniga om att revisionsrådgivning som ges under revisorns 

granskningsarbete har gynnat bolaget positivt och uppfattar ett värde med det.  

Respondent 1 och 4 berättar att de känner trygghet i att ha en revisor som hjälper de att 

följa lagar och regler samt att råden som respondenterna får är av betydande värde.  

Respondent 1 menar på att: ”Man blir också säkrare gällande beslutsunderlag som skapas 

eftersom revisorn vägleder en med råd”. Respondenten menar att revisorns rådgivning 

gällande lagar och regler vid granskningsarbetet är av värde för respondenten.  

Respondent 2 svarar: ”Revisorn hjälpte oss att förbättra våra rutiner kring bokföringen i 

bolaget, tycker det är viktigt att allt är noggrant och korrekt utfört för att inte framstå som 

oredig”. Respondenten hade varit med om att felaktigheter hade funnits i 

bokföringsmaterialet och att revisorn upptäckte det i tid och varnade samt gav råd om hur 

man kunde ändra på rutinerna, vilket blev gynnsamt för deras rykte.  

Respondent 3 menar: ”Vi får bra råd av revisorn som ger oss möjlighet att förändras och 

utvecklas”. Respondenten betonar att revisionsrådgivningen av revisorn, leder till 

utveckling av företaget.  

Respondent 5 berättar att revisorn hjälper till genom: ”Revisorn kommer med lösningar 

på vissa problem som råder i bolaget i redovisningen, jag uppskattar det”.  

Respondent 6 svarar: ”.. min redovisningskonsult sköter det mesta rätt, men blir det fel 

kan revisorn gärna rycka in.”. Respondenten har högt förtroende för sin 

redovisningskonsult som arbetar åt honom med bokföringen men uppskattar att revisorn 

påtalar fel och brister till följd av granskningen.  



Agovic & Ceviz 

 

 
  

39 

Respondent 7 menar att revisorn hjälper till:  

”Ibland har det hänt att revisorn gett råd, men det är inte ofta. Jag nöjer mig med 

att årsredovisningen blir signerad och den brukar vara korrekt.”. (Respondent 7) 

Respondenten anser att räkenskaperna mestadels är korrekta och betonar att huvudfokus 

är att årsredovisningen blir signerad.  

Respondent 8 svarar: ”Revisorn kommer med råd till följd av granskningen ibland, vilket 

jag uppskattar.”, och menar att det är värdefullt för honom att revisorn ger 

revisionsrådgivning i samband med granskningsarbetet.  

4.2.3 Resultat relaterade till revisorn som försäkring 

För att kunna tolka resultat relaterad till revisorn som försäkring ställde vi frågan ”Känner 

ni trygghet över att ni har en revisor i verksamheten som eventuellt delar ett juridiskt 

ansvar om det skulle visa sig vara fel i räkenskaperna efter granskning?”  

Respondenterna hade olika svar gällande denna fråga, men majoriteten var överens om 

att det var tryggt att ha en revisor som eventuellt delade ansvar vid fel och brister i 

räkenskaperna.  

Respondent 1 berättar: ”Ja det gör jag, revisorn granskar ju att vi har bokfört rätt i bolaget, 

det är en typ av säkerhet för mig, skulle det visa sig vara fel, då har man någon mer som 

delar på ansvaret.”, respondenten uppfattade ett värde i att revisorn kunde bli ansvarig för 

felaktigheter som skett.  

Respondent 2 menar att: ”Revisorn granskar ju verksamhetens redovisning, fel bör 

upptäckas av revisorn, vi gör rätt ifrån oss för att ha ryggen fri, det är tryggt med en 

revisor”. Respondenten känner trygghet med att en revisor finns i bolaget och förväntar 

sig att revisorns arbete görs med noggrannhet. Vi tolkar svaret som att respondenten är 

säker på att redovisningen i bolaget sker enligt lagar och regler och även att revisorn 

sköter revideringen enligt vad lagen kräver.  

Respondent 3 menar: ”Trygghet känner man, indirekt kan man ju säga att revisorn har ett 

visst ansvar som delas med mig.” och syftar på att revisorn har ett visst ansvar att 
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rapportera när det gäller brister som råder i verksamheten som dyker upp under 

granskningen.  

Respondent 4 menar: “Hittills har vi inte haft några juridiska tvister, men jo det är tryggt 

att revisorn också kan dubbel kontrollera om allt är utfört bra och har ett ansvar”.  

Respondent 5 berättar: “Min revisor är tydlig med att han inte delar ansvar i brister från 

bokföringen, men vi är noga med att bokföringen blir rätt “. Vi tolkar respondentens svar 

som att revisorn har sagt ifrån gällande bristerna för att de ska förebyggas genom 

noggrann bokföring.  

Respondent 6 menar: “Det är en av anledningarna till att jag har en revisor, han jobbar 

med försiktighet och jag litar på att det blir rätt och det är tryggt.”.  

Respondent 7 tycker: “Ja, det är tryggt med någon som också kan ifrågasättas.”.  

Respondent 8 berättar: “Det är väl därför banker brukar efterfråga om revision 

förekommer i bolaget, eftersom det är av intresse att det finns någon mer som kan hållas 

skyldig om redovisningen inte stämmer.”. Detta tyder på att intressenterna till 

verksamheten ser ett värde av revisionen om ett juridiskt ersättningsanspråk skulle 

föreligga. 

4.3 Mervärde 

Småbolagsklientens uppfattade mervärde presenteras genom att förknippa resultat som 

är relaterade till revisorn och klient relationen och fristående rådgivningen. Resultat 

som är relaterade till revisors och klient relationen och fristående rådgivning kommer 

att presenteras i detta delkapitel. 

4.3.1 Resultat relaterade till relationen mellan revisorn och klienten 

Respondenterna hade olika svar gällande deras relation med sin revisor. Vi betonar citat 

som är relaterade till god kundkännedom, tillgänglighet, personlig kontakt, empati, 

omtanke, samt lunch och andra aktiviteter för att mäta resultatet.  
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Respondent 1 berättar: ” … sen är det alltid uppskattat med social personlighet och 

tydlighet, så att det blir lätt att förstå varandra”. Respondenten uppfattar ett värde av att 

revisorn är social och personlig i sin kontakt med respondenten och menar på att det 

förenklar kommunikationen. Respondent 1 nämner även ” .. vi har god kontakt, jag får 

alltid den hjälpen jag behöver, upplever att min revisor som trevlig, hjälpsam och 

pratglad. ”. Vidare nämner respondent 1 att hon upplever att revisorn har god kunskap 

om hennes verksamhet som har växt under åren.  

