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Sammanfattning 

Titel: Revisionspliktens avskaffande. En studie om 

effekterna på marknadsföring och bildandet av nya 

aktiebolag 

Seminariedatum: 25 maj, 2012 

Ämne:  Företagsekonomi, examensarbete, 15hp 

Författare:  George Kojadinovic, Niklas Bengtsson 

Handledare: Hans Lindkvist 

Nyckelord: Revision, revisionsplikt, revisionskvalitet, revisor, 

redovisning, marknadsföring. 

Syfte: Att utreda vilka faktorer som revisionsbyråer tror är 

viktigast då nybildade aktiebolag tar beslut om man 

ska ha en reviderad årsredovisning eller inte samt 

om revisionsbyråer ändrar sin marknadsföring för att 

konkurrera om de aktiebolag som inte uppfyller 

kraven för revisionsplikt. Genom att undersöka de 

vägar på vilka nya aktiebolag bildas hoppas vi kunna 

identifiera de tidpunkter då marknadsföring har 

störst påverkan. 

Metod:  Vi använde oss av en kvalitativ studie där en 

induktiv ansats sedan användes för att bygga en 

uppfattning av problemet. 

Teori: Vi kommer att diskutera och förklara de effekter 

som har uppkommit samt de effekter som skulle 

kunna ha förväntats men som inte slog in. En allmän 

redogörelse för de mest relevanta begreppen kring 

revision och redovisning kommer att göras. 

Empiri: Datainsamlingen har bestått av personliga intervjuer 

med två stycken revisionsbyråer, Drivhuset Karlstad 

samt ett nybildat aktiebolag som inte uppfyller 

kraven för revisionsplikt. 



 

 

Slutsatser: Revisionspliktens avskaffande verkar ha påverkat 

revisionsbyråer och nybildade aktiebolag men 

effekterna var inte så stora som vi inledningsvis 

antog. Vidare finner vi anledning till vidare 

forskning, främst ur aktiebolagens synvinkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Title:  The abolition of the statutory audit. A study on the 

effects on marketing and the formation of new 

companies. 

Seminar date: May 25th 2012 

Course: Business Administration, degree project, 15 ECTS 

Authors: George Kojadinovic, Niklas Bengtsson 

Supervisor: Hans Lindkvist 

Keywords: Audit, statutory audit, audit quality, accountant, 

accounting, marketing. 

Purpose: The purpose of the paper is to identify what factors 

audit firms believe are the most important when 

newly formed companies decide on if they want 

audit or not and to identify if there is any causation 

between the abolition of the statutory audit and the 

audit firms marketing. 

Methodology: We chose a qualitative method to gather empiric 

data and an inductive approach was the most 

suitable to reach an understanding of the issue. 

Theory: We will discuss and explain the effects that the 

abolition of the statutory audit has caused. We will 

also do a comparison between audit and accounting. 

Empirical foundation: We gathered empirical data through respondents 

from two different audit firms, one company that 

suited our study and Drivhuset Karlstad. 

Conclusion: It seems that the abolition of the statutory audit did 

cause effects on audit firms and newly formed 

companies but the effects were not as big as 

expected. We find reasons for continued research, 

especially from the point of view of the newly 

formed companies. 
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1. Inledning 

 

Revisionsplikten för aktiebolag i Sverige avskaffades nyligen och i inledningen 

kommer vi att redogöra för vilka aktiebolag som berörs. Nivåerna där 

revisionsplikt uppkommer skall redogöras för och dessutom skall framtida 

nivåförändringar diskuteras.

 

1.1. Avskaffandet 

Regeringen tillsatte år 2006 en utredning som skulle föreslå ändringar i 

reglerna om revisionsplikten och år 2008 lade utredningen fram en 

rekommendation att ett avskaffande bör göras som skulle omfatta 97 procent 

av alla aktiebolag. I Regeringens proposition till riksdagen var dock nivån satt 

lägre och den slutgiltiga nivån innefattade ungefär 70 procent av alla 

registrerade aktiebolag. 

I Sverige hade alla aktiebolag som bildats före 1 november 2010 revisionsplikt 

fram till mitten av 2011 då plikten avskaffades. Dock kunde de aktiebolag som 

bildats efter 1 november 2010 redan då välja att inte ha en revisor. 

Kravet, vilket innebär att bolaget måste ha en revisor, uppfylls då minst två av 

tre villkor fullgörs. Villkoren är: 

 Minst 3 stycken anställda 

 Minst 3 miljoner kronor i nettoomsättning 

 Minst 1,5 miljoner kronor i balansomslutning 

Ungefär 70 procent av aktiebolagen i Sverige uppfyller inte dessa villkor vilket 

innebar att väldigt många påverkades av regeländringen. Många nya företag 

med sikte på denna avskaffning startades för att konkurrera om de aktiebolag 

som nu inte längre uppfyllde kraven för revisionsplikt. Frivision är ett sådant 

exempel och de lägger ned mycket energi på att visa hur bra avskaffandet var. 

Frivision är en redovisningsbyrå som undersöker effekterna av avskaffandet 

och redovisar resultaten i sina ”företagsbarometrar”. De har tagit fram mycket 

siffror på påverkan av avskaffandet och bland annat kan man se att antalet 

nystartade aktiebolag sedan avskaffandet har ökat. Detta beror inte endast på 

själva avskaffandet utan lika mycket på att aktiekapitalet som nu krävs för att 

starta ett aktiebolag sänktes från 100 000 kronor till 50 000 kronor den 1 april 

2010. Värt att nämna är också att Frivision är lite partisk vad gäller 
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avskaffandet och gärna trycker på vad som har varit bra sett ur sin synvinkel 

som en redovisningsbyrå. 

Många var överraskade att nivån blev satt så pass lågt, rekommendationen av 

utredningen var att omfatta 97 procent av alla aktiebolag och om man jämför 

svenska regler för revisionsplikt med andra länder i Europa ser man att 

Sveriges regler är betydligt hårdare. 

I Tyskland har man de mest generösa nivåerna med följande villkor: 

 Minst 50 stycken anställda 

 Minst 71 miljoner kronor i nettoomsättning 

 Minst 36 miljoner kronor i balansomslutning 

Det är endast Finland som har lägre nivåer än Sverige av de länder som 

avskaffat revisionsplikten i Europa. Den låga nivån i Sverige och hur man kan 

tänka sig att den utvecklas kommer vi att diskutera under intervjuerna med 

revisionsbyråerna.  

Utvecklingen av antalet registrerade aktiebolag utan revisor har sett en ökning 

sedan avskaffandet. Värt att notera är att de aktiebolag som bildades innan 

avskaffandet av revisionsplikten ser ut att behålla revisorn trots att de numera 

inte måste det. Alltså ser de bolag som tidigare haft en revisor värdet av att 

behålla denna tjänst trots att de inte måste det. Detta är något vi kommer att 

undersöka närmare. 

1.2. Marknadsföring på senare tid 

Marknadsföring är någonting som ständigt förändras, inte bara själva 

utseendet men även medierna som används. Sociala medier såsom Facebook 

har vuxit fram på senare tid och leder till en ny kanal som företag kan använda 

för att få ut information. Alldeles nyligen har man även börjat se annonser på 

Youtube vilket är ännu ett tecken på att marknadsförare ofta får sin vilja 

igenom och gärna lägger ned mycket energi och pengar. Youtube var länge 

emot all reklam på sin hemsida men har uppenbarligen ändrat ställning. 

Vad gäller marknadsföringen från revisionsbyråer är den fortfarande strikt sett 

till medier och form. Du kommer inte att hitta en revisionsbyrå som 

marknadsför sig som billigast och bäst, sådan marknadsföring följer inte de 

etiska regler som finns inom branschen. Vidgar man perspektivet och ser på 
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finanskulturen mer generellt kan man se att i de flesta fall finns samma 

”ovana” att marknadsföra sin produkt offentligt och aggressivt.  

Ett undantag är dock de banker som numera marknadsför sig i stor skala på 

nationell tv. Reklamen har i stora drag samma system oavsett vilken bank som 

markandsför sig. Framför allt ligger Citibank, Lendo och Eurofinans nära till 

minnet då de för närvarande turas om med att sända sin reklam på bästa 

sändningstid. Den egna banken porträtteras gärna av en ung och stilig kvinna 

som välkomnar dig leende in i ljusa lokaler där kollegorna, som även de till 

större delen är kvinnor, sitter vid öppna kontor och jobbar för fullt. 

