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The purpose of this paper is to find out
how some Swedish auditing firms affected
by the exemption of Audit. The study also
leads to the Swedish auditing agencies
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customers.

Methodology:

The study has an inductive approach with
qualitative interviews to collect primary
data for the study.

Theory:

A brief overview of the history of auditing
and audit assignment is introduced.
Furthermore produced marketing in the
accounting profession and the chapter
concludes with a review of the audit
exemption impact in other countries.

Empirical foundation:

The empirical data consists of five
personal interviews, two with auditors
from large firms and three with auditors
from small firms.

Conclusions:

The impact of the audit exemption has
not been a particularly powerful. However
the accounting firms have developed their
services to meet a modified request.
Auditing agencies have begun to leave the
more traditional view of marketing.

Mälardalens University
School of Business
Bachelor Thesis in Business Administration

Västerås 2011-06-10

FÖRORD
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Ulla Petterson för viktiga synpunkter, vägledning
och stöd under uppsatsens gång. Vi vill även tacka samtliga respondenter som tagit sig tid
att ställa upp på intervjuerna och därmed gjort denna uppsats möjlig.

Eskilstuna, den 10 juni 2011

Anita Ajamlou

Andreas Ekberg

Michel Gulunay

Mälardalens University
School of Business
Bachelor Thesis in Business Administration

Västerås 2011-06-10

Innehållsförteckning
1. Inledning ............................................................................................................................................. 1
1.1

Bakgrund............................................................................................................................. 1

1.2 Problemområde ...................................................................................................................... 2
1.3 Problemprecisering ................................................................................................................. 3
1.4 Syfte ........................................................................................................................................ 3
1.5 Avgränsning ............................................................................................................................ 4
2. Metod.................................................................................................................................................. 5
2.1 Angreppssätt ........................................................................................................................... 5
2.2 Val av metod ........................................................................................................................... 5
2.3 Primär- och sekundärkällor..................................................................................................... 6
2.4 Validitet och reliabilitet .......................................................................................................... 7
2.5 Urval ........................................................................................................................................ 8
2.6 Metodkritik ............................................................................................................................. 9
2.7 Källkritik .................................................................................................................................. 9
3. Referensram...................................................................................................................................... 11
3.1 Begrepp ................................................................................................................................. 11
3.2 Revisionens historia .............................................................................................................. 13
3.3 Revisionsuppdraget .............................................................................................................. 14
3.4 Revisionspliktens avskaffande i andra länder ....................................................................... 18
3.4.1 Danmark .................................................................................................................. 18
3.4.2 England .................................................................................................................... 19
3.4.3 Finland ..................................................................................................................... 21
3.4.4 Sammanfattning – Andra länder ............................................................................. 22
3.5 Tjänstemarknadsföring ......................................................................................................... 23
3.6 Marknadsföring i revisionsbyråer ......................................................................................... 26
3.6.1 Den traditionella etiska synen på marknadsföring bland revisorer ........................ 26

Mälardalens University
School of Business
Bachelor Thesis in Business Administration

Västerås 2011-06-10

3.6.2 Den mer moderna synen på marknadsföring bland revisorer ................................ 27
4. Empiri ................................................................................................................................................ 29
4.1 Överblick av marknadsföringen på revisionsbyråerna ......................................................... 29
4.2 Revisionspliktens avskaffande .............................................................................................. 31
4.2.1 Kundbortfall i revisionsbyråerna ............................................................................. 32
4.3 Tjänstemarknadsföring ......................................................................................................... 33
4.3.1 Kundkontakt ............................................................................................................ 33
4.3.2 Mervärde av revision och synen på revisorer ......................................................... 34
4.4 Marknadsföring i revisionsbyråer ......................................................................................... 35
4.4.1 Marknadsföring i dagsläget ..................................................................................... 35
4.4.2 Förändring av utbud av tjänster i revisionsbyråer ................................................... 36
5. Analys ................................................................................................................................................ 37
5.1 Påverkan på revisionsbyråer när revisionsplikten avskaffades ............................................ 37
5.2 Tjänstemarknadsföring i revisionsbyråer ............................................................................. 38
5.2.1 Revisionens betydelse för intressenterna ............................................................... 40
5.3 Förändring i utbud ................................................................................................................ 41
6. Slutdiskussion.................................................................................................................................... 42
7. Källförteckning .................................................................................................................................. 44
Bilaga 1 - Intervju frågor Revisorer ....................................................................................................... 48

Mälardalens University
School of Business
Bachelor Thesis in Business Administration

Förkortningar
ABL - Aktiebolagslagen
BFN - Bokföringsnämnden
BRÅ - Brottsförebyggande rådet
EU - Europeiska unionen
FAR - Branschorganisationen för revisorer och rådgivare (Äldre version)
Far - Branschorganisationen för revisorer och rådgivare (Efter 2010)
KPMG - Klynveld, Peat, Marwick, Gördeler
Prop. - Proposition
PwC - PricewaterhouseCooper
SOU - Statens offentliga utredningar
VD - Verkställande direktör
ÅRL - Årsredovisningslagen

Västerås 2011-06-10

Mälardalens University
School of Business
Bachelor Thesis in Business Administration

Västerås 2011-06-10

1. Inledning
Detta kapitel kommer att introducera grunden av uppsatsen. För att läsaren ska få
en bild av vad uppsatsen handlar om kommer en bakgrund till ämnet att
presenteras. Vidare framställs en problemformulering och syfte som uppsatsen
kommer att behandla.

1.1 Bakgrund
Skälet till att revisionsplikten avskaffades för små och medelstora företag var att regeringen
ville minska den administrativa bördan och kostnaderna som uppkom för dessa företag.
(Soliditet 2008)
Den nya regeringen tillsatte en utredning år 2006, kommittédirektiv 2006:96, med uppdrag
att se över föreskrifterna kring revisionsplikten för mindre aktiebolag i Sverige. Den har
kompletterats av regeringen via tilläggsdirektivet, 2006:128. (SOU 2008:32)
Lagändringen kom till för att den svenska regeringen valde att anpassa sig efter EU:s fjärde
bolagsrättsliga direktiv om att det ska finnas en frivillig revision inom EU-länderna där
Sverige var ett av de få länder som hade en lag på att en revisor måste finnas i varje
aktiebolag. (SOU 2008:32)
21 juni 2010 klubbade Riksdagen igenom förslaget och överlämnar beslutet till aktiebolag
att själva välja om det vill bli av med revisionen. Samma år den första november 2010
beräknade FAR att hela 250 000 företag inte kommer att omfattas av revisionsplikten vid
november 2010. Detta skulle enligt FAR vara hela 72 procent av alla Svenska aktiebolag.
Gränsvärdena går vid:
Högst 3 miljoner kronor i omsättning
Max 1,5 miljoner i balansomslutning
Högst 3 anställda
Det krävs även att ett företag uppfyller två av tre gränsvärden för att bolagen ska kunna
avskaffa revision. (Far, 2010)
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När revisionsplikten avskaffats blir marknadsföring allt mer väsentligt för revisorerna. Den
etiska synen på marknadsföring har länge hållit sig hos revisorer, men kraven på revisorer
ändras när revisionsplikten är efterfrågestyrd. Revisorerna får en ny yrkesroll där
försäljningsarbetet är en viktig del, de flesta revisorer känner till att branschen förändras
men många vet inte hur de ska gå till väga. Askenberger, föreläsare och ledartränare för
Franklin Covey som håller kurser tillsammans med Far akademin, menar att det finns två
hinder revisorerna måste ta sig förbi för att nå framgång i sina nya roller:
Det finns ingen tradition hos revisorer av försäljning och marknadsföring
Tjänsterna som erbjuds är komplexa (Gianuzzi 2009)
Allmänhetens bild av säljare är inte alltid positivt och revisorerna måste ge
försäljningsarbetet hög status för att kunna sälja, de måste få en annan bild av försäljning in
på kundmöten då attityden avspeglar sig i bland annat kroppsspråk som kommer visa sig i
resultatet av mötet. (Gianuzzi 2009)
Det viktigaste för en revisor är att förstå kunden och dennes behov, detta skapar en
långsiktig relation med kunden. Revisorer ska lyssna på kunden, att vilja göra det bästa för
kunden är nyckeln till gott resultat. Det är nya möjligheter som öppnas för revisionsbyråerna
och det blir en komplicerad utmaning för revisorerna men de revisionsbyråer som anpassar
sig efter marknaden och är aktiva kommer att bli mest framgångsrika. (Gianuzzi 2009)

1.2 Problemområde
En stor del av revisionsbyråernas kundbas består av små företag. Många små företag har
inte något stort behov av att ha en revisionstjänst. Ett problem som revisionsbyråerna får
handskas med är att över 70 procent av Sveriges aktiebolag och handelsbolag är utan
lagstadgad revisionsskyldighet och detta skulle kunna innebära att revisionsbyråerna
kommer att förlora ett stort antal kunder.(Skatteverket, 2010)
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Kunderna kräver mer än bara varor och tjänster, de vill ha ett allomfattande
tjänsteerbjudande (Grönroos 2002, s. 38ff). Med detta menas att kunderna ser ett mervärde
med att använda en viss tjänst istället för att använda en annan. Om revisionsbyråer lyckas
erbjuda ett mervärde till sina kunder kan dessa välja att stanna kvar trots att det inte finns
en lag som tvingar företag till revision. Ett mervärde erhålls genom att nyttan av tjänsten
överstiger kostnaden. Om revisionsbyråer kan framhäva ett mervärde kan de troligtvis
behålla sina kunder.

1.3 Problemprecisering
Som det framgår i inledning och problemområdet berörs de revisionsbyråer som har en stor
kundbas med mindre aktie- och handelsbolag av revisionspliktens avskaffande. I denna
undersökning kommer två ämnen att behandlas . Vi har inlett undersökningen med att se
ifall revisionsbyråerna har påverkats av avskaffningen samt hur de kommer att se ut i
framtiden. Därefter har vi fortsatt med att undersöka hur revisionsbyråer ska marknadsföra
sig. På grund av att lagstiftningen nyligen har införts finns det inte djupgående studier på
effekterna i Sverige, därför har vi valt att jämföra vilka konsekvenser avskaffandet har haft i
andra länder. Utifrån denna utgångspunkt är dessa frågor formulerade:

Hur har avskaffandet av revisionsplikten påverkat revisionsbyråerna?
Hur marknadsför sig revisionsbyråer för att behålla de kunder som inte är
revisionspliktiga?
Måste revisionsbyråerna förändra sitt tjänsteutbud?