Respondent 2 svarar:  

”Vi klickar bra, hon har en härlig energi, hjälper till när det behövs, brukar kunna 

nå henne när jag undrar över något. Jag upplever att hon kan rätt mycket om min 

verksamhet, hon är kapabel till att besvara frågor som jag behöver hjälp med.” 

(Respondent 2)  

Respondent 2 framhäver i sina svar gällande relationen att dem ofta hörs av och upplever 

sin revisor som personlig i kontakten och nämner även att dem har lunchat ihop vid vissa 

tillfällen.  

Respondent 3 svarar:  

”Vi har en god relation med vår revisor. En öppen dialog och vi ringer varandra 

för att stämma av om vissa ekonomiska åtgärder i verksamheten. Min revisor är 

tydlig, lättillgänglig, trevlig och kan mycket, det uppskattar jag”. (Respondent 3) 

Respondent 3 berättar även att de har lunchat ihop. Respondent 4 menar:  ”Jag upplever 

att vår relation är bra, jag ställer oftast många frågor och min revisor hjälper mig alltid”.  

Respondent 4 förklarar: ”Vi brukar fråga varandra hur vi mår och så vidare, hänt att min 

revisor har bjudit hem mig på en grillkväll”. Respondenten betonar att de har en rätt 

personlig kontakt utöver granskningen.  

Respondent 5 svarar: ”Jag och min revisor har en rätt proffsig kontakt, han är oftast 

tillgänglig när man behöver hjälp men vi har korta samtal eller sms-påminnelse vid 

deklarationstider och årsredovisning”. Respondentens svar ger oss tolkningen att de har 

en professionell kontakt inom ramen för granskningsarbetet.  
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Respondent 6 berättar:  

”Vår relation är en professionell relation, vi träffas inte under året förrän det är 

dags för årsredovisning. Vi har aldrig lunchat ihop, oftast sker mötena via telefon 

eller zoom, nu i samband med Corona”. (Respondent 6) 

Respondenten har en ganska ytlig och professionell relation med sin revisor som enbart 

handlar om granskningsarbetet. Vidare nämner respondenten även att han tycker revisorn 

gör ett bra jobb.  

Respondent 7 menar: ” ... ingen direkt relation, vi mejlas när det är dags för deklaration 

och årsredovisning och träffas en till två gånger om året”. Respondent 7 har ingen direkt 

personlig relation med revisorn utan kontakten finns för att revideringen skall genomföras 

på en professionell nivå.  

Respondent 8 berättar: ”Vi brukar höras av när det är dags för årsredovisning, har även 

hänt att jag någon gång har ringt för en fråga, men det händer inte ofta”.  Respondenten 

nämner även att det inte har förekommit några lunchar med revisorn. Han nämner att 

revisorn är kunnig i sitt jobb och tror att revisorn har koll på hans verksamhet. 

4.3.2 Resultat relaterade till fristående rådgivning 

Respondenterna besvarade frågorna gällande fristående rådgivning och citat är 

framplockade ur det som vi fann vara relevant sammankopplat till teorin.   

Respondent 1 ”Ja, jag har god användning av min revisor när det gäller ekonomiska 

frågor, jag brukar ställa skattefrågor eftersom jag inte kan reglerna riktigt, vill helst slippa 

få böter, revisorn har också hjälpt mig att få rätt med redovisnings regler.”. Respondent 

1 nämner även: ”.. bland annat riskanalys har jag också fått hjälp med, revisorn hjälpte 

mig att tydliggöra, vilka risker som kan uppstå i verksamheten”. Vi upplever att 

respondenten inte vill ta stora risker och därmed tar hjälp av revisorn i form av fristående 

rådgivning för att minimera risker som kan framträda i verksamheten.  

Respondent 2 berättar att hon får fristående rådgivning från sin revisor och ser ett värde i 

det:  
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”Min revisor brukar hjälpa mig att reda ut skattefrågor. Har också fått hjälp med 

lagar och regler för redovisningen då jag sköter min redovisning själv”. 

(Respondent 2) 

Respondent 3 menar på att: ” .. eftersom jag sköter ekonomin själv i bolaget, har jag stor 

nytta av min revisor som kan vägleda mig i frågor som jag ställs inför”. Respondenten 

berättar även att ”Regelverk kring redovisning är något revisorn har hjälpt mig med, även 

aktieägaravtal fick jag hjälp med när jag blev delägare till företaget”, respondenten 

använder revisorn för fristående rådgivning och uppfattar ett revisionsvärde.  

Respondent 4 nämner att: ”skatterådgivning och momsfrågor har jag fått hjälp med, och 

även min privata deklaration”. Respondenten uppfattar ett värde med fristående 

rådgivning.  

Respondent 5 förklarar: ” Jag har fått hjälp med hur jag kan förbättra mina 

bokföringsrutiner och skattedeklaration sköter min vän, han har bra koll.”. Respondenten 

har fått enstaka råd gällande rutiner av revisorn som vi tolkar som revisionsrådgivning 

snarare än fristående rådgivning.  

Respondent 6 och 7 menar att de har anställda som hjälper dem och inte behöver 

fristående rådgivning. Respondent 7 menar också att han undviker onödiga kostnader i 

bolaget. Respondent 8 berättar: ”... skattefrågor är nog det jag som mest har fått hjälp av 

revisorn.”. Respondenten får fristående rådgivning i form av skattefrågor. 
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5. Diskussion och analys 

I föregående delkapitel har resultatet presenterats i form av citat som är utplockade ur 

respondenternas svar. Detta kommer i detta delkapitel att diskuteras och analyseras. 

Analysen kommer att utgå ifrån modell 2.2 som kommer att jämföras med den teoretiska 

referensramen. I analysen kommer vi att diskutera svaren utifrån både ett klientperspektiv 

och ett genusperspektiv samt undersöka om vi kan påvisa någon skillnad i hur män och 

kvinnor uppfattar revisionsvärdet indelat i kärn- och mervärde. 

5.1 Kärnvärde - Revisorn som försäkran 

Revision som försäkran är nära förknippat med det agentteoretiska synsättet. Revisionen 

förminskar informationsgapet mellan småbolagsklienten och dess intressenter och blir en 

försäkran för bolagets intressenter när småbolagsklienten väljer att revidera sitt bolag. 