Motsatsen, den stora ”onda” banken, porträtteras av att en gammal gubbe 

sitter och tjurar i ett mörkt kontor. Här refererar man givetvis till de stora 

bankerna såsom Swedbank och Nordea då man vill påstå att det är svårt att få 

lån hos dessa aktörer medan den egna banken fixar lånet genom några snabba 

klick med datormusen. Denna marknadsföring är ett nytt tilltag och ännu ser 

man inget svar från de stora ”onda” bankerna, kanske fungerar inte riktigt 

marknadsföringen eller möjligtvis kan det vara för tidigt att reagera. Oavsett är 

detta tecken på att branschen öppnar sig gradvis för denna typ av 

marknadsföring. Om denna del av finanskulturen kan vara öppen för 

förändring, varför skulle i så fall inte samma sak kunna ske inom 

revisionskulturen i framtiden? 

De byråer som vi har pratat med säger att de ständigt jobbar för att sudda bort 

bilden av en revisor som en gammal gubbe med glasögon som sitter och 

bläddrar papper. E&Y har kommit en bit på den vägen och de andra byråerna 

hakar på. Man marknadsför sig allt mer via sociala medier och försöker med 

ljusa logotyper som ska se yngre och fräschare ut. Även de långa och något 

invecklade namnen skrotas till förmån för förkortningar, exempelvis kallar sig 

Öhrlings PriceWaterhouse Coopers numera kort och gott för PwC. 

Framgången är inte omedelbar och den sker långsamt, som vi nämnde tidigare 

finns en ovana i branschen av denna marknadsföring. I takt med att de yngre 

generationerna av anställda blir äldre och får mer ansvar inom 

marknadsföringen bör man lyckas med förändringen av imagen och kanske 

kommer marknadsföringen inom revisionsbranschen att i framtiden likna 

exempelvis Citibanks. Om detta är bra eller dåligt är svårt att spå om men de 

klienter som marknadsföringen vänder sig till kommer säkerligen inte 

avskräckas och vända ryggen till den revisionsbyrå som vågar vara först med 

att säga ”vi är billigast, vi är bäst”. 
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1.3. Problemformulering 

Avskaffandet av revisionsplikten är ett ämne som många har undersökt. För 

att skilja oss från mängden kommer vi att lägga en större vikt på något som, i 

alla fall för revisionsbyråerna, är främmande mark – offentlig marknadsföring.  

 

De huvudsakliga frågeställningarna blir: 

 Har revisionsbyråernas marknadsföring förändrats sedan avskaffandet? 

 Finns det önskemål hos revisonsbyråernas klienter att förändra 

produkten? 

 Vad är de, enligt revisionsbyråerna, viktigaste faktorerna när nybildade 

aktiebolag beslutar om de ska ha en revisor eller inte? 

1.4. Syfte 

Att utreda vilka faktorer som revisionsbyråerna tror är viktigast då nybildade 

aktiebolag tar beslut om man ska ha en reviderad årsredovisning eller inte samt 

om revisionsbyråerna ändrar sin marknadsföring för att konkurrera om de 

aktiebolag som inte uppfyller kraven för revisionsplikt. Genom att undersöka 

de vägar på vilka nya aktiebolag bildas hoppas vi kunna identifiera de 

tidpunkter då marknadsföring har störst påverkan. 

1.5. Avgränsningar 

Vi kommer att göra undersökningarna inom Karlstadsområdet och fokus 

kommer läggas på revisionsbyråer, nybildade aktiebolag och övriga aktörer 

som hanterar uppstartandet av aktiebolag. 
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2. Metod 

 

Här kommer vi att förklara valet av den metod vi använde oss av vid insamling av 

empiri samt att förklara vilka metoder som användes för att tolka och analysera 

de data som framgick.

 

2.1. Typ av undersökningsmetod 

Det finns två typer av forskningsmetoder, kvalitativ eller kvantitativ metod. 

Båda metoderna har sina styrkor och svagheter men i vårt fall passade den 

kvalitativa metoden bättre in då denna metod leder till en djupare förståelse 

för det som undersöks i studien. Den kvantitativa metoden passar bättre om 

man vill mäta och jämföra vilket inte är syftet med vår undersökning. 

Svaren man får via en kvalitativ undersökning blir alltså djupare och öppnar 

för tolkning samt diskussion. Intervjuerna styrs inte av bestämda frågor utan 

blir mer öppna samtal och ärligare svar framkommer. De personer som vi har 

intervjuat är erfarna i respektive yrke och sitter på en hel del kunskap som 

skulle vara svår att ta del av med en kvantitativ metod. (Jacobsen, 2002) 

2.2. Integration av empiri och teori 

Deduktiv och induktiv metod är de strategier som finns för att integrera 

empiri och teori. Den deduktiva innebär att man går in med en förutfattad 

mening och teorin ger upphov till empirin. Motsatsen är den induktiva 

metoden som alltså innebär att man inte har någon förutfattad mening med sig 

in i studien. Vi hade en viss förutfattad mening med oss men den var inte så 

pass stor att vi skulle kunna föreslå ett resultat innan själva studien var 

genomförd. Vår problemformulering krävde att vi använde oss av den 

induktiva metoden. (Jacobsen, 2002) 

2.3. Giltighet och relevans 

Ska en undersökning vara giltig och relevant måste man ha mätt det man 

önskar att mäta samt att det man mäter för några få även gäller för andra. 

Vidare kategoriseras giltighet och relevans in i intern och extern giltighet. Den 

interna giltigheten styrker vi genom att intervjua viktiga aktörer i vårt ämne 

som har lång erfarenhet i branschen. Den kvalitativa metoden har ofta en hög 

intern giltighet.  
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Vad gäller den externa giltigheten, möjligheten att generalisera sina slutsatser, 

styrker vi den genom att vända oss till organisationer med liknande arbetssätt 

och värderingar. Dock kopplas den externa giltigheten mest till den 

kvantitativa metoden varför det blir svårt för oss att hålla en hög extern 

giltighet då vi använder oss av den kvalitativa metoden. (Jacobsen, 2002) 

2.4. Tillförlitlighet 

Har en undersökning gjorts på ett korrekt sätt och om man skulle göra om 

samma undersökning igen och få samma resultat säger man att 

undersökningen är tillförlitlig. Under våra intervjuer har vi båda två antecknat 

det som sagts och i och med det minskar risken för bortfall eller misstolkning 

av information. Dessutom har vi direkt efter intervjuerna analyserat data och 

diskuterat de svar vi har fått. Vidare har vi använt samma frågor till de 

intervjuobjekt som liknar varandra, alltså har PwC samt E&Y fått samma 

frågor. Ingen respondent har haft möjlighet att förbereda sig för de frågor vi 

har ställt vilket ytterligare styrker vår tillförlitlighet då alla respondenter har fått 

samma behandling. (Jacobsen, 2002) 

2.5. Primärdata och sekundärdata 

Vid början av undersökningen av problemet tittade vi först på den existerande 

data som fanns tillgänglig - alltså sekundärdata. Sekundärdata klassas som alla 

former av information som samlats in för ett annat syfte men som ändå är 

tillämpbar för det egna ämnet. Vi använde oss av offentliga publikationer, 

vetenskapliga artiklar framsökta genom Karlstad Universitetsbiblioteks 

databaser, dagstidningar såsom DI och DN samt tillgänglig litteratur.  

Som primärdata hade vi personliga intervjuer med PwC, E&Y, Drivhuset och 

AB 30 Fingrar. Vi valde just personliga intervjuer då vi ville hålla oss inom det 

specifika ämnet samt att vi ville kunna få till en mer levande, öppen och 

således ärligare diskussion. (Kotler Philip, 1999) 
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3. Teori 

 

I teoridelen kommer vi att gå igenom vissa grundläggande begrepp angående 

redovisning och revision samt hur utvecklingen hittills har sett ut sedan 

avskaffandet av revisionsplikten för mindre aktiebolag.

 

3.1. Redovisning kontra revision 

Det finns mängder av olika definitioner av vad redovisning är, vi har valt ut 

två stycken: 

”Registrering och rapportering av värdet av företagets resurser och deras finansiering samt de 

händelser som förändrar dessa bland annat så att utbytet av erhållna prestationer i relation 

till insatta resurser framkommer.” (Carrington, 2010 s. 110) 

”Redovisning är ett skriftspråk som används för att beskriva de ekonomiska 

konsekvenserna av organisationers verksamhet.” (Gröjer, 2002 s. 27) 

När det gäller definitionen av revision finns en inom branschen allmänt 

accepterad definition som getts av American Accounting Association: 

”Auditing is a systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding 

assertions about economic actions and events to ascertain the degree of correspondence between 

those criteria and communicating the results to interested users.” (American Accounting 

Associations, 1973) 

Revision har funnits sedan 1500-talet då den första kända 

revisionsorganisationen grundades i Venedig. Antagligen har liknande tjänster 

funnits även tidigare än så i de fall då två parter som inte har insyn i varandras 

affärer velat göra transaktioner med varandra. Den moderna revisionen 

gjordes tvingande runt år 1900, den första tvingande lagen i Sverige kom år 

1895. De flesta bolag hade dock redan vid denna tid någon form av revision 

när den tvingande lagen infördes och laginförandet blev således infört för att 

alla skulle ha samma villkor. Numera har man börjat avskaffa revisionsplikten 

och motivet är att detta leder till kostnadsbesparingar för små aktiebolag.  

