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Sammanfattning  
Inledning 
För att minska små aktiebolags administrativa kostnader avskaffades revisionsplikten. Idag 
råder det delade meningar bland forskare om hur avskaffandet av revisionsplikten påverkat 
konkurrensen inom revisionsbranschen. Vissa forskare hävdar att genom avskaffandet av 
revisionsplikten borde små revisionsbyråers konkurrenskraft blivit svagare jämfört med de 
stora revisionsbyråernas. Då merparten av små revisionsbyråers klienter består av små 
aktiebolag. Samtidigt finns studier som stödjer det motsatta, nämligen att intäkterna har ökat 
för de små revisionsbyråerna efter att revisionsplikten avskaffats. Tidigare undersökningar 
har visat att det genomsnittliga priset på revisionstjänster har stagnerat sedan 2011, men även 
antalet auktoriserade revisorer har minskat. Detta ger skäl till att undersöka hur avskaffandet 
har påverkat utvecklingen av konkurrensen och konkurrenskraften för små och stora 
revisionsbyråer. 
Syftet med uppsatsen avser att beskriva och analysera avskaffandet av revisionspliktens 
påverkan på konkurrensen och konkurrenskraft inom revisionsmarknaden för små och stora 
revisionsbyråer.  
Metod 
Uppsatsen har använt sig av en kvantitativ forskningsstrategi som mäter konkurrenskraften 
genom att analysera lönsamheten och tillväxten. För att mäta revisionsbyråernas lönsamhet 
och tillväxt använder vi oss utav finansiella nyckeltal. För att samla in data till uppsatsens 
nyckeltal har vi studerat revisionsbyråernas årsredovisningar. Urvalet av revisionsbyråer som 
har valts ut för studien har som syfte att skapa en generaliserande bild av små och stora 
revisionsbyråer. 
Resultat  
Denna studies resultat visar att små revisionsbyråer har lyckats anpassa sig bättre efter yttre 
omständigheter som har påverkat revisionsbranschen. Samtidigt går det konstatera att de 
stora revisionsbyråerna fortfarande är väldigt dominanta och förhållandet mellan stora och 
små revisionsbyråer har stått sig förhållandevis sedan avskaffandet av revisionsplikten.  

Nyckelord 
Avskaffandet av revisionsplikten, konkurrens, konkurrenskraft, stora och små 
revisionsbyråer, nyckeltal  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Abstract 
Introduction 
In order to reduce the administrative costs of smaller companies, the audit obligation was 
abolished. Today, the divided opinions among the researchers are on how the abolition of the 
audit obligation affected competition in the auditing industry. Some researchers argue that, 
with the abolition of the auditing obligation, the competitiveness of small audit firms should 
become weaker compared to the large audit firms. As the majority of smaller audit firms' 
clients consist of small companies. At the same time, there are studies that support the 
opposite, namely that the revenues have increased for the small auditing firms since audit 
obligation been abolished. Previous surveys have shown that the average price of the audit 
services has decreased since 2011, but also the number of authorized auditors has decreased. 
This gives reason to examine how the abolition has affected the development of competition 
and the competitiveness of small and large auditing firms. 
The Purpose of the thesis is to describe and analyze the abolition of the audit's impact on 
competition and competitiveness in the audit market between small and large auditing firms.  
Method 
The thesis has used a quantitative research strategy that measures competitiveness by 
analyzing profitability and growth. To measure the profitability and growth of audit firms, we 
use financial key ratios. To collect data for the essay's key ratios, we have studied the audit 
firms' annual reports. The selection of audit firms selected for the study aims to create a 
generalizing picture of small and large audit firms. 
Results 
The study's findings show that small auditing firms have been able to adapt better to external 
circumstances that have affected the auditing industry. At the same time, it can be stated that 
the large auditing firms are still very dominant and the relationship between large and small 
auditing firms has stood relatively since the abolition of the audit obligation. 
Keywords 
The abolish of audit obligation, competition, competitiveness, large and small auditing firms, 
key performance indicator.  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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

För att mindre aktiebolag i Sverige skulle bli mer konkurrenskraftiga och bidra till att 
företagen växer och anställer fler, avskaffades revisionsplikten den 1 mars 2010. Det 
grundade sig i att Europeiska Rådet 2007 diskuterade hur EU och dess medlemsländer 
gemensamt ska kunna bidra till att företag inom EU ska bli mer konkurrenskraftiga på den 
internationella marknaden (SOU 2008:32). För att underlätta för företag inom EU resulterade 
detta till ett förslag om att minska små aktiebolags administrativa kostnader med 25% till 
2012.  