Revisorn granskar bolaget som en utomstående oberoende part, vilket i sin tur leder till 

att småbolagsklientens redovisade räkenskaper blir mer transparenta och upplevs mer 

trovärdiga. (Alander, 2019; Carrington, 2014; Moberg, 2017) Långivare och leverantörer 

är intressenter som småbolagsklienter är beroende av för att kunna expandera och 

överleva på marknaden. Intressenterna vill oftast se om småbolagsklientens räkenskaper 

är korrekta, för att kunna försäkra att de är kapabla att återbetala sina skulder vid 

eventuella kreditprövningar. Detta resonemang stärks i vår studie där vi genom samtliga 

respondenternas svar kan se en tydlig koppling till att det finns ett uppfattat kärnvärde att 

se revisorn som försäkran från både kvinnligt och manligt perspektiv.  

Samtliga respondenter nämner att deras verksamheter har kvalitetstämplats genom 

revisionen gentemot intressenter, samt att revisionen har skapat bättre förutsättningar för 

lånevillkor, leverantörvillkor och minskad risk att bli granskade av Skatteverket.  Det 

finns studier som har visat att genus har en påverkan på kreditgivningar, vilket förklaras 

dels av att långivare och låntagare med motsatta kön kan leda till högre räntor, samt dels 

svårare villkor att få kredit (Beck m.fl., 2015). Enligt Carter m.fl. (2015) har man 

konstaterat att kvinnor oftast startar sina verksamheter med lägre startkapital. Argumentet 

stärks i forskningen med att kvinnor har uttryckt att de blev annorlunda behandlade av 

manliga kreditgivare där exempelvis frågor gällande civilstånd ifrågasattes. Kvinnorna i 



Agovic & Ceviz 

 

 
  

45 

studien menade att de blev annorlunda behandlade och ifrågasatta till skillnad än vad 

manliga låntagare blev. 

De kvinnliga respondenterna i vår studie uttrycker att de har blivit tillfrågade av långivare 

vid kreditprövningar om de hade en revisor som reviderade deras verksamhet och att det 

har påverkat kreditgivningen positivt. Männen uttrycker inte att de har blivit ifrågasatta 

av banker utan de betonar att tillförlitligheten har ökat i samband med revidering. 

Tolkningen av detta blir att eftersom genus har en påverkan och skillnader uppträder vid 

kreditprövningar på grund av det sociala könet enligt genusteorier, stärker revision som 

försäkran, respondenternas uppfattande av kärnvärdet. Detta eftersom förutsättningarna 

för låntagande förbättras genom revisionen enligt vår studie. Men vi kunde se en skillnad 

i att det var fler manliga respondenter som uttryckte om att revisionen var kostsam, men 

att fördelarna övervägde nackdelarna med att ha en revisor. Flera kvinnliga respondenter 

uttryckte inte att revisionsarvodet ansågs vara kostsamt, detta kopplar vi med 

genusteorierna som Aldamen m.fl. (2018) och Lai m.fl. (2017) undersöker och menar att 

kvinnliga ledare är villiga att betala mer i revisionsarvode för högre kvalité av revisionen. 

Även om skillnader i genusbeteende förelåg hade samtliga respondenter ett uppfattande 

kärnvärde av att deras verksamheters intressenter såg revisionen som en försäkran. 

5.2 Kärnvärde - Revision som förbättring  

Inom revision som förbättring uppträder revisorn som en aktiv informationsförmedlare 

mellan småbolagsklienten och dess intressenter, då revisorn tar hänsyn till båda parternas 

krav på redovisningen. Revisorn tillför en ökad kvalitet till småbolagsklientens 

räkenskaper genom att påtala fel och brister som inte är nämnvärda att uttala sig om i 

revisionsberättelsen men kan förbättra klientens finansiella redovisade information. De 

råd som revisorn ger till småbolagsklienten kallas för revisionsrådgivning, vilket revisorn 

är skyldig enligt lag att berätta för sin klient. (Carrington, 2014). Broberg (2013) menar 

på att revisorns revisionsrådgivning förbättrar småbolagsklientens finansiella redovisning 

positivt genom revisorns breda kunskap inom lagar och regler som är aktuella för 

klientens verksamhet. Eftersom klienten grundar sina beslut på bättre information 

upptäcks felaktigheter tidigare och kan åtgärdas snabbare (Svanström, 2008). 
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I vår studie kan vi se ett mönster i hur de kvinnliga respondenterna svarar i jämförelse 

med de manliga respondenterna. Vidare kan vi se ett mönster i att samtliga kvinnliga 

respondenter får revisionsrådgivning av sin revisor. De kvinnliga respondenterna 

uttrycker även att revisorns revisionsrådgivning medför ökad trygghet, samt gör att det är 

enklare att följa lagar och regler för deras verksamhet. Man kan också se i svaren att de 

kvinnliga respondenterna tar till sig råden som revisorn ger och tillämpar dem, vilket 

leder till att verksamheten förbättras och utvecklas. Respondent 2 uttalar sig om att det 

har varit kostnadseffektivt att revisorn gett revisionsrådgivning som annars skulle kunna 

leda till dyra påföljder. Respondent 1 uttrycker att revisionsrådgivningen har varit en 

grund för säkrare beslutsunderlag för verksamheten. Enligt Dawson (1997) har kvinnor 

större tendens till att fokusera på sociala interaktioner, följa regler bättre och utför sitt 

arbete med noggrannhet. Kvinnorna i vår studie tolkas som noggranna och vill följa lagar 

och regler, och förbereder material till revisorn för att förebygga att fel uppstår. De 

uppfattar tydligt ett kärnvärde i revisorn som förbättring. 

Samtliga av de manliga respondenterna i vår studie upplever ett ökat kärnvärde av 

revisionsrådgivning och berättar att de har fått råd gällande fel och brister som har dykt 

upp vid revisorns granskningsarbete och att det uppskattas.  Respondent 6 svarar att hans 

redovisningskonsult sköter det mesta rätt och menar på att han mestadels använder 

revisorn för att årsredovisningarna ska bli underskrivna av en påskriven revisor. Hans 

svar förmedlar signaler om att han ser revision som försäkran som ett huvudsyfte i valet 

av sin revisor snarare än revisorn som förbättring. Studier säger även att män jämfört med 

kvinnor har högre överförtroende gentemot sina samarbetspartners och är mer 

riskbenägna (Barber & Odean, 2001) Sett utifrån vad genusstudier säger kan vi koppla 

detta med att han kan ha ett eventuellt överförtroende för sin redovisningskonsult som 

sköter det mesta rätt. Dock argumenterar vi för att han har ett uppfattat kärnvärde av 

revision som förbättring. 