1.4 Syfte
Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur utvalda svenska revisionsbyråer påverkats av
avskaffandet av revisionsplikten. Studien diskuterar även hur de svenska revisionsbyråerna
ska agera för att behålla sina nuvarande kunder.
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1.5 Avgränsning
I vår uppsats har vi angränsat oss till att utreda ur revisorns synvinkel. Vi kommer inte att
undersöka ur aktieägarnas och Skatteverkets syn på avskaffandet. Vi har valt att inte utföra
en djupare granskning på revisionsbyråer i andra länder. Därför har vi endast använt oss av
publicerade undersökningar, med det menas att vi själva inte har gjort egna undersökningar.
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2. Metod
Under denna rubrik kommer val av metod och angreppssätt av datainsamling att
presenteras. Vi har valt dessa i förhållande till problemområdet. Sist i detta avsnitt
framförs trovärdigheten av urval och källor.

2.1 Angreppssätt
Det finns tre olika typer av angreppssätt för informationsinsamling (Bengtsson & Bengtson
1995, s.34):

Explorativa undersökningar – Meningen med denna typ av undersökningar är att få
en övergripande bild, en såkallad överblick utifrån en stor del insamlad information.
Denna typ av undersökning används i grundforskningssyfte då undersökningen får en
bredare kunskapsbas att stå på.
Deskriptiva undersökningar – Dessa typer av undersökningar genomförs oftast ifall
problemområdet redan är väl undersökt. Fördelen med denna undersökningsmetod
är att påvisa speciella aspekter och behålla sambandet med helheten. Deskriptiva
undersökningar kan även kallas beskrivande undersökningar.
Förklarande undersökningar – När en förklarande undersökning genomförs ska
författarna eller undersökarna försöka påvisa varför något förhåller sig på ett visst
sätt.

Vi har använt oss av ett deskriptivt angreppssätt då problemområdet redan är utforskat och
studerat i ett flertal andra länder. Då företagskulturen i dessa länder är liknande med
Sveriges företagskultur kommer uppsatsen till en början att ha en deskriptiv grund för att
sedan försöka få ett mer förklarande angreppssätt.

2.2 Val av metod
Vi har använt oss av en induktiv ansats. Då bildar befintlig information endast en ram för att
senare kunna analyseras med de egeninsamlade data. (Darmer & Freytag 1992, s. 125)
Detta innebär att vi har använt oss av tidigare insamlad data som en grund för att sedan
ställa dessa i förhållande till våra primärkällor.
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Vi har genomfört skrivbordsundersökningar för att sedan göra fältundersökningar. Med
skrivbordundersökningar menas att material och information som redan behandlat
problemområdet undersöks (Bengtsson & Bengtson 1995, s. 38f). Utifrån det materialet och
informationen har vi skapat ett frågeformulär som vi sedan använde till att utföra
fältundersökningar.
Undersökningen som vi genomfört är en kvalitativ undersökning. Detta har med vårt urval
av empirisk data att göra. Genom att undersökningen försöker ge en bild av hur
revisionsbyråer påverkas har större och mindre revisionsbyråer jämförts. Kvalitativa
undersökningar bygger på att svarsgruppen är homogen och att alla svarande kan jämföras
(Darmer & Freytag 1992, s. 125). Därmed är undersökningen av kvalitativ art.
Då undersökningen behandlar större och mindre revisionsbyråer anser vi att dessa inte är
direkt jämförbara med varandra. Detta grundar sig i att de mindre revisionsbyråerna inte
har några resurser för att marknadsföra sig i samma omfattning som de större
revisionsbyråerna. Revisorerna i de större bolagen har därmed inte samma ansvar vad gäller
marknadsföringen. På grund av detta har undersökningen använt sig av en kvalitativ teknik
vid datainsamlingen.

2.3 Primär- och sekundärkällor
Vi har använt oss av både primär- och sekundärkällor. Grunden för denna undersökning
bygger på sekundärkällor, data som redan är insamlad av någon annan, för att sedan styrkas
eller falsifieras genom våra primärkällor, data som vi själva samlat in. (Bengtsson &
Bengtson 1995, s.39) De primärkällor som används i undersökningen är intervjuer med
godkända och auktoriserade revisorer.

Sekundärkällorna som vi använt oss av är facklitteratur, artiklar och webbplatser. Initialt har
informationen från hur det sett ut i andra länder när revisionsplikten avskaffades kommit
från uppsatser och webbsidor. Då detta är ett relativt nytt problemområde så finns det ett
överflöd av webbsidor som belyser detta. Vi har hämtat våra sekundärkällor från betrodda
webbplatser såsom från kända branschtidningar och liknande.
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Vid insamlandet av information av redovisning har vi haft som målsättning att hitta så
aktuella källor som möjligt då revisionsbranschen ständigt utvecklas och förändras.
Insamlingen gällande marknadsföring har vi valt att hålla oss till aktuella källor.

2.4 Validitet och reliabilitet
Med validitet menas relevansen av de insamlade data i förhållande till det angivna
problemet i undersökningen. Det är av stor vikt att en uppsats påvisar hög validitet då den
insamlade data ska ställas i relation till problemområdet. Validiteten kan även mätas som
intern validitet och extern validitet. Med intern validitet menas hur väl undersökningen
överensstämmer med verkligheten och extern validitet är till vilken grad resultaten är
generaliseringsbar. (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2001, s. 38f)

Vi har ställt frågor som har direkt anknytning till vårt problemområde till godkända och
auktoriserade revisorer och genom detta säkras den interna validiteten. Värt att nämna är
även att frågorna har ställts till personer som har förfogande över marknadsföringen på de
mindre revisionsbyråerna och därmed har en bättre insikt i hur de måste marknadsföra sin
byrå. Den externa validiteten har säkrats genom att samma intervjufrågor ställts till samtliga
intervjuade personer för att vi ska kunna påvisa en helhetsbild av varje svar på varje fråga.

Med reliabilitet menas hur pålitlig en källa är. Det finns en rad olika faktorer som påverkar
reliabiliteten och den kan påverkas av hur skicklig personen är på att intervjua och vilken
kvalité intervjuutrustningen har.(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001, s. 38f)

Under de intervjuer vi har genomfört har vi använt oss av en standardmall för frågor som vi
har ställt och intervjuerna har spelats in på bandspelare. Detta medför att reliabiliteten i
intervjuerna är hög då intervjun finns tillgänglig att undersökas igen. Vissa av dessa
intervjusvar har sedan skickats till respondenterna som sedan kontrollerat innehållet. Vi har
även genomfört en mejlintervju vilket gör att vi har kunnat gå tillbaka till intervjusvaren för
att kontrollera dem.
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2.5 Urval
Eftersom undersökningen försöker svara på ett specifikt problem som har med
revisionsbyråer och deras marknadsföring att göra, har vi gjort ett bedömningsurval, detta
betyder att vi valt ut specifika personer som vi anser är relevanta för undersökningen.
Intervjuerna har utformats genom ett frågeformulär (Bilaga 1) och skett via direktintervjuer
och mejl. Då direktintervjuer ger ett mer omfattande svar på frågorna, har vi valt att endast
ta med det som berör våra frågor i frågeformuläret. Detta gör att vi sedan kan jämföra
intervjuerna. Nedan presenteras de respondenter vi valt att intervjua.

Christer Söderlind
Den 21 april 2011 intervjuade vi Christer Söderlind som är delägare i Bäcklund & Partners
Revision KB i Stockholm. Han är en godkänd revisor och han har arbetat inom yrket under 23
år. Bäcklund & Partners Revision KB är en medelsstor revisionsbyrå med en auktoriserad
revisor och två godkända revisorer.

Håkan Daniels
Den 4 maj 2011 intervjuade vi Håkan Daniels som driver en egen revisionsbyrå med namnet
Håkan Daniels AB i Stockholm. Han är en auktoriserad revisor och han har arbetat inom
yrket under 28 år. Håkan Daniels AB är en mindre revisionsbyrå med en auktoriserad
revisor.

Anders Skeppstedt
Den 13 maj 2011 intervjuade vi Anders Skeppstedt via e-post, han är delägare i KPMG i
Stockholms region och har sitt kontor med tolv revisorer i Upplands Väsby . Han är en
auktoriserad revisor och han har arbetat inom yrket under 38år. KPMG är en av de största
revisionsbyråer som finns inom branschen.
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Bo Lindh
Den 16 maj 2011 intervjuade vi Bo Lindh som är delägare i Carlstedt & Lind AB i Södertälje.
Han är en auktoriserad revisor och har arbetat inom yrket under 11 år. Carlstedt & Lind AB
är en mindre revisionsbyrå med två auktoriserade revisorer.

Henrik Bergquist
Den 16 maj 2011 intervjuades Henrik Bergquist som arbetar på PricewaterhouseCooper
kontor som finns i Eskilstuna. Han är en auktoriserad revisor och har arbetat inom yrket
under 13 år. PricewaterhouseCooper är en av de största revisionsbyråer som finns inom
branschen.

2.6 Metodkritik
Genom att många länder redan avskaffat revisionsplikten för mindre företag kommer en del
av våra sekundärkällor från andra länder. Genom att marknadsföringssätten varierar
beroende på vart företag är baserade kan de direkta kopplingarna skilja aningen länder
emellan (Echeverri & Edvardsson 2002, s. 390).

Vi kommer dock att generalisera eftersom vi anser att de övriga länderna i norra Europa och
Norden har en liknande företagskultur som de svenska företagen och det är dels där våra
sekundärkällor kommer ifrån.

2.7 Källkritik
Det är mycket viktigt att en källa ska vara valid, dvs. att den mäter vad den avser att mäta.
För att en källa ska vara valid så måste den uppfylla fyra punkter (Eriksson & WiedersheimPaul 2001, s. 150f):

Samtidskravet – Med detta menas att källan ger en korrekt skildring av verkligheten
ur ett tidsperspektiv. Genom att uppsatsens problemområde är väldigt aktuellt
kommer våra primära källor att vara väl insatta i problemområdet.
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Vissa av de sekundära källorna kommer från samma problemområde men i andra
länder. Dessa är inte nya men ska vara tillräckligt aktuella för att användas i denna
undersökning.
Tendenskritik – Denna punkt försöker framhäva vilka egna intressen källan har i
frågan. Vi kan inte se att det finns ett egenintresse för källorna att svara oetiskt på
vår enkät då vi inte kommer att behandla enskilda företag utan som en helhet för att
kunna framhäva förändringar.
Beroendekritik – Här mäts beroendeförhållande. Om exempelvis två källor är
beroende av varandra. Uppsatsens primärkällor är valda med ett bedömningsurval.
Vi har valt dessa källor utifrån att de inte har någon relation till varandra
yrkesmässigt. Det som kan framhävas är att de är verksamma inom samma område
både yrkesmässigt och geografiskt men detta bör inte ligga till grund för att de ska
vara beroende av varandra. Sekundärkällorna kommer från olika författare som
styrker varandra men vi kan inte garantera att de är oberoende av varandra men vi
ser det som högst osannolikt.
Äkthet – Med äkthet menas att källan i sig står på en välbyggd grund. Webbsidor kan
exempelvis vara tvivelaktiga att hänvisa till. De webbsidor som hänvisas till i denna
uppsats är ekonomiska tidsskrifter i som både trycks och finns på webbplatser.
Genom att tillgången till samma information är enklare att finna på internet har vi
således gjort det. Respondenterna har lång arbetserfarenhet inom området och vi
anser därför att de kan ge sina svar från en välbyggd grund.