Det argumenteras även för att revisionens värde ökas till följd av avskaffande 

då revisionen istället för att vara en obligatorisk del av verksamheten blir en 

del som tillför ett synligt värde. (Carrington, 2010) 
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Det är vanligt att tro att revision är samma sak som redovisning men så är 

absolut inte fallet. Ofta kan det vara så att den som upprättar redovisningen 

inte får utföra revisionen. Även i andra fall skiljer sig de två begreppen 

markant, ta till exempel en IT-revisor eller en miljörevisor – deras kunskaper 

inom finansiell redovisning är sekundära eftersom deras jobb inte är att direkt 

granska den finansiella redovisningen utan system eller miljöpåverkan av 

verksamheten. Redovisaren å sin sida har alltid den finansiella redovisningen 

som primär kunskap. (Carrington, 2010) 

3.2. Utveckling sedan avskaffandet 

Avskaffandet av revisionsplikten ledde onekligen till att färre aktiebolag valde 

revisor och av de aktiebolag som bildats efter 1 november 2010 har nästan 70 

procent valt att avstå från revisorn. 

För de aktiebolag som bildats före 1 november 2010 började inte de nya 

reglerna att gälla förens i mitten av 2011 vilket innebär att de först då kunde 

besluta om att inte längre ha en revisor om de så önskade.  

I en artikel i DI sade Ulf Karnell, informationsansvarig på Bolagsverket, att det 

är svårt att uppskatta hur många av de befintliga aktiebolagen som kommer 

välja bort revisorn i samband med sin årsstämma år 2011.  

Tabell 1: Utvecklingen av antalet registrerade aktiebolag utan revisor. 

    

Reg. datum 

Antal reg. 

aktiebolag (st) 

Antal utan 

revisor (st) Andel (%) 

Efter 1 nov 2010 56 443 34 797 67,6 

Före 31 okt 2010 352 620 33 931 9,6 

Samtliga 409 063 72 061 17,6 

Källa: Frivision.se 

Frivision gjorde tidigare i år en undersökning, redovisad i tabellen ovan, för att 

klarlägga hur många aktiebolag som inte längre har en revisor och man ser en 

indikation på att företag som tidigare haft en revisor i större utsträckning väljer 

att behålla den tjänst som revisorn står för än de aktiebolag som aldrig haft en 

revisor. Dock är det ännu tidigt att dra slutsatser angående detta då effekterna 
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ännu inte syns fullt ut på grund av, bland annat, långa handläggningstider hos 

Bolagsverket. (Frivision, 2011) 

Tittar man mer detaljerat på hur avskaffandet (tabell 2) har påverkat antalet 

aktiebolag som nybildats ser man en tydlig ökning. Den kraftiga förändringen 

som skedde mellan augusti och september 2011 berodde på att det var först då 

aktiebolag som bildats innan 1 november 2010 inte längre hade kravet att ha 

en revisor. 

Tabell 2: Procentuella andelen av de registrerade aktiebolag som inte har en revisor. 

    

Period 

Antal reg. 

aktiebolag utan 

revisor (st) Ökning (st) 

Total andel reg. 

aktiebolag utan 

revisor (%) 

februari 2011 19 187 0 4,9 

mars 2011 22 026 2 839  5,7 

april 2011 24 863 3 837  6,4 

maj 2011 28 578 3 715  7,3 

juni 2011 33 138 4 560  8,4 

juli 2011 36 364 3 226  9,2 

augusti 2011 39 974 3 610  10 

september 2011 48 287 8 313  12,1 

oktober 2011 55 231 6 944  13,7 

november 2011 62 535 7 122  15,4 

december 2011 72 091 9 708  17,6 

                 Källa: Frivision.se 

Den kraftiga förändringen mellan augusti och september 2011 är ett exempel 

på att just revisionspliktens avskaffande är en drivande faktor. (Frivision, 2011) 

De nybildade bolagen vill uppenbarligen slippa kostnaden som revisionen 

innebär då den i början av verksamheten kan vara tung att bära. Kostnaden för 

revision och kostnadsutvecklingen är något vi skall undersöka närmare.  
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3.3. Marknadsföring 

Konsultföretag, såsom PwC och E&Y, klassas som ”high-performance 

businesses”.  

Tabell 3: High-performance businesses 

       
                             Källa: Marketing Management 

Sådana företag delas in i fyra viktiga delar som måste fungera för att man ska 

gå med vinst och bland de viktigare begreppen inom dessa fyra kategorier 

hittar man kärnkompetenser. Kompetensen inom ett företag måste uppfylla 

tre kriterier för att vara en kärnkompetens: 

 Den måste vara svår för konkurrenter att imitera 

 Den måste gå att tillämpa på nya marknader 

 Den måste leda till ett ökat kundvärde 

Hos revisionsbyråer blir det sista kriteriet extra viktigt, kompetensen hos en 

revisor är ändå relativt enkel att imitera samt att den alltid är tillämpbar men 

just att öka kundvärdet genom kompetensen är där man kan urskilja sig från 

konkurrenterna och bli förstavalet hos klienterna.  
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Det är alltid billigare att behålla en befintlig klient nöjd än att ta över en ny 

från en konkurrent och när man pratar om att leverera kundvärde och 

tillfredsställelse gäller ”the value chain” som det vanligaste verktyget för att 

identifiera vägar på vilka man kan öka kundvärdet. (Kotler Philip, 2003) 

Tabell 4: The value chain 

                 

            Källa: Marketing Management                  

De processer som stödjer ”the value chain” förbättras lättast genom 

stordriftsfördelar av olika slag men detta är inte direkt fallet hos de företag 

som vi undersöker varför vi fastnar för ett par specifika poster i teorin:  

 The new offering realization process 

 The customer acquisition process 

Att värva en ny klient kan kosta så mycket som fem gånger mer än att hålla en 

befintlig klient nöjd och den nöjda klienten ger i gengäld något som är väldigt 

viktigt för företag som agerar i marknader av den storlek som finns i Karlstad, 

nämligen att klienten talar väl om sina upplevelser och på så sätt marknadsför 

företaget. (Kotler et.al. 2008)  

De båda teorierna handlar om hur man ska identifiera om klienter vill ha nya 

produkter samt om hur man skapar nya produkter som klienter förstår. Alltså 

är de starkt kopplade till varandra och visar hur man skall gå till väga för att få 

nya klienter till ett inte allt för högt pris. 
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3.4. Kvalitetsstämpeln 

Kvalitetsstämpeln som revisionen innebär är ett vida diskuterat ämne i världen 

och Frank E. Bowles & Michael J.A Parkinson (1995) menar att det är viktigt 

att utveckla metoderna för mätning av revision då det kommer driva 

revisionens kvalitet framåt, något som flera andra artiklar diskuterar vidare.  

William R. Kinney Jr (2000) går igenom Fédération des Experts Comptables 

Européens, FEE, roll i EU då de arbetar med utvecklingen av redovisnings- 

och revisionsstandarder som revisionsbyråerna inom EU skall följa. FEE säger 

att det är oerhört viktigt med hög kvalitet i revisionen och redovisningen då 

det ger upphov till en frisk och bra kapitalmarknad. FEE har gett ut tre 

broschyrer i ämnet och den första ”Continuous Quality Assurance” handlar om 

svårigheterna med att bibehålla höga nivåer av kvalitet inom samtliga 

medlemsländer i EU. Detta är något som krävs om FEE ska nå sitt mål med 

att höja nivån inom EU till den grad att investerare på nya marknader ska 

känna sig trygga med informationen som finns tillhanda. 

En annan artikel som tar upp kvalitetsbegreppet (Jere R Francis 2004) ställer 

sig frågande till vad man egentligen vet om revisionskvalitet. De data som 

artikeln grundar sig på har samlats in under 25 års tid och slutsatserna är att, i 

USA – där studien är gjord, håller revisionen en väldigt hög kvalitet. Enron-

skandalen som ägde rum år 2001 skapade en våg av kritik mot revisorer och 

deras kvalitet men den här studien visar alltså på att kvalitén fortfarande är hög 

och har varit det de senaste 25 åren (fram till 2004 då studien publicerades). 