Samtliga respondenter uppfattar revision som förbättring som ett kärnvärde av revisionen, 

där de kan få råd om lagar och regler, samt råd om brister som uppstår i verksamheten 

som leder till förbättring av verksamheten, och vi kan inte påvisa någon vidare skillnad 

mellan genus i uppfattningen av kärnvärdet, förutom att kvinnorna betonar mer vikten av 
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noggrannhet, och att tillämpningen av råden nämns i deras svar i större utsträckning än 

männen.  

5.3 Kärnvärde - Revisorn som försäkring 

Enligt aktiebolagslagen 29 kap. 2 § (SFS 2005:551) kan en revisor bli ersättningsskyldig 

vid skada som har uppstått uppsåtligen eller av oaktsamhet vid sin revidering gentemot 

bolagets berörda intressenter. Därmed kan revision ses som en försäkring för bolagets 

intressenter, eftersom revisorn kan i vissa fall hållas ansvarig och juridiska tvister kan 

förekomma mellan bolagets intressenter och revisionsbyrån. (Carrington, 2014) Eftersom 

revisorn eventuellt kan dela ansvar med småbolagsklienten om revideringen missköts 

eller av oaktsamhet leder till en skada som drabbar småbolagsklientens intressent uppstår 

ett kärnvärde. Revisorns arbete bör göras med noggrannhet för att undvika hamna i 

skadeståndstvister. (O ́Reilly m.fl., (2006); Menon & Williams, (1994); Hay & Cordery, 

2018) 

I vår studie kan vi se att samtliga respondenter ser ett uppfattat värde i revision som 

försäkring. Både de kvinnliga och de manliga respondenterna uttrycker om att de finner 

en trygghet i att revisorn finns som granskar bolagets räkenskaper och ifall revisorn skulle 

missköta sitt jobb, att revisorn kan också komma att dela på ansvaret. Samtliga 

respondenter nämner också att de litar på revisorns kunskaper och att revisorn gör ett gott 

arbete. Vi kan inte utifrån ett genusperspektiv påvisa att det finns en skillnad i hur vår 

studies kvinnliga och manliga respondenter uppfattar revision som försäkring 

annorlunda. Därmed kan vi säga att det inte finns någon skillnad i uppfattningen av 

kärnvärdet revision som försäkring utifrån ett genusperspektiv.  

5.4 Mervärde – Revisor- och klientrelationen 

För att mervärde ska uppfattas av småbolagsklienten är det av vikt att revisorn erbjuder 

värde som går bortom kärnvärdet, det vill säga utöver granskningsuppdraget. Om revisorn 

har god kundkännedom och är lyhörd till småbolagsklientens krav och tillför värdefull 

kompetens kan mervärde uppfattas. (Carrington, 2014; Grönroos, 1997).  God 

kommunikationen och revisorns kundkännedom, är något som är viktigt för att relationen 

skall stärkas mellan parterna. För att god kommunikation skall kunna föreligga är det 
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grundläggande att revisorn och klienten har en ömsesidig dialog, är engagerade och kan 

lyssna på varandras krav för att gemensamt komma fram till lösningar som blir 

fördelaktiga för småbolagsklienten. (Bame-aldred & Kida, 2007) Vidare visar olika 

studier att klienten kan uppfatta mervärde av att revisorn visar empati och omtanke i sin 

relation med klienten, det vill säga att revisorn frågar hur klienten mår, lunchar med sin 

klient eller för annan typ av aktivitet som kan vara värdefullt för relationen (Ismail m.fl., 

2006; Fontaine m.fl., 2013; Fontaine & Pilote, 2011). 

I vår studie har vi sett mönster i hur de kvinnliga respondenterna ser på revisors klient-

relationen jämfört med de manliga respondenterna. De kvinnliga respondenterna hade 

alla gemensamt bra kontakt med sina revisorer och deras förväntningar av revisorn inom 

relationsrelaterade frågor var snarlika varandra. Deras beskrivningar om sina revisorer 

innehöll nyckelord som ”social, personlig, god kontakt, klickar bra, härlig energi, 

hjälpsam, öppen dialog, tydlig, kunnig, tillgänglig,”. Woodley m.fl. (2010) nämner att 

kvinnor är i större utsträckning är socialt känsliga än män, vilket vi kan efter vår analys 

av svaren i studien kan konstatera att de hade höga förväntningar på hur revisorn bör göra 

sitt jobb och nämnde fler personliga egenskaper en revisor borde ha i jämförelse med de 

manliga respondenterna.  Enligt Oradi & Izadi (2019) har kvinnliga ledare bättre 

kommunikationsförmåga och ställer fler frågor än vad manliga gör i olika situationer. 

Denna kommunikationsförmåga kopplas till att kvinnor får tillgång till mer information 

och genom denna egenskap kan beslutsfattandet och det sociala ansvaret påverkas samt 

leda till att de ägnar sig mer åt kvalitativa frågor. Vidare menar Beck m.fl. (2018) att 

genus kan ha en negativ påverkan när en av vardera kön medverkar i kreditgivning. Vi 

tolkar informationen som att individer med samma sociala kön kan kommunicera bättre 

med varandra. I studien kunde vi se ett mönster i att två av kvinnliga respondenter hade 

kvinnliga revisorer och de manliga respondenterna hade alla manliga revisorer. De 

kvinnliga respondenterna hade samtliga ätit lunch med sin revisor, eller blivit bjuden på 

grillning av revisorn. Vi fick känslan av att de kvinnliga respondenterna som hade 

kvinnliga revisorer hade en mer personlig kontakt än de kvinnliga respondenterna som 

hade manliga revisorer.  De manliga respondenternas beskrivningar av relationen med 

sina revisorer innehöll nyckelord som ”Proffsig kontakt, professionell relation, korta 

samtal, bra på sitt jobb, kunnig”. Vi upplevde att deras kontakt med sin revisor var inom 

ramen av professionellt samarbete. Ingen av de manliga revisorerna hade lunchat med 
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sina revisorer, utan majoriteten hade telefon- och mejlkontakt nära bokslutet, och 

träffades en till två gånger fysiskt. Enligt vår studie kunde vi se ett tydligt mönster i att 

männen inte hade några personliga förväntningar från revisorn utan relationen var 

professionell. Tolkningen av männens svar relaterade till revision och klientrelationen är 

att de inte hade samma uppfattade mervärde av revisor- och klientrelationen som 

kvinnorna hade. Därmed kunde vi se att det fanns en skillnad i uppfattningen av 

mervärdet relaterat till revisorns-klientrelationen sett utifrån ett genusperspektiv.  