Våra primärkällor har vi valt utifrån kraven att de är godkända eller auktoriserade revisorer.
I de mindre revisionsbyråerna har även de personerna med möjlighet att styra över
marknadsföringen valts. Trovärdigheten i sekundärkällorna kan vara svår att bevisa, särskilt
gällande webbsidor. Vi har valt att hålla oss till webbsidor som är publicerade av statliga
myndigheter och seriösa organisationer. Genom detta anser vi att de fyra punkterna är
uppfyllda och därmed anser vi att både våra primära och sekundära källor är valida.
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3. Referensram
I detta avsnitt presenteras den teori vilken uppsatsen utgår ifrån. För att ge
läsaren en överskådlig bild av ämnesområdet presenteras först en kort översikt av
revisionens historia och revisionsuppdraget. Vidare beskrivs marknadsföring och
marknadsföring i revisionsbranschen och i slutet av kapitlet kommer en redogörelse
för hur avskaffandet av revisionsplikten fungerat i andra länder.

3.1 Begrepp
För att ge läsaren en bättre förståelse av uppsatsen redovisas några begrepp som nämns i
arbetet.
Årsredovisning
”Årsredovisning är en offentlig rapport med främst ekonomisk och finansiell information om
aktiebolag, ekonomiska föreningar och vissa företag med annan associationsform samt vissa
större företag som enligt lag är skyldiga att lämna till Bolagsverket. Årsredovisningen består
av resultaträkning, balansräkning, noter och förvaltningsberättelse. Årsredovisningen skall
granskas av en revisor, vars revisionsberättelse är offentlig.” (Nilsson)
God redovisningssed
God redovisningssed är tillvägagångssätt för hur redovisning ska gå till, som följs av den som
är bokföringsskyldig. Grundsatserna fastställas i lagen som "en faktiskt förekommande
praxis hos ett kvalitativt representativt urval bokföringsskyldiga" och framställs i
rekommendationer och allmänna råd vilket utges av BFN och Redovisningsrådet. (Nationalencyklopedin 1) Enligt ÅRL 2 kap 2-3 §§ skall redovisningen upprättas i enlighet med god
redovisningssed och därtill ge en "rättvisande bild" av ställning och resultat.
Förvaltningsberättelse
ÅRL 6 kap 1 § framför att ”förvaltningsberättelsen skall innehålla en rättvisande översikt
över utvecklingen och upplysa om förhållanden som inte framgår av balans- eller
resultaträkningarna men som är viktiga för bedömningen av företaget”. Revisorn skall kunna
uttala sig om styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och tillstyrka
ansvarsfrihet. (Nationalencyklopedin 2)
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Lekmannarevisor
Begreppet lekmannarevisor är mer ett talspråkligt uttryckssätt som syftar på en person som
har revision som en fritidssysselsättning. (Centralhandelskammaren Keskuskauppakamari,
2010) En person som arbetar med revisorn som inte avlagt en revisorexamen och inte
uppfyllt alla krav för godkänd och auktoriserad revisor kallas också för lekmannarevisor. (Economic, 2011) Sveriges Kommuner och Landsting (2010).
Erinran
En erinran har en formell status i ABL mellan revisionsberättelsen och andra rapporteringar
till företag. Om det skulle förekomma något allvarligt men inte tillräckligt allvarligt för att
det ska tas upp i revisionsberättelsen brukar dessa hamna i erinringar. Erinringar påvisar att
bolagets VD och styrelse behöver agera situationen. Anledningen till varför de är till
företagsledningen är att erinrans innehåll kan vara affärshemligheter eller liknande som
direkt kan vara skadligt för aktieägarna, konkurrenter och allmänheten om informationen
skulle vara tillgänglig i revisionsberättelsen.
Erinringar skall vara skriftliga och styrelsen ska behandla de vid ett styrelsemöte inom fyra
veckor sedan erinran kom till styrelsen. Erinran ska alltid finnas på en säker plats och finnas
tillgängliga för nuvarande och kommande VD och styrelse, men det är ovanliga för revisorn
att utge erinran. (FAR SRS, 2006)
Oren revisionsberättelse
Om företagsledningen i ett bolag överrätter aktiebolagslagen måste revisorn göra en
anmärkning i revisionsberättelsen efter granskningen. Detta kan vara om företagsledningen
har misskött sin förvaltning av bolaget, som kan leda till att de blir ersättningsskyldiga mot
bolaget och att bolaget inte följt dess skyldigheter enligt skattebetalningslagen. (Far 2011)
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3.2 Revisionens historia
När ABL kom 1848 blev det möjligt att bilda ett bolag där det var möjligt för människor att
investera pengar och fortfarande endast vara begränsat ansvariga och lagarna innehöll inga
särskilda bestämmelser för revision. Dock började revision föras in som ett krav i flera
bolags bolagsordningar under den första hälften av 1800-talet. (Wallerstedt 2009 s. 22)
I ABL från 1895 kom det första lagstadgade kravet på revision. Både bolagets och
förvaltningens räkenskaper granskades och Sverige blev ett av de första länderna i världen
där revisorn även granskade förvaltningen. Till skillnad mot nu fanns det på den tiden inget
krav på någon speciell utbildning för att vara revisor eller krav på att revisorn skulle vara
oberoende. Innan 1900-talet var det främst lekmannarevisorer som utförde revisionen som
en bisyssla till deras ordinarie arbeten och det var i slutet av 1800-talet som det började
finnas revisorer som hade revision som en heltidssysselsättning (Wallerstedt 2009 s. 23 &
27)
På 1900-talet började industrierna bli fler och allt mer vanliga samt att de blev mer
beroende av kreditgivning från banker när endast kapitalet som tillförts från köp av aktier
inte längre räckte. Svenska företag började även bli internationella och få allt större vikt
utomlands. När ägandet och företagande började skiljas åt började finansiell revision att
användas. Detta för att de som investerade pengar i företagen behövde bli försäkrade om
att deras pengar användes på rätt sätt. (Wallerstedt 2009 s. 23)
Stockholms handelskammare fattade 1912 beslutet att auktorisera revisorer. Det fanns en
möjlighet att söka dispens om personen i fråga inte uppfyllde kraven på teoretisk och
praktisk kunskap för att de ansåg att de hade likvärdig utbildning och kunskap (Wallerstedt
2009 s. 94). 1930 började handelskammaren att godkänna granskningsmän som fick utföra
revisorsuppdrag som bisyssla.
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Godkända granskningsmän hade i regel mindre krav på sig än en auktoriserad revisor (SOU
2008:32 s. 71). Staten blev ansvarig för auktoriseringen 1973 när de överlade ansvaret på
kommerskollegiet (Wallerstedt 2009 s. 220). Det var först 1984 som ett lagstadgat krav kom
på Svenska företag att de var tvungna att använda sig av en auktoriserad eller godkänd
revisor (Carrington 2010 s. 7).
2010 togs kravet på revisionsplikten bort för företag som hölls inom gränsvärdena, som
nämnts i bakgrunden, för att anpassa de svenska förhållandena till de internationella och för
att det anses leda till kostnadsbesparing för små företag (Carrington 2010 s. 7).

3.3 Revisionsuppdraget
Uppdraget börjar med att revisorn samlar in all nödvändig information som finns för att
kunna börja arbeta med granskningen av redovisning och förvaltning för att försöka se om
det har uppstått fel som måste åtgärdas eller skadat företaget. Det som revisorn kan göra
liknar ett ”stickprov” då det skulle vara allt för genomgripande att undersöka varje
affärshändelse vilket innebär att revisorn gör en mer generell granskning av den insamlade
informationen. Revisorns kartläggning av företagets verksamhet sker med hjälp av
årsredovisning, periodbokslut, delrapporter samt andra finansiella rapporter. (FAR SRS,
2006)

Det finns två typer av revision; extern revision och internrevision. Den externa revisionen
genomförs av utomstående revisorer medan den andra sortens revision genomförs av
anställda som finns internt i bolaget. Den externa revisionen kan också delas in i två delar,
en redovisningsrevision och en förvaltningsrevision. I redovisningsrevisionen granskas
redovisningen om den verkligen ger en korrekt bild av företaget samt stämmer överens med
god redovisningssed och lagar. I förvaltningsrevisionen kontrolleras det om styrelsen och VD
tagit beslut eller handlat på så sätt att företaget tagit skada. (Markland, 2001)
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Figur 1, Revisionsuppdraget (Egen bearbetning av FAR SRS, 2006)

Revisorn kartlägger arbetet med en granskningsplan samt utformar ett program på hur
arbetet ska gå tillväga och vad som ska göras av vem. Det avslutas med en
revisionsberättelse som revisorn skriver och lämnar in där denne uttalar sig om vad han/hon
tycker om årsredovisningen samt styrelsens och VD:s förvaltning i bolaget. (FAR SRS, 2006)

Om något av väsentlig betydelse skulle avvika från god redovisningssed måste revisorn
anmärka det i revisionsberättelsen, s.k. oren revisionsberättelse, om det är ett brott som
har skett måste också åklagare informeras (ABL 2005:551, 9:42). Fler rapporter än
revisionsberättelsen kan även lämnas in som kan vara allt från förslag, råd till påpekning av
fel och brister som måste rättas till nästa år, dessa rapporter kan vara PM eller erinran.
(Cassel 1996, s. 76f)

En standardutformad mall har tagits fram av Far för hur en revisionsberättelse skall se ut,
som framgår av figuren nedan (figur 2) finns det nio olika punkter i mallen.
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Figur 2, Revisionsberättelse enligt standardutformningen i RS 709 (FAR SRS, 2006)

En revisionsberättelse avviker från standardutformningen när bolagen agerar felaktigt
exempelvis vid värderingar eller när ledningen skadat företaget som kan få
styrelsemedlemmar eller VD att bli betalningsskyldiga gentemot företaget (FAR SRS, 2006).
En anmärkning i revisionsberättelsen ses allvarligt av intressenterna, i synnerhet bland
aktieägarna och kreditgivare. Revisionsberättelsen är en av de viktigaste rapporterna som
ett företag har och publiceras oftast tillsammans med årsredovisningen. (Far
Samlingsvolymen – Revision, 2010 s. 26ff)
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Figur 3, Revisionens intressenter (Revision – En praktisk beskrivning, FAR SRS 2006)

Fördelarna som revision ger är många och berör många intressenter (figur 3) och revisionen
har olika betydelse för de olika intressenterna (FARs Revisionsbok 2004, s. 14ff):

Kreditgivare – De måste se att företaget har en stabil ekonomisk grund att stå på och
har den ekonomiska förutsättningen att kunna betala tillbaka lån.
Leverantörer – De vill veta ifall företaget de levererar varor eller tjänster till kan
betala för dessa.
Kunder – De vill veta ifall företaget kan hålla sina leveranser.
Anställda – De är mer personligt anknutna till företaget då de är beroende av sin
inkomst.
Styrelse och företagsledningar – De är intresserade av att få perspektiv om händelser
som påverkat företaget negativt samt att få en helhetsbild presenterad av ett extern
organ, det vill säga revisorn.
Stat och kommun – De är intresserade av att företagen betalar rätt avgifter och
skatter.
Ägare – Får en överblick på företagets ekonomiska situation.
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3.4 Revisionspliktens avskaffande i andra länder
Nedanför redogör vi för vilka effekter revisionspliktens avskaffande har haft i ett par utvalda
länder för att sedan kunna jämföra effekterna med svaren som framförs senare i empirin.