Man talar till och med om att det finns ”för mycket” revision. Med tanke på 

mängden forskning som har gjorts om kvalitetsstämpeln känns det logiskt att 

nybildade aktiebolag förstår att det är en viktig del i verksamheten då det 

underlättar att få olika intressenters förtroende, såsom långivare och 

investerare. En del bolag kanske tycker att 10 000 kronor per år är en 

acceptabel utgift för att känna sig trygg medan andra bolag vågar sköta allt på 

egen hand för att på så sätt spara in en utgift. Avskaffandet till trots blir det 

prisökningar på revisionsprodukten då den växer kontinuerligt vilket leder till 

prisökningar istället för prispress nedåt.  

Stephen A. Zeff (2007) kommenterar en undersökning som E&Y gjorde 

internationellt. De upptäckte att årsredovisningarna för Europeiska företag 

hade ökat med 20-30 procent i storlek sedan det bestämdes att IFRS skulle 

gälla som redovisningsstandard i Europa. Dessutom har själva IFRS 

standarden ökat sitt omfång från att ha varit 1200 sidor år 2000 till att år 2006 
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ha varit ungefär 2300 sidor lång. Detta innebär att revisionen blir allt mer 

omfattande och regelstyrd, revisorn måste därmed lägga ned mer tid för att 

fullgöra revisionen och följden blir en prisökning.  

Det faktum att revisorn måste kunna allt mer leder till en risk från revisorns 

sida vid revision av stora företag som har ett stort kunnande inom 

redovisningsämnet. (Collison, 1996) 

3.5. Revisionskostnad samt risk 

I en studie av Stephen Owusu-Ansah, Stergios Leventis & Constantinos 

Caramanis (2010) tar man fram fyra stycken parametrar som enligt dem har en 

betydande inverkan på hur mycket en revisors tjänster kostar för en klient:  

 Företagets (revisionsobjektets) storlek 

 Antalet timmar som revisorerna lägger ner på revisionsuppdraget 

 Vilken typ av revisionsbyrå det är 

 Revisionsobjektets finansiella situation  

Ett resultat som kom fram i studien var det positiva sambandet mellan 

revisionsobjektets finansiella problem och kostnaden för revisionsuppdraget. 

Sambandet bekräftade författarnas förväntningar om att när revisionsobjektets 

finansiella situation försämras och risken för konkurs ökar, ökar även 

revisionsarvodet som externa revisorer tar ut. Kanske gör de detta som en 

försäkran mot framtida förluster som kan uppstå? De fick även fram ett 

resultat som visar att revisionen ofta kostar mer för stora välkända företag. 

Orsaken till det tror de är att revisorn är mer noggrann och lägger ner mer 

arbete på ett stort välkänt företag för att försäkra sig om att det inte är något 

fel på redovisningen och därmed riskera en stämning. En sådan företeelse 

skulle ge revisionsbyrån ett dåligt rykte och troligtvis har företaget ekonomiska 

muskler vilket kan leda till en dyr historia för revisionsbyrån.  

David J. Collison (1996) nämner just det, att revisorer känner sig oroliga när de 

utför sitt arbete hos klienter med stort kunnande inom redovisningsämnet och 

därför är de mer noggranna. Han tar upp att revisionsatmosfären förändras 

just på grund av kompetenshöjningen hos revisionskunderna. Revisorn kan 

känna sig maktlös, överflödig och som en onödig del av maskineriet på grund 

av att företaget enligt lag måste ha en revisor trots att de har kunskapen att 

sköta redovisningen på egen hand. 
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Ännu ett problem är klienter som är besvärliga och har en osäker ekonomisk 

framtid. Ananth Seetharaman, Ferdinan A. Gul & Stephen G. Lynn (2001) tar 

upp just detta ämne. Man kan tänka sig att revisionsbyråerna vill undvika att 

revidera för ostabila företag. Orsaken till det kan vara att byråernas rykte 

svärtas ned om företaget skulle gå i konkurs eftersom revisorn med sin 

kunskap blir en väldigt viktig konsult för mindre företag. Har revisorns råd lett 

till konkursen? Andra byråer skulle nog inte tveka på att påpeka detta. 

Enligt denna artikel är en sådan risk påtaglig för revisionsbyråer:  

”Besides potential liability payments, litigation against an audit firm can damage its 

reputation for the quality of its services.” (Ananth Seetharaman et al. 2001, s. 92) 
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4. Empiri 

 

Här kommer vi att redogöra för de personliga intervjuer som vi har haft med 

PwC, E&Y, 30 Fingrar samt Drivhuset Karlstad.

 

4.1. Intervju med PwC och E&Y 

PwC, representerade av Anders E. Hallgren samt Anders Bjurström, är världens största 

revisions- och konsultorganisation. I Sverige har man 3 700 medarbetare fördelade på 130 

kontor runt om i landet och man fortsätter att växa. 

E&Y, vars representant önskade vara anonym, är en ledande global aktör inom revision, 

skatt, transaktioner, rådgivning och redovisning med 152 000 medarbetare världen över. 

Några tydliga effekter sedan avskaffandet i november 2010? 

PwC: Flera stycken mindre klienter har avsagt sin revision, dock är det färre än 

väntat. Kalenderåret 2011 blev avskaffandet aktuellt på grund av 

räkenskapsåret, de med brutet räkenskapsår kunde avsäga sin revision först i 

mitten av 2011. Första december skulle man lämna in besked till bolagsverket 

om man ville avsäga sin revision och då handläggningstiderna är långa ramlar 

det fortfarande in besked.  

E&Y: Givetvis märkte man effekterna då aktiebolag valde att avsäga sin 

revisor men detta var vi förberedda på och kunde reagera via intensivare 

marknadsföring. Vi började erbjuda redovisningstjänster för de som inte ville 

ha kvar revisionen samt att våra onlineverktyg börjar bli allt viktigare. 

De aktiebolag som inte uppfyller revisionspliktens krav men ändå 

behåller sin revision, varför gör de det? 

PwC: Revisorn står ofta för kvalitetssäkringen av ekonomin i företaget. Ett 

exempel är 67-åringen som tyckte det var självklart att han skulle behålla sin 

revision, hans företag hade haft det hela tiden och han själv hade insett värdet 

av att ha revisorn. I och med revisionen får man en stämpel som bevisar att 

man är granskad av en extern part.   
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För företag som vill vara eller kommer vara underleverantörer till större 

företag är det viktigt att ha en reviderad redovisning då de större företagen 

lägger stor vikt vid det vid val av underleverantör. Dessutom ser man att de 

som betalar mer för revision också blir nöjdare. Revisorn blir mer insatt vilket 

leder till snabbare hjälp, sedan har revisorn en hel firma i ryggen med 

kompetens som kan användas för att hjälpa företaget i fråga. Anders 

Bjurström jämför PwC med en vårdcentral, kan inte den allmänna 

”sjukvården” hjälpa dig så finns det alltid specialister att tillgå. 

Många vill även ha revisionsbyrån som kontakt, till exempel 

redovisningsbyråer. En del av de som tackar nej till revision vill ändå fortsätta 

skicka sin årsredovisning för att få hjälp av oss. Vi diskuterar mycket om 

möjligheten av att införa en light-version av revision men har ännu inte 

kommit fram till något konkret. Ett problem kan vara att få företagen att 

förstå skillnaden mellan light-versionen och standardversionen. Redan idag ser 

vi att det är en hel del företag som inte riktigt vet vad revision innebär eller kan 

definiera det. Ett vanligt missförstånd är att man tänker att en 

redovisningskonsult kan ersätta en revisor men så är inte fallet. Ett exempel 

som Anders E. Hallgren tar upp är kontrollen av lagerlistan som genomgående 

kontrolleras av revisorn genom att man åker till lagret och ser om värdet 

verkligen finns medan redovisningskonsulten bara bokför värdet utan kontroll. 

En revisor är ett stöd i de inledande tiderna av företaget. Denne blir en 

kontinuerlig kontakt som man får förtroende för. Ofta blir revisorn ett stöd i 

viktiga frågor som man kanske inte ens vill ta upp med familjen eller sina 

närmaste, detta mycket tack vare sekretessplikten som revisorn har. 

”Det finns mycket mer man får av en revisor, speciellt om denne har en stark 

byrå i ryggen att ta hjälp av och när väl ett företag inser detta så är det sällsynt 

att de avsäger sig revisorn”. 