5.5 Mervärde - Fristående rådgivning  

Fristående rådgivning är tjänster som faller utanför granskningsarbetet och inte har någon 

direkt samband med revideringen. Tjänster som erbjuds av revisionsbyråer till 

småbolagsklienter kan exempelvis vara rådgivning inom skattefrågor, aktieägaravtal, 

riskhantering via riskanalyser, affärsutveckling och strategier som kan vara gynnsamma 

för verksamheten.  Den fristående rådgivningen är meningsfull för revisionsbyråerna 

eftersom en stor nettoomsättning genereras via dessa tjänster. Byråerna kan attrahera 

småbolagsklienten genom att erbjuda konsulttjänsterna för lägre priser än vad 

konkurrenterna erbjuder, vilket även kan bli kostnadseffektivt för småbolagsklienten. 

I studien kan vi se vissa skillnader sett utifrån ett genusperspektiv på de kvinnliga och 

manliga respondenterna uppfattar mervärde genom fristående rådgivningen. Samtliga 

kvinnliga respondenter får fristående rådgivning av sina revisorer gällande skattefrågor, 

medan inom de manliga respondenterna var det enbart respondent 5 och 8 som får 

skatterådgivning av sina revisorer. En tydlig skillnad som också råder är att två av de 

kvinnliga respondenterna nämligen 2 och 3 sköter bokföringen i bolaget själv, medan 

samtliga manliga respondenter får hjälp med sin löpande bokföring av 

redovisningskonsulter eller närstående som sköter det. Att hälften av de kvinnliga 

respondenterna sköter bokföringen själv kan vara en påverkande faktor till varför de 

kvinnliga respondenterna är fler som får fristående rådgivning i jämförelse med männen. 

Genusstudier inom ledarskap säger att kvinnor har mindre tendens till att vara 

riskbenägna än män (Beckmann och Menkhoff, 2008; Belluccini m.fl., 2010; Thiruvadi 

och Huang, 2011; Francis m.fl., 2015). Detta kan också vara en förklaring till att 

kvinnorna är mer benägna att kräva hjälp på grund av att de inte vill riskera att fel uppstår 
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i större utsträckning än männen. I studien kan vi även påvisa att de kvinnliga 

respondenterna har fler fristående rådgivningstjänster än de manliga respondenterna, där 

riskanalys, aktieägaravtal, lagar och regler kring redovisningen samt momsfrågor råder. 

Det var även fler manliga respondenter som uttryckte att de ville slippa betala extra 

kostnader än de kvinnliga respondenterna. Dawson (1997) menar i sin teori att män har 

större tendens till att sätta värde på pengar och makt och att kvinnor har större tendens till 

att följa regler bättre och göra sitt arbete med noggrannhet. Kvinnornas angelägenhet att 

uppfatta ett högre mervärde av fristående rådgivningen kopplar vi till att kvinnor enligt 

genusteorier är mer försiktiga, kommunikativa och vill ha mer information som kan leda 

till utveckling av verksamheten. Vi kunde därmed se att uppfattningen av mervärdet av 

fristående rådgivning sett utifrån ett genusperspektiv, skiljde sig där de kvinnliga 

respondenterna upplevdes ha en större uppfattning av mervärde än männen för fristående 

rådgivningen.  

5.6 Utveckling av modell 
Modell 5.1 är en utvidgad modell av studiens ursprungliga modell 2.2 som finns i 

teoretiska referensramen. Den ursprungliga modellen har grundats efter vad teorin samt 

vad tidigare studier säger kring ämnet. I modellen delas revisionsvärdet in till kärn-och 

mervärde. Kärnvärdet en småbolagsklient kan uppfatta av revisionen förklaras i vår studie 

som tidigare nämnt utifrån nationalekonomiska teorierna revisorn som försäkran, 

förbättring och försäkring. Mervärdet sammankopplas med hur en småbolagsklient 

uppfattar revisorns relation till sin klient samt fristående rådgivning som erbjuds av 

revisorn. Modellen är illustrerat för att kunna förtydliggöra vilka skillnader genus hade 

på uppfattningen av revisionsvärdet. Det som är nytt i modell 5.1 som har trätt fram efter 

en analys av studiens resultat är att de kvinnliga respondenterna hade ett större behov 

samt förväntningar av vad som uppfattas som mervärde det vill säga revisors och klient 

relationen samt den fristående rådgivningen. Kvinnliga respondenterna hade likartad 

uppfattning med männen gällande uppfattning av kärnvärdet som enligt teorier är värde 

som uppfattas utifrån revisorns huvudsakliga granskningsarbete. De manliga 

respondenterna var nöjda med kärnvärdet de erhöll av revisorns arbete och hade en mer 

opersonlig kontakt med sina revisorer samt krävde mindre fristående rådgivning från sina 

revisorer.  
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Modell 5.1 Utveckling av modell 2.2 (egen bild) 
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6. Slutsatser och studiens bidrag 
I detta kapitel presenteras först en sammanfattning av studien och sedan studiens 

slutsatser. Slutsatserna har dragits genom att empiriskt resultat har jämförts och 

analyserats med lämpliga teorier från teoretiska referensramen som har besvarat vår 

frågeställning och syfte. En avslutande diskussion om studiens bidrag har presenterats 

samt vilka begränsningar studien har haft och möjliga förslag på vidare hur vidare 

forskning kan tillämpas med hjälp av vår studies slutsatser. 