3.4.1 Danmark
Efter diskussioner i det Danska Folketinget beslutades 2006 det om en kompromiss som
innebar att företag aktivt måste välja att inte ha revision för att bli befriade från
revisionsplikten. Företag måste tillkalla en extra ordinär bolagsstämma där ett beslut måste
tas om att avstå från revisionsplikten. Därefter måste detta upprepas på varje
bolagsstämma att revisionen har valts bort till och med den tidpunkten de vill införa
revisionen igen eller åter bli revisionspliktiga. (SOU 2008:32, s. 158ff)
Under första året efter avskaffandet av revisionsplikten var det 74 761 företag som kunde
välja om de ville ha revision eller inte, av dem var det 17 104 som valde bort revisionen. Av
de företag som valde bort revisionen visade en stickprovsundersökning att ca en tredjedel
fortsatte att använda revisorstjänster i andra former som till exempel redovisningshjälp. När
det kommer till årsredovisning visade det sig att de som hade valt bort revisionen oftare
hade fel i årsredovisningen. Trots att det oftare fanns fel bland de företag som valt bort
revisionen säger danskarna själva att det inte var en väsentlig höjning. 2010 var det 29,5
procent av företagen som hade valt bort revisionen som hade fel i årsredovisningen och
bland de som hade revision var det 24,4 procent. (Balans, nr.3 2010)

Föreningen registrerade revisorer (FRR) genomförde en utredning efter avskaffandet av
revisionsplikten. Företagen som hade valt att behålla sin revision hos revisorn blev
tillfrågade varför de hade valt att behålla revisionen. Anledningen som gavs av företagen var
att besparingen var för låg i 66 procent av fallen. Det näst vanligaste svaret var att det var av
hänsyn till ägare eller andra intressenter som de hade valt behållit revision i 28 procent av
fallen. Av de 6 återstående procenten blev svaret att ’’andra orsaker’’ eller bristande
information om möjligheten att avsäga sig revisionen. (Halling, 2007)

18

Mälardalens University
School of Business
Bachelor Thesis in Business Administration

Västerås 2011-06-10

Effekterna av avskaffandet av revisionsplikten i Danmark som stort visade på mindre
märkbara effekter på skatteinkomsterna, den ekonomiska brottsligheten verkar ha blivit
oförändrad och besparingarna för företagen har beräknats till 1,87 procent av dess
omsättning. (Balans, nr.3 2010)

I Danmark gör revisorerna ofta redovisningen i små företag som inte är börsnoterade. Detta
har ansetts vara anledningen till att även om företag har avsagt sig revisionen så har de
fortfarande kvar sin revisor i andra tjänster. (Halling, 2007)
Bent Sønberg och Boye G Rynord är vad som i Danmark kallas Statsauktoriserade revisorer
och båda är även delägare i företaget som heter Addere revision. I en intervju framhävde
Sønberg att Addere revision endast tappat 8,53 procent av sina klienter vilket gjorde att
deras omsättning sjönk med 70 000 danska kronor vilket han ansåg vara knappt märkbart.
(Halling, 2007)

Addere revision har märkt att fram till 2007 började efterfrågan att gå ifrån den klassiska
revisionstjänsten och istället började företag efterfråga andra tjänster, som till exempel
redovisningstjänster samt hjälp vid omstruktureringar av företag. En annan stor efterfrågan
var på tjänster i familjeägda företag som var på väg att gå igenom ett generationsskifte.
(Halling, 2007)

3.4.2 England
Gränsvärdena för att inte behöva ha revision har fram till 2008 höjts i tre separata omgångar
första gången 1997, andra gången 2005 (SOU 2008:32, s.169) och ytterligare en gång 2008
(Companieshouse accounts and reports, 2011).
I april 2003 gjorde Jill Collins på uppdrag av den Engelska handelskammaren en
undersökning genom att skicka ut en enkät till 2633 företag och fick svar från 790 företag.
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Företagen ifråga var de som i inte behövde revidera fast valt att fortsätta med revision av
sina räkenskaper. Det som kännetecknade företag som hade revision även om de inte
behövde var som följande: (Collis, 2003)
Att de ansåg att kvalitet på den finansiella informationen ökade
Att de ansåg att kreditvärdigheten ökade
Att de ansåg att de fick större kontroll över redovisning och ekonomistyrning. (Collis,
2003)

2006 gjordes en studie av Financial Reporting Council (FRC) som visade på att 1 060 000
företag i England var inom gränsvärdena för att få välja om de ville ha revision eller inte. 880
000 av de företagen hade valt bort revisionen och 180 000 av företagen valde att ha
revision. (The Professional Oversight Board for Accountancy 2006, s. 33) Av de företag som
anlitade en revisionsbyrå gjorde 83 procent det för att få hjälp med bokföringen och 64
procent för att de behövde hjälp med årsredovisningen. År 2008 valde 60 till 70 procent
bort revisionen som kunde göra det (SOU 2008:32, s.169f).

Som tidigare nämnts har England kommit fram till att företagsledningen i små företag inte
är medvetna om vad skillnaden mellan revisionstjänster och bokföringstjänster är och på
grund av detta inte är medvetna om vad som ingår i revisionstjänsterna. Detta gör att de
även har svårt att ta ställning till det mindre omfattande revisionsalternativ som finns
tillgängligt och hur stort behov deras företag har av dessa. (SOU 2008:32, s. 174)

Philip King som är verkställande direktör för Institutet för kredithantering (ICM) har gått ut
och sagt att trots regeringen alltid trott att minskad byråkrati för små företag kommer att
sänka företagens kostnader betyder det inte att det alltid är sant. Även bankerna behöver
god information för att göra bedömningar om sin utlåning och att minska den tillgänglig
information kan leda till mer skada än nytta.
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Företag kan komma att lida skada genom att de kan få svårare att få tillgång till krediter och
på grund av det få en minskad tillväxt. Det skulle göra det troligare att företagen rent av får
ökade kostnader. (Feast & Standen, 2011)

Undersökningen visade även att det inte gick att se någon skillnad mellan de företag som
inte har en revisor och de företag som har en revisor. Även det engelska skatteverket
uttalade sig om att det inte fanns några giltiga anledningar till att företag utan revision
skulle behöva granskas noggrannare än de som hade revision. (SOU 2008:32, s. 170 - 171)

Brian Capon som är vice vd för BBA (the British Bankers' Association) uttalades sig om att
revision inte är ett krav från bankerna för att ge krediter. Detta på grund av informationen
som banken har tillgång till är mycket mer omfattande nu än den haft tidigare för att göra
en bedömning då banken har överblick över företagets kontohändelser. (Orlik, 2011)

Den Engelska skattemyndigheten har inget större intresse av om en revisor har gått igenom
årsredovisningen utan är mycket mer intresserade av vem som har utfört bokföringen och
vem som undertecknat skattedeklarationen. (SOU 2008:32, s. 174)

3.4.3 Finland
Avskaffandet av revisionsskyldighet i Finland började gälla från 1 juli 2007. Den finländska
regeringen tillsatte en utredning redan i januari 2001 som blev färdig i maj 2003. (SOU
2008:32, s. 161) 2010 gjordes uppskattningen att hela 60 procent av de finska små
företagarna valt bort revisionen (Lennartson, 2010).

Tidigare hade Finland redan lättnader för mindre företag vilken innebar att de kunde slippa
undan den lagstiftade revisionsskyldigheten om företagen använde sig av en
lekmannarevisor istället för en godkänd eller auktoriserad revisor (SOU 2008:32, s. 161).

Kravet var det att företagen inte översteg två av tre gränsvärden som var en
nettoomsättning på 680 000 euro, en balansomslutning på 340 000 euro eller tio anställda
(SOU 2008:32, s. 161).
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En tydlig konsekvens av revisionspliktens avskaffande anses vara att de finska
småföretagarna är skyldiga den finska staten hela 1,7 miljarder euro i skatter och avgifter.
Av den summan är hela 85 procent kopplade till företag som har valt bort revisionen.
(Lennartsson, 2010)

Det finska skatteverket kom fram till revisionen påverkade skatteinkomsten speciellt
mycket. Skatteverket meddelade att avsaknaden av revision hade fått konsekvensen att de
hade behövt öka antalet skattekontroller. (SOU 2008:32, s. 164)

3.4.4 Sammanfattning – Andra länder
I Danmark avstod 22 procent av de danska företagen som inte var revisionspliktiga sin
revision. England och Finland hade betydligt högre antal av företagen som valde bort
revisionen. Antalen var på 60 – 70 procent för England och 60 procent för Finland.
En dansk revisionsbyrå vid namn Addare berättade i en intervju att de endast förlorade 8,5
procent av sina kunder och 70 000 danska kronor av sin omsättning, dock ökade efterfrågan
på andra tjänster.

När de danska företagen som valde att behålla revisionen blev tillfrågade om varför de hade
behållit den blev svaren låga besparingar och för deras intressenter de två vanligaste svaren.
Även i England var intressenterna den vanligaste anledningen till att behålla revisionen.
Andra anledningarna bland de engelska företagen var ökad kvalitet på finansiell
information, ökad kreditvärdighet, större kontroll över redovisning och ekonomistyrning och
att företagen hade en större omsättning. Det bör även nämnas att den engelska BBA inte
ansåg att revision var nödvändig för kreditgivning.