E&Y: Oftast är det en fråga om trygghet och rättvis syn. Om ett aktiebolag till 

exempel har flera delägare ger revisionen en rättvis behandling och insyn åt 

samtliga delägare. Sedan ger revisionen en kvalitetsstämpel som är väldigt 

viktig för företaget då den gör att intressenterna känner trygghet och att 

företaget uppfattas som seriöst. Vissa företag tror också att revisorn håller 

skatterverket borta men riktigt så fungerar det inte.  Vi reagerade på själva 

avskaffandet med att intensifiera marknadsföringen genom modernare verktyg 

och bättre paketerbjudanden.  
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Produkten är som den är och kan inte revolutioneras varför det är viktigt att vi 

differentierar oss genom att koppla ihop olika tjänster och förbättra de verktyg 

som vi erbjuder klienterna. Det finns inga jättehöga alternativkostnader för 

klienter vad gäller att byta mellan de verktyg som finns då det finns en 

standard man jobbar från, just därför kan vi locka fler klienter om just våra 

verktyg är bättre än konkurrenternas. 

Vad gör att de nybildade aktiebolagen inte väljer revisor och vad ska till 

för att de ska göra det? 

PwC: Ofta är det helt enkelt en utgift som man inte orkar bära. Detta kan dock 

straffa sig i framtiden om företaget växer och blir större. Säg att man vill ha 

revision efter 1-2 år eftersom företaget blivit så pass stort, då har inte 

revisorerna haft en inblick i företaget från start och det kan finnas problem 

som kunde ha undvikits om revision använts från början, till exempel så är 

skattefrågor problematiska. Nybildade bolag kanske vill spara in på kostnader i 

början. Om de tackar nej kan det dock kosta dem mycket längre fram. 

E&Y: Revisionens viktigaste syfte är att visa intressenterna att detta är ett 

seriöst företag och då detta inte syns som en tillgång i räkenskaperna kan det 

bli svårt för nybildade företag att se nyttan med revisionen. Ofta växer 

företagen snabbt över gränserna för revisionsplikten och har man inte en 

revisor med från början så uppkommer problem då revisorn vid en senare 

ingång i företaget måste sätta sig in i den ingående balansen vilket blir 

ytterligare jobb och en ytterligare utgift. Vi ger alltid råd till nybildade 

aktiebolag att ha en revisor för att slippa problem längre fram men som sagt, 

ser man inte nyttan i pengar så försvinner ofta viljan att ha en revisor. 

Har det hänt att ni har nekat ett företag i vetskap om att det skulle vara 

en besvärlig klient? 

PwC: Riskbedömning har blivit mer aktuellt med åren, till exempel om 

företaget skulle vara på väg mot en konkurs. Vi vill hjälpa mindre företag att 

bli bättre och säkrare, även om det är ett besvärligt företag – det är kul att följa 

mognadsprocessen. Sedan finns det undantag som man helt enkelt inte vill 

jobba med. Det kan bero på saker man vet eller saker man fått reda på av 

andra revisionsbyråer. Ett exempel är då en redovisningsbyrå i Kristinehamn 

kände till att en potentiell klient var besvärlig och hade brottsligt förflutet, 

detta meddelade de till oss och vi valde att neka den klienten revision. 
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E&Y: Det kan hända om en klient uppfattas som oseriös. Vi kan även kliva av 

under arbetets gång om det uppkommer att brottslig verksamhet bedrivs eller 

liknande anledningar som gör att vi inte vill kopplas ihop med den klienten. 

Vi provar alltid klienter innan vi bestämmer oss för att godkänna dem, detta 

för att undvika jävsförhållanden eller liknande situationer. Även de 

ekonomiska förutsättningarna kan vara en anledning till att man inte vill arbeta 

med en specifik klient. 

Hur ser ni på de gränser som sattes för revisionsplikten? 

PwC: Vi var förvånade att gränserna sattes så lågt och därför tror vi att 

gränserna kommer höjas succesivt. En tredubbling inom de närmaste fem åren 

skulle inte förvåna oss. 

E&Y: En viss förvåning uppstod eftersom nivåerna blev så pass låga men vi 

var förberedda för själva avskaffandet så det påverkade oss inte speciellt 

negativt att nivåerna blev lägre än väntat. Nivåerna kommer säkerligen höjas 

succesivt i olika steg men det är svårt att uppskatta hur snabbt ökningen 

kommer att ske. Värt att nämna är att de ursprungliga föreslagna nivåerna var 

förvånansvärt höga. 

Har ni haft någon prisutveckling på de vanligaste tjänster som 

nybildade aktiebolag efterfrågar till följd av avskaffandet? 

PwC: Revisionsprodukten blir kontinuerligt större vilket innebär att man har 

fler och fler steg att gå igenom innan man är klar med revisionen vilket driver 

priset på revision uppåt. Orsaken till att produkten blir större är övergången 

från RS- till ISA-standard. Revisionen skiljer inte på stora och små företag 

utan man utför samma saker. Dock sker detta i olika utsträckning eftersom en 

liten klient oftast inte behöver en så stor produkt. Det är svårt att hamna på ett 

pris under 10 000 kronor för revision per år. Denna summa kan vara svår att 

svälja för nya företag men nyttan med revisionen är stor och man tjänar på det 

i längden. Detta kan dock vara svårt att bevisa för företagen eftersom det är 

svårt att sätta ett pris på fel man inte har gjort då man haft hjälp av en revisor. 

Visserligen är det billigare att gå till en redovisningsbyrå eller en mindre 

revisionsbyrå. Anders E. Hallgren jämförde detta med en Volvo och en Fiat. 

Fiaten är visserligen billigare än Volvon och den fungerar bra men Volvon är 

säkrare – ett tryggare val. 
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E&Y: Eftersom konkurrensen är i stort sett lika stor så ser vi ingen direkt 

påverkan på priset till följd av avskaffandet. Det var länge känt att ett 

avskaffande skulle komma och vi hade gott om tid på oss att förbereda 

verksamheten. Även standardövergången var känd och det blev inte så att 

verksamheten ändrades över natten utan vi var förberedda på ändringarna. De 

företag som pressar priserna är större företag som har muskler för att göra det 

och sådana företag finns inte direkt i överflöd här i Karlstad. Visst finns det en 

konstant kunskapsökning då revisionsstandarderna växer kontinuerligt men 

som sagt så är detta något vi alltid är föreredda på och några plötsliga 

prisförändringar på grund av förändringar finns inte. 

Har er marknadsföring/image förändrats på senare tid? 

PwC: Marknadsföringen är beroende av revisorerna som är ute hos kunderna 

och gör ett bra jobb och vi har inte behövt marknadsföra revisionen. Om man 

gör ett bra arbete sprids ryktet mellan företagen. Förr ansågs marknadsföring 

inom revisionsmarknaden som oseriöst och det ligger troligtvis kvar i 

branschen, speciellt hos de äldre generationerna. ”Stans bästa och billigaste 

revision” klingar varken bra eller går ihop. 

Det finns dock säljare inom PwC som informerar klienter om tillgängliga 

tjänster. Alldeles nyligen var en reklamannons på ljusskylten vid Åhléns i 

Karlstad aktuell. Vi hade en offert inne men det blev aldrig något av det hela. 

Istället använder vi oss av mycket aktiviteter tillsammans med våra klienter. Vi 

arrangerar möten under olika tillställningar där vi träffar klienter och 

informerar om företaget och förändringar i skattefrågor, företagsvärdering, 

ISA med mera. Mötena kan ske under hockeymatcher, trav, på golfbanan och 

så vidare men också på det lokala kontoret i form av frukostmöten. 

Det finns en uppfattning av revisorn som en gubbe i kostym som sitter i 

källaren och bläddrar papper – detta är något alla revisionsbyråer jobbar hårt 

för att ändra på men ännu har man inte nått ända fram. E&Y var först ut med 

att börja modernisera och föryngra verksamheten och uppfattas nog idag som 

den ”hippaste” byrån. Anders Bjurström tar fram Volvoreklamen som en bra 

reklam där man räknar antalet nyheter i bilen trots att ”paketet på utsidan” inte 

skiljer sig alltför mycket mot förra modellen. Man ser det som viktigt i 

marknadsföringen att föra fram hela ”kittet bakom” och inte bara de enskilda 

tjänsterna. PwC har ett centralt organ i Stockholm som reglerar 

marknadsföringen men den lokala marknadsföringen styr man väldigt mycket 

på egen hand ändå. 
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E&Y: Vi har en solklar marknadsföringsidé och det är att uppfattas som den 

modernaste revisionsbyrån. Vi har ett centralt organ i Stockholm som styr 

marknadsföringen allmänt och dit vi måste gå för att få vår lokala 

marknadsföring godkänd. Den lokala marknadsföringen är indelad i olika 

grupper som jobbar mot olika mål, till exempel har vi en grupp som har 

mycket kontakt med universitetet. Dessutom har E&Y en stor tävling, 

”Entrepeneur of the Year”, där lokala företag kan nå en Sverigefinal som i sin 

tur leder till en Europafinal som hålls i Monaco. Denna tävling har blivit en 

väldigt lyckad marknadsföringsstrategi och lockar unga driftiga människor, 

precis sådana som vi vill ha som medarbetare, samt ger oss stor publicitet. 