 

6.1 Sammanfattning av studien 
Syftet med studien är att undersöka om det finns en skillnad i småbolagsklienters 

uppfattning av revisionsvärdet indelat i kärn-och mervärde sett utifrån ett 

genusperspektiv. Eftersom småbolagsklienter inte är revisionspliktiga finns det ett värde 

att beakta för småbolagsklienter som väljer att ha revision trots att det inte behövs enligt 

lag. Tidigare studier har delat in revisionens värde i kärn-och mervärde för 

småbolagsklienter som ser ett värde i revisionen. Kärnvärdet en småbolagsklient kunde 

uppfatta av revisionen förklarades utifrån nationalekonomiska teorierna revisorn som 

försäkran, förbättring och försäkring som även togs i aspekt när resultatet skulle 

analyseras. Mervärdet sammankopplades med hur en småbolagsklient uppfattade 

revisorns relation till sin klient och fristående rådgivningen som erbjöds. En kvalitativ 

metod valdes med sammanlagt åtta respondenter varav fyra manliga samt fyra kvinnliga 

intervjuades. Resultatet av studien jämfördes med genusteorier och kopplades samman 

med modell 2.2 som var utgångspunkt för vår studie för att se ifall en skillnad förekom i 

uppfattningen av revision värdet indelat i kärn- och mervärde. 

 

6.2 Slutsats 
Den teoretiska referensramen har tillsammans med empiriska resultatet och analysen 

besvarat vår frågeställning. Studien kunde påvisa att det fanns en skillnad som förelåg 

mellan kvinnliga och manliga småbolagsklienters uppfattning av kärn- och mervärdet 

inom revisionen utifrån ett genusperspektiv. Teorierna revision som försäkran, förbättring 
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samt försäkring inom kärnvärde, samt revisor – klientrelationen och fristående rådgivning 

inom mervärde ligger till grund för hur genusteorier har jämförts med resultatet.  

 

Det förelåg ingen tydlig skillnad i hur småbolagsklienter uppfattade kärnvärdet av 

revisionen sett ur teorin revision som försäkran. Både manliga och kvinnliga respondenter 

ansåg att revisionen var värdefull, genom att verksamhetens intressenter såg revision som 

försäkran, eftersom bättre förutsättningar för leverantörvillkor, lånevillkor och 

räntevillkor skapades. En skillnad som förelåg ur ett genusperspektiv var att kvinnliga 

respondenter hade blivit tillfrågade om revision vid kreditprövningar, medan de manliga 

respondenterna inte uttryckte sig om det. Tolkningen av resultatet blev att kvinnliga 

småbolagsägare kan uppfatta ett större kärnvärde av revisorn som försäkran än de manliga 

eftersom det finns större risk att få sämre villkor för kvinnliga småbolagsklienter om 

revision inte förekommer i bolaget. Samtliga respondenter var överens om att mindre risk 

för att bli granskad av Skatteverket förekom om verksamheten hade en revisor, vilket 

uppfattades som ett tydligt kärnvärde.  

 

En annan skillnad som upptäcktes var att manliga respondenterna yttrade sig mer om att 

revisionen ansågs vara dyrt, men trots flera uttalanden om pengar hade manliga 

respondenterna ett gemensamt uppfattat kärnvärde av revision som försäkran. Resultatet 

visade en likhet med genusteorier som förklarar att män har större tendens att sätta värde 

på makt och pengar. Majoriteten av kvinnliga respondenter tyckte att revisionen var 

värdefull och hade inte funderat över att revisionen var kostsamt. Detta tolkas i studien 

till genusteorier i teoretiska referensramen som menar att kvinnor har en större tendens 

till att betala högre revisionsarvode på grund av att de anses ha högre samvete och är mer 

ansvarsfulla. Därav kräver de kvinnliga ledarna mer kvalitet av revisorns arbete enligt 

genusteorier. De kvinnliga respondenterna i studien uppfattades som mer noggranna och 

försiktiga vilket var i linje med vad genusteorier beskrev.  

  

Inom revision som förbättring såg både manliga och kvinnliga respondenterna ett 

kärnvärde av revisionsrådgivning som revisorn gav i följd av fel och brister som 

uppträdde inom granskningsarbetet. Studien kunde inte påvisa någon större skillnad inom 

denna teori mellan genus förutom att de kvinnliga respondenterna betonade mer vikten 
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av noggrannhet och de manliga hade mer överförtroende för sina redovisningskonsulter. 

Detta resultat hade en likhet med vad genusteorier i ledarskap beskrev. Slutsatsen blev att 

samtliga respondenter såg ett kärnvärde i revisionsrådgivningen som revisorn ger i 

förbättrings syfte för verksamheten. 

 

I teorin revision som försäkring hade genus ingen tydlig påverkan och samtliga 

respondenter hade ett uppfattat kärnvärde. Kärnvärdet var betydelsefullt, eftersom ett 

delat ansvar med revisorn gentemot intressenter förelåg vid eventuella ersättningsanspråk 

som kan uppstå vid skador.  

 

Genom att analysera mervärdet sett utifrån revisors och klientrelationen kunde studiens 

resultat påvisa att det fanns en viss skillnad i genusbeteendet för småbolagsklienten. De 

kvinnliga respondenterna hade mer personliga förväntningar i relationen till revisorn än 

vad de manliga hade. Fler kvinnliga respondenter uttryckte att dom hade lunchat med sina 

revisorer och hade en personlig kontakt än vad de manliga hade. Vilket är i linje med vad 

genusteorier beskriver kvinnliga ledares egenskaper som, att de har större 

kommunikationsförmåga, och förväntar mer kvalité av revisorns arbete. Kvinnor har 

enligt tidigare studier större förmåga att vara social känsliga än män, vilket stämmer 

överens med studiens resultat, att kvinnliga respondenterna ansågs vara mer personliga i 

sitt samarbete med sina revisorer än vad de manliga respondenterna var. De manliga 

respondenterna hade mindre uppfattat mervärde av revisors-klient relationen, där 

relationen var mer opersonlig och ytlig. De manliga respondenterna hade också mindre 

fysisk kontakt med sina revisorer och upplevdes vara nöjda, eftersom huvudfokuset låg 

på revisorns granskningsarbete och kärnvärdet som kunde erhållas av revisionen. Vilket 

vi anser har ett samband med tidigare studier som beskrivs i teoretiska referensramen som 

menar att män är mer benägna att ägna tid åt resultatstyrnings-aktiviteter än kvinnor.  