Det visade sig även att det fanns en bristande förståelse bland de engelska företagarna
angående revisionen, vilket gjorde det svårt för dem att välja bland alternativen och se sitt
företags behov då de inte var medvetna om vad som ingick i revisionstjänsten.
Besparingarna som var en av de huvudsakliga anledningarna bakom avskaffandet förblev
ganska låga i Danmark. Dessa låg på cirka 2000 – 2100 danska kronor per företag och i
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England fanns det inga exakta siffror. Dock gick ICM ut meddelade att de trodde att
företagen utan revision kunde få större kostnader.
I Danmark hade felfrekvensen bland årsredovisningarna bara ökat med 5 procent hos de
som inte hade revision jämfört med de som hade revision. Det engelska skatteverket gick
även ut och sa att de inte märkte någon skillnad eller att ingen extra granskning behövdes.

3.5 Tjänstemarknadsföring
"Marknadsföring är processen att planera och genomföra utformning, prissättning,
marknadsföring och distribution av idéer, varor och tjänster för att skapa utbyte och
tillfredsställa individuella och organisatoriska mål." (Brassington & Pettitt 2005, s. 2)

Brassington & Pettitt (2005, s. 11ff, 266f) förklarar att marknadsföringens riktlinjer ständigt
förändras och konkurrensen ökar stadigt. Organisationer försöker hela tiden att hitta bättre
marknadsföringsvägar för att kunna behålla kunder. Det är av stor vikt att marknaden
definieras innan marknadsföringen riktas till ett företag där de träffar rätt målgrupp i rätt
marknad.

Mervärde skapas och blir vardag i allt större utsträckning men det som är avgörande i
slutändan är vad kunden är villig att betala för detta. Genom att tillföra tjänster runt
grundtjänsten kan kunden eventuellt övertalas att välja det dyrare alternativet med
mervärdet.(Echeverri & Edvardsson 2002, s. 18-24)

Kvalitet, både låg och hög, upplevs av kunder när de konsumerar en tjänst. Kvalitén i sig
måste genomsyra hela verksamheten, alla dess processer, aktiviteter och
samarbetspartners. Intern kvalité är en förutsättning för extern kvalité, genom kvalité i
resurser, processer och relationer inom tjänsteföretaget. I dagsläget förutsätts det av
kunder att ett tjänsteföretag har mer än enbart kunniga medarbetare. Dessa medarbetare
bör även vara motiverade, nöjda och engagerade. Basen för konkurrenskraft och lönsamhet
är nöjda och lojala kunder. Dessa kunder fås genom att tjänsteföretaget visar hög kvallitet,
detta genom sina medarbetare. (Echeverri & Edvardsson 2002, s. 25-26)
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Marknadsföring av tjänsten som innehåller materiella resurser kan bli konkret på ett annat
sätt än marknadsföring av en ren tjänst. Med detta menas att företag som exempelvis
marknadsför lyxkryssningar kan visa en bild på en lyxkryssare. Det är inte lika enkelt för
företag som enbart säljer tjänster utan materiella tillgångar, det kan vara svårt att
marknadsföra mänskliga resurser som kompetens och kunnande.
En revisionsbyrå kan framhäva att de endast är ägda av auktoriserade revisorer samt att det
endast är auktoriserade revisorer som arbetar på just den revisionsbyrån. Men just i dessa
fall är det svårt att marknadsföra utan personlig kontakt med kunderna. Att försöka beskriva
vilken typ av service som ingår utan personlig kontakt är svårt. Det går att marknadsföra då
de rena tjänsteföretagen kan använda sig av referenser för att intyga kvalitén på tjänsten.
Det som är av stor vikt är att tjänsteföretag inte överdriver kvalité och service då kunden
kan uppleva att tjänsteföretaget inte uppnått den utlovade kvaliteten och servicen.
(Echeverri & Edvardsson 2002, s. 248f)
Kvalité brukar ställas i relation till priset på en vara eller tjänst. När kunden konsumerar
tjänsten påverkas kundens kvalitetsuppfattning av tjänsten och i bästa fall anser kunden att
det finns en balans mellan pris och tjänst. Kunden kan sedan sprida information om kvalitén
på tjänsten vidare genom word-of-mouth, dvs. vidarebefordra bra eller dålig kritik till andra
möjliga kunder.(Echeverri & Edvardsson, 2002, s. 291f) Genom att använda sig av en GAPmodell (figur 3) kan företag göra en bedömning på kundens upplevelse av tjänstens kvalitet.
(Echeverri & Edvardsson 2002, s. 314f)
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Figur 3. GAP-modellen (Echeverri & Edvardsson, 2002, s.315)

GAP 1 - Skillnaden mellan ledningens tro av hur kunderna upplever kvalitén på tjänsten och
kundernas egna förväntningar på kvalitén av tjänsten.
GAP 2 - Skillnaden mellan kvalitetsspecifikationer som företaget har och ledningens
uppfattningar av kundernas förväntningar på tjänsten och dess kvalité.
GAP 3 - Skillnaden mellan kvalitén på tjänsten och kvalitetsspecifikationerna.
GAP 4 - Skillnaden mellan kvalitén på tjänsten och vad som utlovats kvalitetsmässigt i
marknadsföringen.
GAP 5 - Skillnaden mellan förväntad och upplevd kvalité i tjänsten.
GAP-modellens syfte är att täppa till samtliga "gap" för att kunna leverera så hög kvalité i
tjänsten som möjligt till kunderna. (Echeverri & Edvardsson 2002, s.314-317)

GAP-modelln har utvecklats ur empirisk forskning och används oftast som
analyseringsinstrument när kvalité på en tjänst ska utvärderas. Den involverar interna delar
och ledningens tro i hur de vill kvalitetssäkra sina tjänster vilket utgörs av de första fyra
gapen. Det sista gapet är mer allomfattande som behandlar förväntningar på en viss tjänst
och hur den uppfattas i verkligheten av kunden. (Echeverri & Edvardsson 2002, s.315)
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3.6 Marknadsföring i revisionsbyråer
Nedan redogör vi för hur marknadsföringen skett för revisionsbyråer innan lagen om
revisionsplikt avskaffades och hur det kan komma att förändra revisionsbyråers
marknadsföring efter revisionspliktens avskaffande.

3.6.1 Den traditionella etiska synen på marknadsföring bland revisorer
Under ett möte år 1925 för FARs ledamöter höll Sillén (ordförande för FAR under perioden
1923- 1941) ett föredrag som handlade om revisorernas etiska regler. En av reglerna
handlade om hur revisorerna skulle vara mot sina kollegor. Största fokusen var på hur en
revisor skulle hantera övertagandet av en annan revisors uppdrag och vad som skulle gälla
angående annonsering. Sillén gick in på American Institute’s Rules for professional conduct,
regelverk för professionellt uppträdande där det stod att ’’ingen medlem må direkt eller
indirekt söka värva annan medlems kunder eller inkräkta på annan medlems affärer, men
det är varje medlems rätt att lämna hjälp eller råd till dem, som begär dylik hjälp eller råd’’.
Detta visar hur viktigt korrekt uppträdande ansågs vara vid den tiden. När det kom till
annonsering ansåg det tidigare nämnda institutet att medlemmarna kunde dela ut sina
visitkort. (Wallerstedt 2009 s. 69)

Det var 1933 som de första etiska reglerna för FAR kom ut, dessa uppdaterades ytterligare
fyra gånger fram till 1942. Där nämndes att det inte var tillåtet av en medlem att medvetet
ge ett lägre anbud eller erbjuda bättre tjänster för att ta över en kollegas uppdrag. Om en
medlem blivit tillfrågad om att ta över ett uppdrag skulle han ta reda på om uppdraget
tidigare innehafts av en annan medlem och om en annan medlem hade innehaft uppdraget
skulle de fråga varför han har avstått från uppdraget. En medlem fick inte heller erbjuda sina
tjänster till ett lägre arvode än vad som kunde anses som skäligt för en auktoriserad revisor.
(Wallerstedt 2009 s. 159-160)
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3.6.2 Den mer moderna synen på marknadsföring bland revisorer
Gianuzzi (2009) anser att avskaffandet av revisionsplikten kommer att leda till att revisorer
inte enbart kommer att kunna vara revisorer utan måste även bli en säljare och
marknadsförare.

Revisorer har insett att det krävs en förändring i hur de hanterar sina klienter. Problemet är
att flertalet revisorer troligtvis inte vet hur de ska gå tillväga. Det finns huvudsakligen två
stora hinder i vägen för revisionskåren.

Det första hindret är att tjänsterna är komplexa och det andra hindret är att det saknas en
tradition bland revisorer att sälja sina tjänster. (Gianuzzi, 2009)

För att sälja sina tjänster och bli framgångsrik behöver revisorn prioritera vad som är bäst
för klienten och behärska säljtekniken. Tillslut kommer det att leda till att revisorerna som
är mest aktiva och som börjar tidigt kommer att vinna. Anledningen till att revisorn behöver
göra vad som är bäst för klienten är för att om klienten inte får det de behöver eller att
revisorn inte lyckas hjälpa klienten så kommer klienten troligtvis inte tillbaka i framtiden.
(Gianuzzi, 2009)

Oil group är ett konsultföretag för försäljningsutveckling och rekrytering där flera av de
anställda tidigare har haft högt uppsatta poster i näringslivet (Oil group 1, 2010). Lars Tåhlin,
Olle Tönnervik och Magnus Johansson har gjort en undersökning för att visa hur Oil group
anser att revisorerna behöver förändra sig eller närmare bestämt sin försäljningsteknik när
revisionsplikten avskaffades (Oil group 2, 2010).

Under hösten 2010 genomfördes en undersökning om försäljningskulturen i Sverige inom
revisionsbyråer som visade att de flesta revisorerna tycker att det är oetiskt att försöka få en
annan byrås kunder att byta revisionsbyrå. De gick vidare med att jämföra med andra yrken
där det skulle anses löjligt att använda sig av den inställningen. (Tåhlin, Tönnervik och
Johansson, 2010)
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Undersökningen kom fram till att de svenska revisorerna kommer bli tvungna att kämpa för
sin överlevnad när hela 330 000 företag inte kommer att behöva revision och det är endast
15 000 företag som kommer att ha ett fortsatt revisionskrav på sig. Utvecklingen av nya
tjänster kommer att bli ett krav för att överleva. Budskapet kan verka överdrivet, likväl
behövs en kulturförändring inom branschen. Fördelen som revisorer har är att de redan har
sin kundbas där en relation finns och en kunskap om företagen. Det leder till att revisorerna
behöver fråga sig vad behöver våra kunder och hur de ska möta den efterfrågan. (Tåhlin,
Tönnervik och Johansson, 2010)

Revisionsbyråerna har en relation till befintliga kunder som nu kan välja bort revisionen och
detta kan ses som en fördel. Med insyn kan revisionsbyråerna erbjuda andra tjänster till de
befintliga kunderna. (Tåhlin, Tönnervik och Johansson, 2010)
Revisionsbyråer bör gå igenom vissa punkter nu när revisionsplikten är avskaffad (Tåhlin,
Tönnervik och Johansson, 2010)

1. Definiera marknaden.
2. Utgå från ett delvis nytt behov hos kunden.
3. Bli mer proaktiva i stället för reaktiva.
4. Paketera tjänsterna på ett tydligt sätt.
5. Utveckla en kultur där det är fint att sälja; ge försäljningsarbetet både verktyg och
hög status.
6. Inför försäljning som stående punkt på agendan i revisionsbolagens styrelser.
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4. Empiri
I detta avsnitt kommer uppsatsens empiri att presenteras. Denna är uppbyggt efter
två delar. Den första delen bygger på information om bolagens marknadsföring som
presenteras på deras hemsidor. Intervjuerna med respondenterna har endast ägt
rum under en dag, av den anledningen kommer upprepning av intervjudatum inte
förekomma. Den andra delen bygger på intervjuer som har genomförts med
kompetenta respondenter inom området och grundar sig på ett visst antal
intervjufrågor skapade ur referensramens uppbyggnad.