Medlen för marknadsföring ändras konstant och vi gör hela tiden medvetna 

val på var vi vill synas. Till exempel väljer vi att inte ha en skylt uppe på 

Bergvik utan annonserar hellre i NWTs onsdagsbilaga ”Arbete och Ekonomi”. 

Det är inte så att vi tror att våra kunder inte handlar på Bergvik utan det är ett 

medvetet val vi gör på grund av de kontinuerliga mätningar vi genomför. 

Mätningarna kontrollerar var marknadsföringen ger störst effekt och sedan 

anpassar vi oss efter resultaten i mätningarna. Om vi får någon stor utmärkelse 

uppmärksammar vi den gärna och kan köra något större evenemang på torget 

eller liknande. 

På senare tid har vi i marknadsföringen även börjat prioritera de onlinetjänster 

vi har för det finns en ökande efterfrågan hos klienterna att kunna sköta vissa 

delar på egen hand via internet. Framför allt gäller det faktureringar som 

klienterna gärna vill sköta själva. 

Hur uppfattar ni att mindre bolag hör talas om tillgängliga tjänster för 

redovisning och revision? 

PwC: Ofta sker det via Nyföretagarcentrum, Bankerna eller 

Försäkringsbolagen. Mun-till-mun metoden är oerhört viktig i en stad som 

Karlstad då den skapar kontaktnät ute hos klienter vilket hjälper till att sprida 

information till potentiella klienter. Det finns även riktad marknadsföring till 

stora företag men eftersom det i en mindre stad som Karlstad inte finns 

särskilt många riktigt stora företag blir därför relationerna man skapar oerhört 

viktiga. Självklart så anpassas marknadsföring utefter vilken kunden är. 
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E&Y: I Karlstad är mun-till-mun metoden oerhört viktig, ”Nöjda kunder är 

vår bästa marknadsföring”. Sedan jobbar vi mycket med att synas på 

Nyföretagarcentrum, Karlstads universitet, Drivhuset och så vidare. De flesta 

som kommer frågar ofta om ett specifikt namn de vill jobba med, ett tecken på 

att någon kontakt har berättat för dem att en viss medarbetare på E&Y är 

kunnig. 

4.2. Intervju med Samuel L. Jonsson, 30 Fingrar 

Samuel L. Jonsson, egen företagare. Startade handelsbolaget 30 Fingrar 

tillsammans med Erica J. Hallin 2009-11-05. 

2012-01-25 gick de dock över till aktiebolag och bedriver en kommunikationsbyrå 

som erbjuder tjänster inom kommunikation och marknadsföring. 

Köper ni för närvarande in någon form av revisions- eller 

redovisningstjänst? 

Ja, en redovisningskonsult från PwC sköter den löpande redovisningen och 

konsulten har gjort det i stort sett sedan vi startade bolaget. Första halvåret 

skötte vi redovisningen själva för att undvika en ytterligare kostnad. I takt med 

att vi blev oroliga för att göra fel valde vi att köpa in en redovisningstjänst 

Varför valde ni PwC? 

Valet föll på PwC då vi hade fått ett erbjudande i form av ett ”starta nytt 

paket” via Drivhuset. Vi var även på en hockeymatch i Löfbergs Lila Arena 

där de hade arrangerat ett möte. E&Y var även de aktiva under tiden vi 

startade upp bolaget men PwC var de vi först träffade för att diskutera tjänster 

och därför blev det PwC. 

Vad består tjänsten av och vad kostar den? 

Som sagt så sköter PwC den löpande redovisningen, vi kan dock när vi vill 

kontakta dem om vi har frågor angående i stort sett vilken del av 

verksamheten som helst. För närvarande betalar vi 7000 kronor varje kvartal. 

Då ingår även visionsbyrån online – en tjänst som vi verkligen fattat tycke för. 

Där kan vi sköta vår bokföring, fakturor och få en överblick över den 

ekonomiska situationen. 
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Hur tycker ni att PwC sköter sitt arbete? 

Vi tycker att de gör ett bra jobb. Det var PwC som föreslog att vi skulle gå 

över till aktiebolag och då föreslog de att vi skulle utöka tjänsten. Dock har de 

inte försökt att pracka på oss massa tjänster utan det har endast varit förslag 

och därför uppfattar vi dem som ärliga och att de verkligen vill vårt bästa. Det 

har blivit lättare som aktiebolag vilket PwC sa att det skulle bli och det tackar 

vi dem för, kostnaden för tjänsten är samma som då vi var ett handelsbolag. 

Har andra byråer kontaktat er och erbjudit tjänster? 

Vi fick in en del brev vid övergången till aktiebolag men mycket mer än så var 

det inte. Det finns dock en byrå som är ganska tjatig och skickar mycket e-mail 

samt brev men vi vill inte nämna vilken. 

Hur skulle ni reagera om en revisionsbyrå marknadsför sig som ”bäst 

och billigast”? 

Jag vet inte riktigt, reaktionen skulle varken vara positiv eller negativ. Det är 

jobbigt när marknadsföring är tjatig och påträngande men att köra lite reklam i 

NWT eller VF, varför inte? Det borde dock hållas på en professionell nivå 

med tanke på arbetet de utför. 

Tycker ni att tjänsten är dyr och har ni några andra anmärkningar på 

den? 

Jo, den är lite dyr men samtidigt är vi väldigt nöjda och letar inte efter att byta. 

Vi har ett förtroende för PwC och de är snabba på att svara när vi har 

funderingar. Vad vi skulle vilja ha är en mer specifik faktura där man mer 

ingående kan se vad vi betalar för. Just nu är det bara två poster på fakturan 

och om man till exempel jämför med de fakturor vi skickar till kunder så är det 

betydligt fler poster på dem. 
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4.3. Intervju med Melinda From, Drivhuset Karlstad. 

Drivhuset är en ideell stiftelse som arbetar för att främja nyföretagandet i 

Sverige. Målgruppen för Drivhuset Karlstad är studenter vid Karlstads universitet 

och kontoret ligger i Studenternas Hus vid universitetsområdet. 

Har du någon åsikt angående gränserna för revisionsplikten som 

ändrades i november 2010? 

Få av våra kunder drabbas eftersom de är små och nybildade företag och de 

befinner sig oftast väldigt långt under gränserna, så nej det har jag väl inte. 

Märker ni att fler vill starta företag sedan gränserna sänktes? 

Fler och fler företag startas men jag tror mer att det beror på att gränserna för 

att starta aktiebolag sänktes från 100 000 kronor till 50 000 kronor snarare än 

att det beror på att gränserna för revisionsplikt sänktes. 

Vad är er erfarenhet av nystartade företags inställning till revision? 

Vi brukar förklara för dem vad det är och hjälpa till. Oftast vill de inte ha den 

information direkt utan senare vid genomförandet. 

Brukar ni tipsa de som startar nytt om att använda sig av revision? Vet 

de själva vad revision innebär? 

Drivhuset brukar ge rådet att de nystartade företagen ska använda sig av någon 

form av redovisning av en extern part. Vi brukar föreslå någon av våra 

samarbetspartners, PwC eller E&Y, om de inte själva har någon form av 

ekonomiutbildning eller känner någon som kan sådant. Vi hjälper dem att 

komma igång och bland de som inte läst ekonomi är det många som inte vet 

vad revision innebär. 

Brukar ni ge förslag på revisionsbyråer och förmedla en kontakt? 

Har ni någon kontakt med revisionsbyråerna? 

Vi tipsar alltid om våra samarbetspartners PwC och E&Y som vi har ett 

långsiktigt samarbete tillsammans med. Samarbetet utvärderas varje år där vi 

går igenom sådant som har varit bra och det som kan bli bättre samt om 

någonting ska läggas till.  
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Både PwC och E&Y har ett stort intresse av nystartade företag och vill gärna 

vara med redan vid uppstartandet så de är mycket intresserade av vår 

verksamhet. 