 

Ett tydligt mönster inom teorin mervärde som uppfattas av revisorns fristående 

rådgivning sågs en skillnad i hur de kvinnliga respondenterna uppfattade mervärdet 

jämfört med de manliga respondenterna. Kvinnliga respondenterna hade fler tjänster av 

fristående rådgivning, som riskanalyser, hjälp med aktieägaravtal, hjälp med 

redovisningslagar, samt hjälp med momsfrågor.  Det var även fler kvinnliga respondenter 



Agovic & Ceviz 

 

 
  

55 

än manliga som skötte bokföringen själv medan samtliga manliga respondenter fick hjälp 

med sin löpande bokföring. Detta kan vara en förklarande faktor enligt vår tolkning till 

varför de kvinnliga respondenterna fick mer fristående rådgivning än de manliga 

respondenterna. Eftersom kvinnor anses vara mindre riskbenägna, mer noggranna och 

ställer fler frågor enligt genusteorier har de större benägenhet att kräva hjälp från revisorn 

för andra tjänster än vad granskningsarbetet innehåller. 

 

En annan egenskap som kvinnor har enligt genusteorier är att kvinnor har en större 

tendens till att vara mer närvarande vid övervakningsroller än män, vilket leder till att 

bolaget styrs med rikare informationsmiljö. Vilket stämmer överens med vad vi kunde 

analysera av de kvinnliga respondenternas svar. Både kvinnliga och manliga 

respondenterna i vår studie hade likartade genusegenskaper som genusteorier beskrev, 

därigenom kunde vi se att genus hade en påverkan på uppfattningen av revisionsvärdet.  

 

Avslutningsvis kan vi säga att enligt vår studie hade genus en påverkan på hur 

småbolagsklienter uppfattade kärn-och mervärde av revisionen. Det skiljde sig i 

uppfattningen gällande mervärde som värderades högre för de kvinnliga respondenterna 

än för de manliga respondenterna. Samtliga respondenter hade ett uppfattat kärnvärde av 

revisionen som ansågs vara betydande för valet av frivillig revision.  

 

6.2 Studiens bidrag  

6.2.1 Teoretiskt bidrag  
Studiens teoretiska bidrag till litteraturen är att vår studie kan ha skapat en bro mellan två 

olika områden, genusskillnader i ledarskap och värdet av revisionen, som skulle kunna 

vara intressant att undersöka vidare om. Tidigare studier har undersökt olika faktorer som 

kan skapa värde för småbolagsklienten och delat in revisionsvärdet i kärn- och mervärde. 

Bransch har varit en förklarande faktor inom tidigare forskning, för att småbolagsklienter 

kan skilja sig i uppfattningen av revisionsvärdet. Dock har vår studie tittat på 

revisionsvärdet för småbolagsklienter från ett annat område genus, som har visat sig vara 

en möjlig påverkande faktor för hur småbolagsklienter kan uppfatta revisionsvärdet. 
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Studiens resultat har bidragit litteraturen med att genusbeteende inom ledarskap kan vara 

i linje med genusbeteende inom revision, och därmed kan ett ytterligare område bli 

intressant att titta närmre på och forska vidare om. Revisionens kärnvärde har förklarats 

ur tre nationalekonomiska teorier, försäkran, förbättring och försäkring och revisionens 

mervärde förklaras ur relation och fristående rådgivning. Modellen 2.2 har varit 

grundläggande för studien och har i studien utvecklats till modell 5.1 som möjligen kan 

användas samt vidare utvecklas för att fördjupa sig i ytterligare genusbeteende eller annat 

område som kan bidraga litteraturen med att förklara revisionens faktiska värde.  

6.2.2 Praktiskt bidrag 
Det praktiska bidraget är att studien skapar större förståelse för gruppen 

småbolagsklienters uppfattning av revisionsvärdet. Genom att iakttaga hur 

revisionsvärdet kan uppfattas av småbolagsklienter utifrån ett genusperspektiv, kan 

studiens praktiska bidrag till forskningen vara, att revisorer möjligtvis skulle kunna 

marknadsföra sig effektivare för att locka nya klienter och även upprätthålla bevarande 

klienter. Detta kan göras genom att få en större förståelse för genusbeteende som är en 

påverkande faktor för hur kvinnor och män uppfattar mervärde och kärnvärde. Eftersom 

resultatet visade att kvinnor har större tendens till att uppfatta mer mervärde än män, kan 

revisorer i praktiken kanske fokusera sitt arbete till att ge mer mervärde till sina kvinnliga 

småbolagsklienter. Män hade inte lika stort uppfattande mervärde av relationen samt 

fristående rådgivningen, därmed kan revisorer fokusera på att förbättra kärnvärdet i 

revisionen mer för att attrahera och göra sina manliga småbolagsklienter nöjda. 

Resultaten i studien kom fram till att kvinnor hade större förväntningar av relationen och 

var mer personliga i relationen än männen, vilket kan bidraga i praktiken till att revisorer 

med kvinnliga småbolagsklienter bör fokusera på att förbättra relationen och även vara 

tillgängliga för att kunna uppfylla klienternas förväntningar.  

6.2.3 Samhälleligt bidrag 
I studien påträffade vi även att genusteorier inom ledarskap kom fram till att de kvinnliga 

respondenterna var mer påtagliga för att känna sig diskriminerade av sitt sociala kön vid 

eventuella kreditgivningar. De kvinnliga respondenterna hade svårare att få krediten 

godkända än män, vilket kan anses som ett samhälleligt problem enligt tidigare studier. 

Man kunde se i vår studie att resultatet var i enlighet med att kvinnor blev mer ifrågasatta 
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vid kreditprövningar än män. En ökad förståelse inom genus skulle därmed kunna 

medverka till ett samhälleligt bidrag. Kännedomen av att revisorn ses som försäkran för 

bolagets intressenter som långivare, skulle kunna öka kärnvärdet för småbolagsklienten 

och leda till att fler kvinnliga småbolagsklienter väljer revision. Valet av revisionen kan 

möjligtvis leda till mindre diskriminering för kvinnor vid kreditprövningar eftersom 

revisionen ger positiva signaler till långivarna och ökar chansen att få krediten igenom 

för kvinnor. Kännedomen av detta skulle möjligen även kunna leda till att fler 

småbolagsklienter med kvinnliga ledare väljer frivillig revision i sina bolag. 

6.3 Begränsningar och förslag till vidare forskning 
Vår studie är en kvalitativ studie och begränsar sig till åtta respondenter och kan tolkas 

som en pilotstudie. Vår studies urval och respondentantal är i linje med andra kvalitativa 

studier och därmed kan resultatet möjligen kunna tolkas som ett bidrag till forskningen. 

Dock måste det tas till hänsyn att resultatet i studien kan ha påverkats av flera faktorer. 