4.1 Överblick av marknadsföringen på revisionsbyråerna
KPMG
KPMG är en internationell revisionsbyrå som i Sverige har kontor i 60 orter och 1500
anställda. De har valt att marknadsföra sig som en av världens ledande kunskapsföretag och
lyfter gärna fram sina anställdas kompetens och att deras tjänster inom revision, rådgivning
och skatt håller en hög kvalitet. Vidare säger KPMG att de försöker att använda sin
kompetens och sitt inflytande för att öka de positiva effekterna och minska de negativa
effekterna på miljö och samhälle till största möjliga grad. (KPMG, 2011)

KPMG går vidare och säger att kunderna tjänar på att anlita just dem då de kan sina kunder
att se vart riskerna och möjligheterna är för just deras företag och att få en bättre kontroll
över sitt företag. KPMG säger även att de granskar sina kunders kontrollsystem och olika
system för att öka kvaliteten på den interna och externa informationen. (KPMG, 2011)

Kundgrupperna som KPMG fokuserar på är både nationella storföretag/internationella
företag och mindre till medelstora företag. Till de stora och internationella företagen säger
KPMG att de har stor erfarenhet av de båda grupperna och de erbjuder en mängd tjänster
som är designade för deras behov. Kunderna kan få tillgång till KPMGs specialister i alla
länder som KPMG är verksamma i. Till de mindre till medelstora företagen förklarar KPMG
att revisions ändamål är att skapa förtroende och att ha en kvalificerad extern revision visar
på att den finansiella informationen går att lita på. Det är till hjälp för både företaget och
dess intressenter som till exempel banker. (KPMG, 2011)
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KPMG marknadsför även sina specialiserade revisionstjänster där de säger att de inte enbart
fokuserar på revisions tjänster utan även andra sorter av finansiella rapporter. Ett nytt
flaggskepp är vad KPMG kallar för ekonomiservicen. Ekonomiservicen går ut på att KPMG tar
över hela eller bara visa delar av företagets ekonomihantering eller hjälper till på speciella
områden där kunden har problem. Kunden kan även välja mellan att en revisor kommer till
honom, att KPMG gör jobbet på sitt kontor eller via internet. De listar även upp exakt vad
som ingår i ekonomiservice och det går från löpande redovisning till hjälp med bemanning.
(KPMG, 2011)

PwC
PwC börjar med att säga att oberoende av storleken på kundens företag så är PwC Sveriges
största experter på revision. De går vidare till att säga att deras nya profilering som
visionsbyrån ändras fokuset från dåtid till nutid och att deras mål är att hjälpa små och
medelstora företag till att nå sina visioner. PwC säger även att det är övertygade om att
kontroll över ekonomin ligger till grund för att kunna styra ett företag rätt i dagens värld. De
går vidare till att säga att kunden själv kan välja hur mycket eller lite av ekonomin de själva
vill hantera. (PwC, 2011)

PwC erbjuder även tjänster som går från traditionell redovisning/revision till
skatterådgivning, affärsutveckling och ägarförändringar. De använder sig av vad de kallar för
kunskapshuset som kan ses i figur 4 och den visar på vilka tjänster de erbjuder. (PwC, 2011)

Figur 4 Kunskapshuset (brochyr från PwC)
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PwC har marknadsfört en ny tjänst som går vid namnet ”Visionsbyrån online” där kunden
kan sköta sitt företags ekonomi över internet. Till exempel kan kunden göra sin bokföring,
hantera leverantörsfakturor och kund fakturering för att nämna några tjänster. Även extra
tjänster som bevakning av kundfordringar kan väljas som extra tjänster. Visionsbyrån online
skapar även enkla grafiska diagram för att ge kunden en enkel överblick över sitt företags
ekonomi

Bäcklund & Partners Revision KB
Söderlind har ingen marknadsföring förutom sitt numer i telefonkatalogen.
Håkan Daniels AB
Daniels använder sig inte av någon form av marknadsföring.
Carlstedt & Lind AB
Lindh har en hemsida där han förklarar vilka tjänster han erbjuder och vilka kunder han har
dock finns ingen djupare information om byråns marknadsföring.

4.2 Revisionspliktens avskaffande
Till följd av revisionens avskaffande har kunderna fått större valmöjlighet när det gäller
revision och andra tillhörande tjänster då kunder kommer med ett mer öppet sinne och
inställning till exempelvis skatterådgivning (Lindh 2011-05-16). Skeppstedt (2011-05-13)
anser att det är positivt för att nu har de möjligheten att sälja andra konsulttjänster utan en
risk för jäv. Samtidigt som det ger ett bevis för betydelsen av deras arbete att kunder väljer
att behålla revisionen trots att ingen skyldighet föreligger. Om ett företag ändå väljer att
avsäga revisionen så finns det ingen färdig mall för hur detta avskaffande ska gå tillväga,
detta för att varje kund hanteras individuellt utifrån dess verksamhet. I samband med
bokslut diskuteras för- och nackdelar med fortsatt revision (Daniels, 2011-05-04). Bergquist
(2011-05-16) samtycker med denna punkt, likheten mellan dem är att båda rekommenderar
kunderna till de andra tjänster de erbjuder.
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Skeppstedt (2011) berättar att KPMG har arbetat i flera år med att utöka sina
ekonomitjänster för att de har förväntat sig ett avskaffande och därför tror han att de
kunder som avstår från revisionen kommer istället att efterfråga deras ekonomiservice.
Även om antalet revisionskunder sjunker lär det troligtvis inte påverka omsättningen. Lindh
(2011) håller med om detta, när det gäller hans egen byrå tror han inte att konsulttjänsterna
kommer kompensera bortfallet av revisionskunder. Konsekvenserna som medföljer
avskaffandet blir en förlust av kunder och att revisionsbyråerna får anpassa sig efter
situationen. (Söderlind, 2011-04-21)
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Figur 5, Balansen mellan revisionspliktiga och inte revisionspliktiga företag (Egen
bearbetning)

På frågan om hur stor del av kundkretsen som undantas från revisionsplikten variera
respondenternas svar som redovisas i diagrammet ovan.

4.2.1 Kundbortfall i revisionsbyråerna
Antalet kunder som aktivt tackat nej är ganska lika mellan respondenterna. Daniels (2011)
har enbart förlorat en kund som är enmansföretag. Söderlind (2011)har tre kunder som
tackat nej till fortsatt revision, bland dem finns en kund som efterfrågat deras
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konsulttjänster. För Bergqvist (2011) har inga kunder gjort ett slutgiltigt beslut, dock har fem
kunder ”flaggat” att dem möjligtvist kommer att avstå från revisionen då detta kostar för
mycket.
Skeppstedt (2011) och Bergquist (2011) tror inte att deras revisionsbyråer kommer att
påverkas stort av avskaffandet eftersom att majoriteten av deras kunder inte påverkas av
avskaffandet. Det Bergquist (2011) tror är att det antalet kunder de uppskattar att förlora
genom avskaffandet motsvarar att förlora enbart en större kund. Han menar även att om
vissa kommer att säga upp själva revisionen kommer de kunna sälja in andra tjänster som till
exempel konsultation eller andra affärstjänster.

4.3 Tjänstemarknadsföring
Nedan presenteras våra respondenters syn på kunder och mervärde för dessa.

4.3.1 Kundkontakt
Revisionsbyråerna som vi intervjuat har i första hand valt att arbeta med företag som
befinner sig inom byråns region. De olika byråerna har ingen bestämd inriktning mot vilken
bransch de vill specialisera sig på. När det gäller storlek är de flesta företagsverksamheter
små, anledning är att de är fler till antalet (Lindh, 2011). Skeppstedt (2011) har valt att
inrikta sig ägarledda bolag och även internationella större bolag. Dock riktar de sig främst
mot den lokala marknaden. Bergquist (2011) byrå fungerar i segment där personalen är
specialiserad på olika typer av kunder. Det har delat upp segmenten i två delar, där de ena
är specialiserade på små och medelstora företag och den andra på stora företag. Daniels och
Söderlind har inte någon speciell branschinriktning. Söderlind förklarar vidare att han är
aningen mer försiktig gällande bolag i byggbranschen då kontrollen kan vara svårhanterlig
men han litar på att de är ärliga.

De kunder som de mindre revisionsbyråerna erhållit har kommit via rekommendationer,
såsom redovisningsbyråer och befintliga kunder. De större revisionsbyråerna använder sig
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dessutom av identitetskontroll för att kontrollera om jäv föreligger (Skeppstedt, 2011-0513). Om det visar sig att både kunden och revisorn kommer överens presenterar revisorn
dess utbud av tjänster (Bergqvist, 2011 & Skeppstedt, 2011). Bergquist (2011) menar att om
det visar sig att parterna inte kommer överens till exempel om bolaget har en problematisk
bokföring från tidigare år väljer revisionsbyrån att avstå.

Alla respondenter anser att kundkontakten är olika från kund till kund. De mindre bolagen
har Daniels (2011) kontakt med enstaka gånger om året eller bara vid bokslutet. I de större
bolagen är variationen större, där kundkontakten är mer regelbundet. Detta styrks även av
Söderlind (2011) som påstår att det beror på kunden själv och dess situation. Däremot anser
både Lindh (2011) och Bergquist (2011) att det är bra att ha en mer personlig kontakt med
sina kunder, då de träffar dem minst en gång per kvartal.