Hur upplever du att marknadsföringen inom revisionsbranschen går 

till? Har ni märkt någon utveckling de senaste åren? 

Svårt att säga men det är inte ofta man ser till exempel reklamskyltar i 

centrum. Kanske att revisionsbyråerna använder sig av fler aktiviteter nu. De 

åker till exempel och bowlar med studenter och så vidare för att knyta en tidig 

kontakt. Man kan även se en mängd olika samarbeten som liknar vårat till 

exempel med ALMI och Communicare och det har självklart 

revisionsbyråerna en tanke med. Marknadsföringen har utvecklats mycket och 

framför allt internet är en drivande faktor för närvarande. 
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5. Analys 

 

I analyskapitlet ställs teori mot empiri och jämförelser görs. Vi vill visa de 

skillnader och likheter som finns mellan de båda samt att bygga en grund för 

kommande slutsats.

 

5.1. Kvalitetsstämpeln 

Ett återkommande ämne i teorin samt i våra intervjuer med PwC och E&Y 

var kvalitetsstämpeln. Kvalitetsstämpeln ger ett förtroende till företagets 

intressenter och visar att företaget är seriöst och vad man kan se är att teorin 

väldigt väl överensstämmer med insamlad empiri. Anders E. Hallgren menar 

att kvalitetstämpeln är den viktigaste faktorn till varför aktiebolag bör ha en 

revisor, ett påstående som även E&Y delade. Vad gäller utvecklingen av 

revisionens kvalitet hade PwC och E&Y inga speciella synpunkter på 

förändring. De menar att kvalitén är god för närvarande och håller man sig på 

denna nivå och inte blir sämre så känner de att det inte finns någon stor 

anledning till att lägga stora resurser på just utvecklingen. Deras åsikter 

överensstämmer med gällande teori (Jere R. Francis 2004) där det även finns 

indikationer på att revisionen har en för hög kvalitet, man pratade om att för 

mycket revision kunde vara ett problem.  

5.2. Revisionsprodukten 

PwC och E&Y uppfattar själva att det finns en svårighet i att förnya 

revisionsprodukten och då den större delen av nya klienter fås genom mun-till-

mun metoden kanske man missar de unga entreprenörer som ännu inte har ett 

stort kontaktnät och således inte nås av de som talar väl om respektive byrå. 

Eftersom produkten är väldigt lik mellan byråerna blir det väldigt viktigt att 

utveckla kompetenserna inom byrån för att på så sätt erbjuda ett större 

kundvärde än konkurrenten. ”The value chain” är i teorin det vanligaste 

verktyget för att identifiera de vägar på vilka man kan förbättra det kundvärde 

man erbjuder och den ytligaste delen, servicen utåt mot klienterna, är i en stad 

som Karlstad kanske den viktigaste biten att titta på. Samuel L. Jonsson känner 

att han inte har någon anledning att byta byrå då han har ett stort förtroende 

för PwC och får känslan av att de vill hans bästa. Uppenbart är att förtroendet 

man får om representanten från byrån gör ett bra jobb gör det svårt för andra 
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byråer att ta över klienten. Att tidigt komma åt nybildade företag är en viktig 

faktor vilket både PwC samt E&Y uppmärksammar och det tar uttryck i de 

långsiktiga sammarbetena med Drivhuset och Communicare. 

Samuel L. Jonsson menade att produkten hans företag köper in lämnar en hel 

del att önska vad gäller faktureringen. Han jämför sina egna fakturor med de 

han erhåller från PwC och menar att PwC:s är väldigt ospecifika och bör ha 

fler poster. Detta är någonting som PwC är medvetna om samtidigt som det är 

svårt för dem att dela upp fakturan i fler poster då arbetets olika delar flyter 

samman. 

Tryggheten och det faktum att man inte blir påtvingad tilläggstjänster stärker 

bandet man har med byrån. Detta leder till att kostnaden, som Samuel L. 

Jonsson anser vara aningen för stor, blir acceptabel. Frågan är om 

prisökningarna som sker på grund av växande regelverk (Stephen A. Zeff 

2007) kommer bli ett framtida problem. 

5.3. Marknadsföring 

Som delägare i ett kommunikationsföretag blir Samuel L. Jonssons åsikt om 

marknadsföring aningen nyanserad. Han anser att det absolut inte är någon 

fara för en revisionsbyrå att marknadsföra sig mer offentligt så länge det inte 

blir påträngande. Kanske ligger även gränsen för vad påträngande blir lite lägre 

för den kategori av företag som en revisionsbyrå tillhör, ”high-performance 

businesses”. 

PwC och E&Y anser att det finns en viss ovana i branschen att marknadsföra 

sig och kanske främst vad gäller revisionsprodukten då det länge varit oetiskt 

att göra det. Någon ökning av marknadsföring från byråernas sida för att 

konkurrera om de bolag som numera inte omfattas av revisionsplikten har inte 

skett. E&Y menar att konkurrensen hela tiden har funnits och någon 

anledning till upptrappning existerar inte i nuläget. Just E&Y har nått långt i 

att ändra bilden av en revisor och ses idag som den modernaste byrån, något 

de även strävar efter att vara. Anledningen till att marknadsföringen inte ökat 

på grund av avskaffandet kan hänföras till att både PwC och E&Y har stora 

kundbaser och att det är billigare att hålla befintliga klienter nöjda än att värva 

nya. Framför allt i en marknad som den i Karlstad där mun-till-mun metoden 

regerar blir det viktigt att bibehålla nöjda kunder då de är den bästa 

marknadsföringen. Det märks att både PwC och E&Y förstår värdet av att 
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vara ute tidigt i kontakten med nyföretagare, något som det långsiktiga 

samarbetet med Drivhuset bevisar.  

Samuel L. Jonssons bolag, 30 Fingrar, är ett tydligt exempel på att byråernas 

strategi att kontakta nya företag i ett tidigt skede fungerar. 30 Fingrar fick 

nämligen ett ”Starta-nytt” erbjudande av PwC via Drivhuset, gick på en av 

PwC:s aktiviteter i samband med en hockeymatch och sedan rullade det på 

med samarbetet. Även E&Y var aktiva under uppstartandet av företaget men 

PwC var först vilket ledde till att de också fick 30 Fingrar som klient. 

PwC verkar jobba efter teorierna i ”The value chain” med tanke på deras 

resonemang kring införandet av en ”light-version” av revisionen. De är 

medvetna om att mindre aktiebolag gärna skulle se en sådan produkt men 

själva utformandet av produkten så att de med mindre kunskaper inom ämnet 

skulle förstå skillnaden mellan den nya och gamla produkten upplever man 

som problematisk. 

5.4. Effekterna av avskaffandet 

Det går att nämna flera anledningar till att ett aktiebolag väljer att behålla sin 

revisor. Först och främst kan själva branschtillhörigheten kräva det, vill man 

vara underleverantör till ett större företag hjälper det säkerligen till att ha en 

revisor då det stora företaget vid val av underleverantör lägger stor vikt vid att 

dennes ekonomi är granskad av en revisor. I andra fall krävs knappast någon 

revisor, till exempel i den lokala fönsterputsfirman eller hos frisören. 

Frivision visar i sina studier att avskaffandet av revisionsplikten hade tydliga 

effekter på antalet nystartade aktiebolag i Sverige, se tabell 2. Urskilja kan man 

även göra att effekten av avskaffandet verkar ha varit större än sänkningen av 

aktiekapitalet som krävs för att starta ett nytt aktiebolag. Dock verkar det som 

att effekterna är olika beroende på vem man frågar. Enligt PwC och E&Y har 

man märkt att en del bolag har avsagt sin revision men att man är förvånade 

över hur få det är. Frivision å andra sidan menar att det är oerhört många 

bolag som inte längre har en revisor och de tror att utvecklingen kommer 

fortsätta i den takten. Man uppmärksammar två trender: den ena där nybildade 

aktiebolag oftast väljer att inte ha en revisor medan de bolag som redan fanns 

vid avskaffandet avsäger sin revision i en långsammare takt. Enligt Frivision är 

anledningen att för lite information om avskaffandet har kommit till dessa 

bolag medan PwC och E&Y menar att när man väl haft en revisor och 

upptäcker värdet blir det som en naturlig och viktig del av verksamheten. 
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Bland de bolag som avsäger sin revision kvarligger dock behovet av en extern 

persons synpunkter och ofta får PwC och E&Y in gamla klienters 

årsredovisningar då de vill försäkra sig om att de gör rätt. Alltså finns det 

skillnader i hur olika aktörer ser på avskaffandet men onekligen är det någon 

faktor som gör att bolag behåller sin revisor om de har haft den tidigare. 