En faktor kan vara att vi som har utfört studien är två kvinnor i samma ålder, samma kön, 

samma livssituation, vilket gör att vi båda tänker och uppfattar svar likartat. Vi uppfattar 

resultatet till en viss del till vår egen bias. En annan mer heterogen grupp hade kanske 

fått fram ett annat resultat med samma underlag. Därför skulle det vara intressant att se 

om en annan grupp hade utfört samma studie på samma personer och fått fram samma 

resultat. En annan faktor kan vara vårt val av urval på respondenter. Resultatet kanske 

hade blivit annorlunda om vi hade haft respondenter som hade valts ut mer systematiskt 

med exempelvis samma yrkesområde, med likartade intressen för företaget i motsatta 

kön. Det vill säga att respondenterna är av motsatta kön i samma yrkeskategori eller 

samma kön med samma yrkeskategori. Så ett förslag skulle för framtida forskning är att 

studien genomförs med exempelvis ett urval av respondenter där en typ av yrkeskategori, 

exempelvis enbart tandläkare, eller frisöryrket, med lika många män som kvinnor 

intervjuas.  

 

Annat förslag till framtida forskning kan vara att man har ett större urval av respondenter 

där studien är kvantitativ och når ut till fler personer. Genom att iakttaga fler personers 

uppfattning av revisionsvärdet utifrån ett genusperspektiv kan man se ifall resultatet vi 

har åstadkommit är ett generaliserat beteende inom området.  
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Studien beaktar om det finns en skillnad i småbolagsklientens uppfattning av kärn-

respektive mervärdet, och har resulterat i att en skillnad föreligger där mervärdet 

uppfattas högre av kvinnliga småbolagsklienter än manliga. I vår studie har vi ytligt 

undersökt och diskuterat vilka egenskaper inom genus som kan ha en betydelse.  En faktor 

som identifierats av studien var exempelvis att de kvinnliga respondenterna förväntade 

sig personlig relation som relaterades till högre uppfattat mervärde jämfört med de 

manliga respondenterna som höll sig till proffsig relation och nöjde sig med högre 

uppfattat kärnvärde. Därmed kan det vara relevant att föreslå för framtida forskning om 

att fördjupa sig i eventuella faktorer som exempelvis klient och revisor relationen som 

kan påverka manliga och kvinnliga småbolagsägares uppfattning av revisionsvärdet mer 

djupgående.  

 

Under studiens gång observerade vi en detalj där genusteorier beskrev att personer med 

samma kön kommunicerar bättre. Detta resultat kunde även observeras i vårt resultat där 

kvinnliga respondenter upplevdes ha bättre relation som gav ökat mervärde med sina 

kvinnliga revisorer än kvinnliga respondenterna som hade revisorer av motsatt kön. 

Därigenom kan ett ytterligare forskningsförslag vara att undersöka om revisionsvärdet 

ökar för småbolagsklienter när revisorns och småbolagsklientens sociala kön är 

densamma.  
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8. Intervjuguide 

Bilaga 1- Intervjuguide  

1.   Vilken roll har du i bolaget? 

2.   Vilken typ av verksamhet bedriver ni? 

2. 1 Hur stor är er verksamhet? 

3.   Hur länge har ni haft er revisor? 

4.   Varför valde ni att ha revisor då ert företag inte når gränsen för revisionsplikt? 

5.   Vilka förväntningar har ni gentemot er revisor i sitt granskningsarbete? 

5.1 Lever revisorn upp till era förväntningar? 

5.2. Brukar ni förbereda material till revisorn? 

 6.   Vilka fördelar får ni genom att ha en anlitad revisor i verksamheten? 

6.1 Ger det er bättre möjligheter hos banken; bättre lånevillkor, lägre ränta, bättre 
leverantör relationer? 

7.   Vilka tjänster erbjuder revisorn er?  

8. Uppfattar ni en mindre risk att bli granskade av Skatteverket då ni har en anlitad revisor 
i verksamheten?  

9. Känner ni trygghet över att ni har en revisor i verksamheten som eventuellt delar ett 
juridiskt ansvar om det skulle visa sig vara fel i räkenskaperna efter granskning?”   

10. Har ni någon gång funderat på att revisorn är för kostsam och kostnaden överväger 
fördelarna med revision? 

11. Brukar revisorn ge er råd om hur ni kan förbättra rutiner i verksamheten för att 
underlätta redovisningen?  

12.   Vilken relation har ni till er revisor? Utveckla gärna!  

12.1 Vad har revisorn gjort för att skapa god relation till er? 

13. Använder du din revisor som rådgivare i ekonomiska frågor? Om ja, vilka? Ex. 
Skattefrågor, riskanalyser, affärsutveckling, råd gällande privat situation? 
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14.  Hur ofta får ni i så fall denna typ av rådgivning?  

15. Anser ni att revisorn har god kunskap om er verksamhet?  

16. Har din revisors kunskapsnivå om verksamheten ökat med åren enligt dig?  

17. Hur ofta kontaktar ni er revisor/respektive revisorn er?  

17.1 Hur sker kommunikationen? Via telefon, online, eller fysiska möten? 

18. Bjuder er revisor er på lunch någon gång eller tvärtom? 

 

 

  



Agovic & Ceviz 

 

 
  

68 

Bilaga 2 – Samtycke I samband med intervju 
 

Samtycke i samband med intervju  
Vi studerar på ekonomiprogrammet med inriktning Redovisning och Revision och håller på 
med vårt examensarbete (uppsats) som handlar om ”Revisionsvärdet för småbolagsklienter ur 
ett genusperspektiv.” För att få material till vår uppsats skulle vi vilja intervjua dig om frågor 
som handlar om revisionsvärdet som du erhåller av din revisor. Om du godkänner det skulle 
jag/vi vilja spela in intervjun/vårt samtal för att sedan transkribera (skriva ut) 
intervjun/samtalet. 
Uppgifter om dig kommer att anonymiseras i uppsatsen, d v s ditt namn, din arbetsplats och 
andra uppgifter som kan identifiera dig kommer inte att framgå. Dina svar behandlas med 
sekretess eftersom du är anonym, din och företagets identitet ges inte ut till någon annan än 
till författarna Meral och Elma.  
 
Namn på ansvariga studenter:  
Meral Ceviz 
Elma Agovic 
Kontaktuppgifter:  0739625296 
   elmaa_vic@hotmail.com 
 
Jag godkänner ljudinspelningen och samtycker till att denna behandlas i enlighet med 
sekretess och information som angetts ovan.  
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