4.3.2 Mervärde av revision och synen på revisorer
Majoriteten av de mindre bolagen har inget större behov av revision för att de inte har
behov av krediter. Däremot är det många som haft en negativ syn på revision på grund av
att de inte insett vikten av att vara reviderade och vad de medför. Nu när den är avskaffad
kommer de som har behov av krediter att lägga märke till skillnaden (Lindh, 2011). Bergquist
(2011) påstår att förståelsen varierar med företagarnas eget intresse. De som har tagit en
mer aktiv roll och utfört delar av redovisningen själva har större förståelse för värdet av
revisionen. Daniels (2011) har valt att arbeta med företag som inte påverkas av
revisionsplikten, ett exempel på ett sådant företag är bostadsföreningar. De har ingen
skyldighet att bli reviderade men väljer det trots allt för deras image. Grunden till hans
beslut ligger på åsikten om att de flesta av de mindre bolagen kommer att avstå från
revisionen. De bolag som ligger på gränsen mellan att ha en skyldighet att revidera finns det
olika orsaker till att behålla revision. Till exempel många företag som har flera ägare där
ägarna har ansvar för olika delar av bolaget, väljer att ha revision för att kunna ha en
översikt över bolagets händelser (Söderlind, 2011). En annan orsak som Lindh (2011) tror
påverkar bolagens val är ifall bolagen planerar att expandera och komma att behöva
revision i framtiden, då de väljer att inte lämna revisionen.
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En revision ger en trygghet för intressenter i ett företag för att de har vetskap av att en
oberoende part har granskat vad som händer i företaget. Kunden får feedback på frågor
angående framtida affärsbeslut. Detta för att vad som kommer att hända är lika viktigt som
vad som har hänt för att hjälpa företag att lyckas. (Bergquist, 2011)
4.4 Marknadsföring i revisionsbyråer
Nedan presenteras våra respondenters syn på marknadsföring och potentiell förändring av
tjänsteutbud.
4.4.1 Marknadsföring i dagsläget
Respondenternas marknadsföring skiljer sig åt väldigt mycket. Daniels (2011) har inte som
mål att marknadsföra sig utan han väljer att använda sig av word-of-mouth metoden, det vill
säga kunder som blivit rekommenderade av redovisningsbyråer och andra befintliga kunder.
Söderlind (2011) ställer sig tveksamt till att investera på marknadsföring, då de inte vill locka
till sig oseriösa kunder.

Marknadsföring har tidigare inte varit aktuellt, dock med dagens förhållanden har de valt att
använda sig av kommersiella metoder som till exempel en hemsida, annonsering i tidningar
och radio samt att sponsra de lokala sportsföreningarna (Lindh, 2011). Bergquist (2011) och
Skeppstedt (2011) ser marknadsföringen som en självklarhet för deras byråer. Bergqvist
(2011) anser även att tidigare var det inte praxis att marknadsföra sig och att det nu alltmer
är mer säljinriktad attityd i ställningarna. Det framförs dessutom att det finns en större
fokus på produkterna, smarta lösningar och affärstjänster. Byrån vill visa sig för allmänheten
som ett konsultföretag än ett revisionsföretag, ett sätt som de valt att marknadsföra sig utåt
på är att de benämner sig som en ”Visionsbyrån”.

Synen på hur kunder kontaktas och värvas stämmer överens hos alla respondenter. De
anser att det är acceptabelt att kontakta ett företag som uttryckt ett intresse av att bli kund
för att informera om den egna verksamheten. De intervjuade anser dock att det inte är
acceptabelt att försöka värva kunder utan att de först har visat intresse. Lindh förklarar
vidare att det är för tidigt att se nya kundkretsar och därför koncentrerar hans revisionsbyrå
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sig på den befintliga kundkretsen. En utredning har påbörjats för hur denna målgrupp ska
’’fångas in’’, i nuläget görs försök för att nå ut med grundtjänsterna som alla företag
behöver dock har ingen övergripande plan byggts upp än (Bergquist, 2011).

4.4.2 Förändring av utbud av tjänster i revisionsbyråer
I nuläget finns inga utbud av andra tjänster än revision i Daniels revisionsbyrå men det kan
ske en förändring framöver med utbud av skatterådgivning och en uppbyggnad av en
redovisningsverksamhet. Söderlind (2011) och Skeppstedt (2011) tror dock att ingen större
förändring av utbud är aktuellt, det är däremot aktuellt att investera på de befintliga
tjänsterna. I denna yrkesroll finns det olika tjänster som revisorer erbjuder, exempel på
dessa är bokföring, skattekonsultation, riskhantering och affärsplaner som bidrar till
kunskap när de slutarbetar. Om kunder inte längre önskar revision måste de ändå ha
redovisning. Detta kan enligt Daniels revisionsbyråer hjälpa till med. Skeppstedt (2011)
instämmer om att de kommer att använda sig av de andra tjänsterna som revisionsbyråerna
erbjuder, såsom hjälp med månadsbokslut, deklarationer och skatterådgivning. Lindh (2011)
tror att efterfrågan på dessa tjänster kommer att öka mer än tidigare. Söderlind (2011)
håller inte med och tror att redovisningskonsulterna kommer att fånga upp dessa företag
som inte behöver revision.
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5. Analys
I detta avsnitt kommer uppsatsens analys att presenteras. Analysen utgår från den
referensram som angetts. Den information som framgår i referensramen kommer
under detta kapitel att jämföras och analyseras mot de empiriska data som erhållits
under kapitlet empiri.

5.1 Påverkan på revisionsbyråer när revisionsplikten avskaffades
I Danmark valde cirka 22 procent av företagen att avskaffa sin revision då lagen infördes
2006. Av de företag som valde bort revisionen fortsatte en tredjedel att använda sig av
andra ekonomiska tjänster som revisionsbyrån kunde erbjuda. År 2010 var bortfallet 29,5
procent. I England valde 60 till 70 procent bort revisionen år 2008. Av Finlands mindre
företag valde cirka 60 procent bort sin revision. Detta visar att det finns stora skillnader
länderna emellan. När respondenterna i empirin tillfrågades om hur många kunder som valt
bort revisionen blev svaren liknande varandra. De kunder som valt att avsluta sin revision
låg mellan 0-3 kunder per revisionsbyrå. Intervjusvaren om de låga förväntade
kundförlusten kan även jämföras med intervjun med den danska revisionsbyrån Addare som
omnämns i referensramen där de förklarar att de endast förlorat cirka 8,5 procent av sina
kunder till ett omsättningsvärde av endast 70 000 danska kronor och de flesta av kunderna
hade efterfrågat andra tjänster. I Danmark som stort fortsatte en tredjedel av företagen
som valde bort revisionen med att använda andra tjänster. Vilket visar på att Addares
situation inte bara var en engångshändelse. Då revisionspliktens avskaffande inte har
påverkat alla företag som faller utanför revisionsplikten tror vi att det kommer att förändras
inom några år.

Samtliga respondenter är positiva till att revisionsplikten har avskaffats. De tycker att det är
bra att den inte längre är tvingande och att kunder söker till sig revisorer av egen vilja och
att det nu är efterfrågan som styr. Söderlind tror att vissa företag väljer att avstå från
revisionen efter dess avskaffande, i synnerhet kan de bero på att företagen inte i någon
större grad har banker som intressent eller att företagen inte har något intresse av att
investera på revision.
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Bland företagen i Danmark som inte valde bort revisionen var den vanligaste anledningen
att det var för låga besparingar. Jämförelsevis gick ICM i England ut och sa att de trodde att
de som skulle avsäga revisionen troligtvis inte skulle leda till några besparingar för de
engelska företagen utan tvärtom till ökade kostnader. Detta bland annat för att det skulle bli
svårare att få krediter och det skulle tala emot BBAs uttalande. Lindh instämmer och
förklarar att företag som inte har revision kommer att få svårare att få krediter.

5.2 Tjänstemarknadsföring i revisionsbyråer
Marknadsföring är ständigt föränderlig. I dagens läge kan företag få ett stort bortfall av
kunder om de inte marknadsför sig eller finns med på exempelvis internet. Våra
respondenter har olika uppfattning om hur de ska marknadsföra sin revisionsbyrå och det
finns en klar skillnad mellan de stora och de små revisionsbyråerna.

Vår undersökning visar att de mindre revisionsbyråerna använder väldigt begränsad
marknadsföring. De flesta går via rekommendationer och på så sätt får de nya kunder. Då
revisionsbyråer är rena tjänsteföretag är det svårt att marknadsföra utan materiella
tillgångar och därmed väljer de mindre bolagen att begränsa sin marknadsföring. Daniels
och Söderlind använder sig inte av någon marknadsföring utan förlitar sig helt på
rekommendationer. Lindh marknadsför sig med hemsida och mindre annonser medan både
Skeppstedt och Bergquist ser marknadsföring som en självklarhet.

Enligt GAP-modellen, s. 25, har kunderna en förväntan på tjänstens kvalité och tjänsten
måste i sig uppfylla förväntningarna. Detta kan skapas genom mervärde. De mindre
revisionsbyråerna kommer troligtvis att behålla sina gamla kunder, det är dock ovisst om
hur de mindre revisionsbolagen kan nå ut till nya kunder med denna information utan
marknadsföring. GAP-modellens första fyra GAP påverkar endast de som satsar på
marknadsföring, de större revisionsbyråerna. Då marknadsföringen redan är långt utvecklad
i dessa byråer har de redan lokaliserat vilken kvalité de ska ha i sina tjänster.
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Kvalitespecifikationerna är redan tydliga på de stora revisionsbyråerna hemsidor och där
förklaras vilka tjänster som erbjuds och vad de är bra för. GAP 5 påverkas av samtliga
revisionsbyråer. Den upplevda kvalitén i revisionen måste överstiga kostnaden för denna för
att kunderna ska fortsätta att anlita revisionsbyråer för revisionen.
GAP-modellen beskriver även tre olika stadier som revisionsbyråerna använder sig av för att
behålla sina kunder. Det första beskriver ”word-of-mouth”, som Daniels och Söderlind
beskriver i empirin, använder de sig inte av reklam och hemsidor utan de förlitar sig på att
deras kunder sprider ryktet om deras service. De företag (redovisningsbyråer) som
samarbetar med revisionsbyrån presenterar deras tjänster för kunder som söker en revisor,
och på så sätt får de in kunder. Och genom att de nya kunderna får höra goda rykten om
byrån får de förväntningar på tjänsten. Den andra beskriver kundernas behov, om ett bolag
har tre ägare behöver de revision för att ha koll på vad som sker i verksamheten säger
Söderlind.
I GAP-modellen beskrivs hur kundens behov kopplas till förväntningarna som finns i att
använda sig av tjänsten, det vill säga att de litar på att revisionen ger en överblick på
bolaget. Den tredje delen i GAP-modellen beskriver erfarenhet av tjänsten (revision).
Genom att en kund avskaffar revisionen kommer konsekvenserna efteråt. Då de inte har
haft kunskap om vad en revision kan vara bra till eftersom att de tagit det för givet, märker
de fördelarna sen, t.ex. att de behöver kreditgivning och då har de erfarenheten av vad en
revision kan ge från den tid de hade revision. Eller att företaget får fler ägare och för att få
en överblick så går de tillbaka till revisionen. Detta kopplas till en förväntad tjänst om de
väljer att gå tillbaka till revisionen. Och i alla tre delarna kan de leda till att kunden stannar
kvar, dvs. att revisionsbyråerna får behålla kunden.
Då våra respondenter lägger olika stor vikt på marknadsföring kan detta leda till olika
förväntningsuppbygganden av deras kunder. De två stora revisionsbyråerna går tydligt ut
med sina tjänster och vad de medför. De påverkas i en större utsträckning av GAPen i GAPmodellen. De mindre byråerna behöver endast ta hänsyn till det sista GAPet då de inte
satsar stora resurser på marknadsföring.