För att minska de administrativa kostnaderna valde Sverige att avskaffa revisionsplikten som 
härstammar från propositionen - en frivillig revision (Prop. 2009/10:204). Detta innebär att 
mindre företag som inte uppnår mer än ett av följande tre gränsvärden får själv välja om de 
vill använda sig av en revisor eller inte. 

● Balansomslutning på 1,5 miljoner kronor 
● Nettoomsättning på 3 miljoner  kronor 
● Antal anställda 3 st 

Idag finns det delade meningar kring revisionspliktens avskaffande och om dess effekter har 
varit positiva eller negativa. Riksrevisionen hävdar enligt sin undersökning att ekonomisk 
brottslighet har ökat och att aktiebolag som valt bort revision, har en svagare tillväxt i både 
nettoomsättning och personalstyrka jämfört med bolag som valde att ha kvar revisorn. 
Lönsamheten har heller inte ökat, vilket betyder att revisionsplikten inte har bidragit till 
högre tillväxt och konkurrenskraft för aktiebolag som valt bort revisionen (Sveriges Riksdag, 
2017). 

Sverige är inte ensamma med att avskaffa revisionsplikten för små aktiebolag, ett flertal 
länder inom EU har gjort det möjligt för aktiebolag som inte uppfyller gränsvärdena att välja 
bort revisionen. Storbritannien avskaffade sin revisionsplikt redan 1994 och i grannlandet 
Danmark skedde avskaffandet 2006. I Danmark ansågs precis som i Sverige att avskaffandet 
skulle skapa bättre ekonomiska förutsättningar för små aktiebolag (Collis, 2010).  

Trenden efter den slopade revisionsplikten är att framförallt små nystartade bolag väljer bort 
revisionen. Bland nystartade aktiebolag är det 80-85 % som väljer att avstå från att köpa in 
revisionstjänster. Samtidigt är en tredjedel av Sveriges aktiebolag som inte överskrider 
gränsvärdena, som värdesätter revisionen som en trygghet och kvalitetsstämpel (BDO, 2017).   
I en undersökning finns en antydan att små revisionsbyråer kommer att drabbas främst av 
slopad revisionsplikt, eftersom att det är dem som dominerar revisionsuppdragen till mindre 
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bolag (Sundberg, 2004). I en annan undersökning i Storbritannien bekräftades detta då det 
visade sig att det var dem mindre revisionsbyråerna som tappade flest uppdrag efter att 
revisionsplikten avskaffades 1994 (Thorell & Norberg, 2005). Wright (1983) konstaterade att 
mindre revisionsbyråer riskerar i högre grad att gå under om de tappar sina enskilda kunder 
än de stora revisionsbyråerna, eftersom att de är mer beroende av varje enskild kund. 

1.2 Problemdiskussion 

Konkurrenskraft är ett begrepp som i olika sammanhang används för att beskriva ett företags 
eller en bransch förmåga att konkurrera på en marknad (Porter, 1980). Vad som ryms inom 
begreppet konkurrenskraft är dock inte helt entydigt och beror på vilken bransch, 
sammanhang och kontext som analyseras. Barney (1991) anser att företag arbetar med flera 
olika resurser såsom fysiska, mänskliga och organisatoriska resurser. Detta möjliggör för 
företag att implementera strategier som förbättrar företagets kompetens och effektivitet. 
Buckley (1995) beskriver konkurrenskraft som ”the ability of a firm to meet and beat its 
rivals in supplying a product on a sustainable (long term) and viable (profitable) basis” (sid 
115-116).  

I en rapport av Tillväxtverket (2014) beskrivs tillväxt även vara en del av ett företags 
konkurrenskraft. I rapporten fick företag svara på frågor angående hinder för att skapa 
tillväxt. De hinder som främst utgjorde största hoten var konkurrens från andra företag, 
tillgång till lämplig arbetskraft samt lagar och regleringar. Inom revisionsbranschen menar 
Johansson, Häckner och Wallerstedt (2005) att priset är en viktig komponent, som 
revisionsbyråerna använder för att konkurrera mot varandra. Priset är alltså ett vanligt hinder 
från andra revisionsbyråer för att skapa tillväxt. Alexeyeva och Svanström (2015) menar 
samtidigt att det finns en stark koppling mellan förändrade regelverk och prissättning för 
revisionstjänster och rådgivning.  