5.5. Revisionens kostnad samt risk 

Ananth Seetharaman, Ferdinan A. Gul & Stephen G. Lynn (2001) uppfattar 

att det finns en påtaglig risk med att sköta revisionen för bolag som är 

ekonomiskt ostabila och har en osäker framtid. Studien som gjordes i England 

stämmer delvis överens med PwC:s och E&Y:s åsikter. Även de uppfattar att 

det inte är bra för respektive byrå att vara kopplad till bolag som går i konkurs 

eller kopplas till brottslig verksamhet. Det är inte så att man blint kör på varje 

klient utan riskbedömningar görs innan varje samarbete ingås och man kan 

även avbryta samarbetet om det vid ett senare tillfälle uppkommer faktorer 

som gör att ett samarbete är riskabelt för den egna byrån. Den del som inte 

stämmer överens med studien är att PwC och E&Y gärna hjälper bolag som 

har det svårt ekonomiskt då det är en fin känsla att följa ett bolags 

mognadsprocess och vara en del av den. Lika mycket som risken finns för att 

bolaget går i konkurs finns möjligheten att bolaget växer till sig ordentligt och i 

framtiden blir en viktig klient som talar väl om byrån och i sin tur värvar nya 

klienter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

6. Slutsatser 

 

I slutsatsen kommer problemformuleringen att besvaras så att syftet med denna 

studie kan nås. Avslutningsvis kommer en diskussion samt förslag till vidare 

forskning att ges.

 

6.1. Problemformulering 

De huvudsakliga frågeställningarna som skulle besvaras var: 

 Har revisionsbyråernas marknadsföring förändrats sedan avskaffandet? 

 Finns det önskemål hos revisonsbyråernas klienter att förändra 

produkten? 

 Vad är de, enligt revisionsbyråerna, viktigaste faktorerna när nybildade 

aktiebolag beslutar om de ska ha en revisor eller inte? 

Marknadsföring är något som ständigt förändras och blir viktigare och 

viktigare i dagens samhälle. Man måste differentiera sig från andra och med 

tanke på antalet nybildade bolag som hela tiden ökar måste man ständigt 

utvärdera sin marknadsföring för att få ut det mesta man kan.  

PwC och E&Y är erfarna byråer med sina föredragna kanaler och de har ett 

klart försprång mot andra byråer då de har haft längre tid på sig att skapa 

kontaktnät. De har båda byggt upp rykten om att vara seriösa byråer som 

erbjuder tjänster av hög kvalitet. Någon direkt effekt på marknadsföringen har 

avskaffandet inte haft utan båda byråerna har varit beredda på avskaffandet 

och har kunnat förbereda sig. Dessutom har de redan väl utvecklade 

kontaktnät i Karlstad och då mun-till-mun metoden är den bästa 

marknadsföringen här så har man inte haft något större behov att förändra 

marknadsföringen. Däremot är det något man ständigt utvärderar, PwC hade 

till exempel planer på att marknadsföra sig på den nya ljusskylten vid Åhléns i 

centrala Karlstad men valde till slut att inte genomföra det.  

E&Y å sin sida väljer allt mer att marknadsföra sina onlinetjänster då de ser 

det som det lättaste sättet att höja kundvärdet och locka klienter. Dessutom är 

internet lättillgängligt och leder till en kontakt i ett tidigt stadium med 

människor som funderar på att starta egna aktiebolag – det vill säga potentiella 

framtida klienter. Ovanan som ligger i branschen vad gäller att marknadsföra 
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sig offentligt och aggressivt finns fortfarande kvar men exemplet ovan med 

ljusskylten är bevis på att utvecklingen går framåt och att byråerna börjar 

utvärdera möjligheten. Båda byråerna känner att det är i det tidiga skedet av 

uppstartandet av ett aktiebolag som det är bäst att synas. Det kan man se i de 

långsiktiga samarbeten man har med till exempel Drivhuset. 

Revisionsprodukten är något som är svårt att göra stora förändringar på då 

standarderna som finns är de man ska följa och de lagar som finns styr vidare 

hur man måste jobba. Möjligheten som finns är att ändra på utformandet till 

exempel att erbjuda pakettjänster och hålla kvalitén på en hög nivå. Även en 

”light-version” av revision är något som diskuteras då revisionen för 

närvarande inte skiljer på små och stora aktiebolag och att införa en mindre 

version tror PwC kan vara ett bra beslut. Dock finns svårigheterna i att 

förklara skillnaderna mellan en ”light” och en fullstor revision varför det just 

nu bara stannar vid en diskussion.  

Vad vi upptäckte är att det finns en önskan hos klienterna att få en mer 

specificerad faktura som mer ingående förklarar vad man egentligen betalar 

för. Byråerna är medvetna om problemet men de känner att det är svårt att 

dela upp något som är en enhet. Med tanke på att det är liknande tjänster som 

erbjuds av respektive företag och då en alternativkostnad vid byte av byrå är 

låg kan man tycka att byråerna skulle tjäna på en aggressivare marknadsföring. 

Visserligen är det svårt att byta bort någonting som man känner fungerar bra 

men likväl anser vi att detta kan vara en anledning till varför aggressivare 

marknadsföring skulle kunna vara bättre. 

Det finns ett antal faktorer som styr när nybildade aktiebolag väljer om de ska 

ha en revisor eller inte: kostnaden, typen av verksamhet samt kontakters 

erfarenheter är kanske de främsta faktorerna. För byråerna är det ett svårt men 

viktigt jobb att förklara värdet av en revisor för nybildade bolag då det inte går 

att sätta ett pris på fel man inte gör. Tydligt är att många befintliga klienter 

som numera har möjlighet att avsäga sin revision har insett just detta värde 

och därför behåller sin revisor. De nybildade aktiebolagen som aldrig haft en 

revisor kan inte på samma sätt förstå värdet och därför ser man en stor 

skillnad mellan dessa två aktiebolagskategorier vad gäller antalet som har 

revisor eller inte. Sedan finns det de aktiebolag som inte alls behöver ha en 

revisor med tanke på verksamheten de bedriver. Har man dock ambitioner att 

växa sig stor och locka investerare kommer en revisor att krävas och ju tidigare 

en revisor får en inblick i verksamheten desto bättre. 
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6.2. Avslutande diskussion 

Uppenbart är att huvudsaken av de teorier som vi har jämfört med insamlad 

empiri överensstämmer med varandra. Själva avskaffandet hade inte lika stor 

påverkan på revisionsbyråerna som vi först trodde. Att cirka 70 procent av 

klienterna skulle få avsäga sin revision lät som att en stor andel av klientelen 

kunde försvinna men byråerna var uppenbarligen trygga i sina roller på 

marknaden och visste att de inte skulle påverkas allt för mycket. Visst var det 

klienter som avsade sin revision men de stannade ofta kvar hos byrån ändå 

men då via andra tjänster. Svårigheten som finns för byråerna är att bevisa för 

nybildade aktiebolag vad revisionen innebär och tillför som är värt att betala 

för. I tabell 1 visades att det finns stora skillnader mellan de aktiebolag som 

bildats efter avskaffandet jämfört med de som bildats före avskaffandet vad 

gäller antalet som har en revisor.  

Någon direkt påverkan på marknadsföringen upptäckte vi inte heller och även 

det har sin förklaring i att byråerna vi intervjuade är stora aktörer med redan 

utvecklade kontaktnät. Lägg därtill att båda byråerna hade gott om tid att 

förbereda sig för avskaffandet och det blir uppenbart att plötsliga förändringar 

inte riktigt sker i marknaden som skulle ge upphov till förändring i 

marknadsföringen. Båda byråerna har redan identifierat de kanaler där 

marknadsföring ger mest effekt för närvarande. 

6.3. Förslag till vidare forskning 

Då vi valde att göra en kvalitativ studie blev det viktigt för oss att prata med 

aktörer som direkt berörs av avskaffandet och har arbetat i marknaden en lång 

tid. Ännu är det tidigt att sia om effekterna av avskaffandet då de långa 

handläggningstiderna hos Bolagsverket förskjuter effekterna. En uppföljning 

inom några när effekterna fått mer tid på sig skulle därmed kunna vara 

intressant att forska vidare om, kanske har även gränserna för revisionsplikten 

ändrats?  

Även en kvantitativ studie ur aktiebolagens synvinkel skulle vara intressant, vi 

hade det som en inledande tanke att göra enkäter men på grund av 

ekonomiska skäl valde vi att avstå. 
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