39

Mälardalens University
School of Business
Bachelor Thesis in Business Administration

Västerås 2011-06-10

Respondenterna anser även att det är acceptabelt att kontakta kunder när de visat intresse.
Då en revisionsbyrå är mer tillgänglig än en annan, exempelvis på internet, kan potentiella
kunder se hela den revisionsbyråns utbud av tjänster. De som inte har en tydlig eller
tillgänglig bild av sig själva kan förlora kunder på att andra revisionsbyråer är tydligare i sin
marknadsföring.

Av svaren som finns i empirin stämmer de inte överens med den traditionella synen på
marknadsföring bland revisorer. Även om det finns de revisionsbyråer som inte väljer
marknadsföra sig men de har ändå anpassat sig till den delen att de tar fram nya tjänster
som täcker kundens behov. Samtliga respondenter känner av att det krävs förändring.

5.2.1 Revisionens betydelse för intressenterna
Det finns ett antal intressenter till ett företag och enligt Kings mening blir de väsentliga
intressenterna av bolagens revision aktieägarna, kreditgivarna och skatteverket. Tillit är
viktigt mellan företagen när affärer sker via krediter för att känna sig säkra att det andra
företaget har en tillräcklig likviditet. Söderlind är inne på samma linje när han anser att
revision kommer till nytta för ägarna när det är flera ägare som inte är insatta i företagets
verksamheter. Revisionen kommer att kunna användas som en slags kontroll, kreditgivarna
gynnas även av revisionen då den gör årsredovisningen mer trovärdig vilket gör det lättare
för bankerna att ge krediter.

Respondenterna menar att för de företag som varken har banklån, inga leverantörer som
kräver insikt och är enmansföretag har revisionen en liten nytta och skatteverket blir
företagets enda intressent i detta fall. Capon uttalades sig om att Skatteverket inte behöver
vara den enda intressenten för enmansföretag då revision inte är ett krav från bankernas
sida för kreditgivning. Detta av anledning för informationen som bankerna idag besitter är
mycket mer omfattande än vad den har varit tidigare. Eftersom företagen använder
bankernas tjänster i större utsträckning än tidigare och har transaktionshistoria via konton
de använder hos bankerna. De svenska bankerna kan ha en annorlunda uppfattning om
värdet i en revision förklarar Lindh.
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5.3 Förändring i utbud
Bergquists och Skeppstedts revisionsbyråer har inlett förberedelserna i större omfattning
inför avskaffandet sedan flera år tillbaka då de misstänkte att revisionsplikten skulle
avskaffas förr eller senare. Satsningar har skett på ”ekonomiservice” och ”visionsbyrån”, där
redovisningstjänster och konsultation fått en större roll i företagen. Respondenterna tror på
en ökad konkurrens från revisionsbyråerna, eftersom de nu arbetar på samma marknad.
Samtidigt lutar byråerna åt att vänta med att ta viktiga beslut om framtiden för att se hur
företag kommer att påverkas av avskaffningen. Tåhlin, Tönnervik och Johansson (2010) tog
upp 5 punkter revisionsbyråer bör följa, det som Skeppstedts och Bergquists har gemensamt
är att de har på ett klart sätt definierat marknaden, de är medvetna om vilken konkurrens
som finns, de vet att kunderna kommer att flytta från en byrå till en annan. De har utformat
nya tjänster och investerat på dessa tjänster för det är vad kunden vill ha och dessa behov är
täckta från de stora revisionsbyråerna. Men de har dessutom försökt visa för allmänheten
klart och tydligt vad de har och vilka tjänster som kan passa de olika företagen i Sverige.

Referensramen beskriver att även om det blir en ökad konkurrens mellan revisionsbyråer,
konsultbolag och revisionsbyråer har revisionsbyråerna en fördel, revisorerna har redan en
relation till de befintliga kunderna. Med dessa fördelar menar Tåhlin, Tönnervik och
Johansson att revisionsbyråerna kan sälja sina andra tjänster som redovisningstjänster och
konsultation. På så sätt kan de behålla kunderna och få dem att endast byta tjänster.
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6 Slutdiskussion
Detta kapitel diskuterar vad som framkommit ur uppsatsens analys, som baserats
på intervjuer från uppsatsens empiri samt referensram. Utgångspunkten i detta
kapitel är uppsatsens syfte.

Det framgår av analysen att de svenska revisionsbyråerna har påverkats av avskaffandet av
revisionsplikten. De har förlorat ett fåtal kunder än så länge men det kommer troligtvis att
påverkas mer i framtiden.
Det som vi anser är att revisionsbyråerna måste ändra sin marknadsföringstänk för att
behålla kunder som inte är revisionspliktiga. Detta kan göras med marknadsföring om andra
tjänster som revisionsbyråerna erbjuder. Det är av stor vikt att dessa tjänster framhävs tidigt
för att kunderna inte ska söka substitut av dessa tjänster exempelvis hos
redovisningskonsulter. Det verkar som att revisionsbyråerna har relativt nära kontakt med
sina nuvarande kunder och vissa av respondenterna anser att marknadsföringen inte behövs
medan andra gärna marknadsför sig mer.

Det kommer fram i empirin att de svenska revisorerna inte förväntar sig att förlora mer än
ett få tal kunder och inga direkta skillnader har märkts från storleken av byråerna. Detta är
likt det som har hänt i Danmark och vi finner ingen anledning att tro att de svenska
företagen skulle överge revisionen. Troligtvis kommer de svenska företagen som är större än
enmansföretag att vänta för att se hur bland annat skatteverket kommer att hantera
granskningen, hur kreditgivare kommer hantera utlåning eller andra intressenters reaktioner
på företag som har valt bort revisionen innan de själva gör den slutgiltiga beslutet om sin
egen revision. Detta gör att en markant ökning bland de som avstår från revision kan komma
att ske i framtiden. Detta beroende på intressenter och att revisionsbyråerna kan förklara
hur deras företag har nytta av revisionen.

Att skydda intressenter har från början vart en av huvudanledningarna för revisionen. BBAs
uttalanden om att företag inte behöver revision för att bankerna ska ge krediter. Speciellt
om företagen redan har andra företagskonton hos banken i fråga verkar logiskt.
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Vi tror inte att det är troligt i dagens ekonomiska läge att bankerna inte skulle reagera
negativt på avsaknaden på revision. Det är troligt att om företaget har varit en kunde hos en
bank en längre tid och/eller har ett mindre kreditbehov kan en risk som avsaknaden av
revision överses.

Marknadsföringen skiljer sig mycket mellan revisionsbyråerna. De mindre går på
rekommendationer och kommer troligtvis inte att förlora många av de befintliga kunderna.
De kommer eventuellt att få problem med att erhålla nya kunder då de inte satsar mycket
resurser på marknadsföring. De större revisionsbyråerna kommer troligtvis att erhålla fler
kunder då de är mer synliga och har tydlig marknadsföring som riktar sig till speciella
målgrupper.
Den bristande förståelsen som bland annat nämns i analysen är troligtvis grundad i att
revisionen har varit lagstadgad vilket innebär att företagsledare kan ha sett revisionen som
något de är tvungna att ha oberoende om de förstår den eller inte. En övergripande bild har
de sannolikt haft i form om att de har kunskap om till exempel att bankerna kan kräva
revision för att ge ut krediter. Förståelsen verkar mer saknas när det kommer till vad
revisionen innehåller och hur den skiljer sig från redovisningen. Revisionen kan vara
omfattande vilket betyder att revisionsbyråerna behöver förklara varför revisionen är bra
just för kundens företag och vad som ingår för att företagaren kan göra ett beslut. Flera av
revisionsbyråerna har påbörjat att öka förståelsen hos företagarna.

Samtliga revisionsbyråer kommer att förändra sitt utbud om de inte redan gjort det. De
mindre revisionsbyråerna har kommit igång sent med att erbjuda fler tjänster eller så har de
inte marknadsfört dessa tidigare. I de större revisionsbyråerna har de redan ett klart tänk om
hur de ska gå tillväga. De har redan gjort stora förändringar och förändrat sitt tjänsteutbud
och redogör det med marknadsföring.

Det vill säga att de behöver utveckla nya tjänster och investera i nuvarande tjänster som
ligger utanför revision, för att behålla de äldre kunderna som inte längre är intresserade av
hela revisionstjänsten och att locka till sig nya.
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Bilaga 1 - Intervju frågor Revisorer
1. Är du auktoriserad/godkänd revisor?
2. Hur länge har du arbetat som revisor?
3. Hur ofta kommer du i kontakt med dina kunder?
4. Hur går det till när en kund tar kontakt med er för att ha er som revisor första
gången?
5. Hur ser du på ett avskaffande av revisionsplikten?
6. Hur tror du att er revisionsbyrå kommer att påverkas vid ett avskaffande av
revisionsplikt?
7. Hur hanterar ni ett avskaffande?
8. Hur tror du att de mindre företagen ser på revisorn?
9. Tror du att företagen kommer att fortsätta att anlita en revisor efter avskaffandet?
10. Vilka kunder riktar ni er främst till? Storlek, bransch, geografiskt etc.
11. Hur stor del av era kunder tillhör gruppen som undantas från revisionsplikten, och
har någon aktivt tackat nej inför nästa räkenskapsår?
12. Vad är efterfrågestyrd revision för er? Ev. är det detsamma som frivillig revision?
13. Vad kommer de kunderna som tackar nej efterfråga istället för revision?
14. Kommer ni att marknadsföra er i framtiden? Om ja, hur har ni tänkt göra det?
Om nej, varför inte?
15. Har ni tänkt förändra ert utbud av tjänster t.ex. skatterådgivning, riskhantering.
16. Vad tycker du/ni om att ”Många revisorer tycker att det är oetiskt att sälja in sig på
en annans kund”?
17. Gör ni något för att ”fånga in” de företag som håller på att växa och som idag enligt
lag inte behöver revision, men som kan komma att behöva det i framtiden?
18. Finns det något mervärde för företag som inte är revisionspliktigt att anlita er?
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