Lindberg och Colo (2017) utförde en granskningsrapport över hur mindre aktiebolag har 
blivit påverkade av avskaffandet av revisionsplikten. I rapporten framkommer att det 
genomsnittliga priset på revisionstjänster har stagnerat sedan 2011 och att orsaken till detta är 
att mindre aktiebolag ges en större frihet idag, gällande valet av att ha revision eller inte. Idag 
har redovisningsbyråer som endast utför redovisningstjänster och konsultation blivit alltmer 
aktuella, vilket pekar på att det råder en starkare konkurrens som kommer utifrån 
revisionsmarknaden (Riksrevisionen, 2017). Att priset på revisionstjänster minskat sedan 
avskaffandet av revisionsplikten tyder även på högre konkurrens inom revisionsmarknaden, 
men även att revisionsbyråerna har blivit mer affärsinriktade (Johansson, Häckner & 
Wallerstedt, 2005). 
  
I Lindberg och Colos (2017) rapport om avskaffandet av revisionsplikten kunde det även 
konstateras att antalet auktoriserade revisorer har minskat under en lång tid, men att  
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avtagandet har ökat sedan slopningen av revisionsplikten. Att hitta lämplig arbetskraft är som 
tidigare nämnt också ett tillväxthinder för revisionsbyråerna. Hansson (2005) beskriver att 
medarbetarnas kompetens är en av de främsta indikatorerna på ett företags konkurrenskraft. 
Minskningen av auktoriserade revisorer tros bero på att revisionsarvodet inte anses vara 
tillräckligt hög i förhållande till arbetsinsatsen. Samtidigt som antalet auktoriserade revisorer 
minskar har antalet revisionsbyråer ökat under lång tid. Även där kunde det konstateras att 
ökningstakten blev högre efter avskaffandet av revisionsplikten (Lindberg & Colo, 2017). 

Alla är inte överens att reglering skapar mindre konkurrens på en marknad och gör en del av 
marknaden mindre konkurrenskraftigt. Choi & Zeghal, (1999) menar på att reglering kan 
påverka marknaden så att små och stora revisionsbyråer kan konkurrera på mer lika villkor.  
Alla marknader och professioner är i behov av utveckling och förbättring. I en studie från 
2013 framtagning på begäran av branschorganisationen FAR, konstateras det att revisionen 
helt enkelt står vid ett vägskäl. Efterfrågan på revisionstjänster minskar och revisorer får det 
svårare att förmedla ett värde för klienter. En dessutom allt mer standardiserad revision 
kommer göra det betydligt svårare för revisorer att leverera det värde som företag efterfrågar 
(Kempe, Krafft & Thulin, 2013). Humphrey, Kausar, Loft och Woods (2011) försökte genom 
sin artikel att diskutera och undersöka kritiskt, regleringar som skett under senaste decenniet. 
Vad forskarna kan konstatera är dels att kunskaperna är få kring revisionen och dess marknad 
men också att det är stora osäkerheter kring konsekvenserna av olika regleringar. 

Under räkenskapsåret 2015 valde 60 % av de aktiebolag som kunde välja bort revision, att 
göra det. Frågan om hur mindre revisionsbyråer skall kunna etablera sig och ta större 
marknadsandel, när alla revisionsbyråer begränsas till en alltmer mindre marknad, förblir 
obesvarad. Motståndarsidan mot ökad reglering är revisionen som profession, som menar att 
ytterligare reglering kommer undergräva revisionsbyråernas konkurrenskraftighet och minska 
möjligheterna till att skapa sig konkurrensfördelar (Agevall, Jonnergård & Krantz, 2017; 
Riksrevisionen, 2017; Tepalagul & Lin, 2015; FAR, 2013; Humphrey et al, 2011; Johansson 
& Lewin 1992). 

Porters (1980) teori kring konkurrensstrategi förklarar hur ett företag ska få  
konkurrensfördelar mot sina konkurrenter genom att erbjuda ett lägre pris, differentiering och 
fokusering. Det innebär att företagets affärsidé riktar sig mot ett visst segment på marknaden. 
Kan inte ett företag differentiera sig mot en marknad så finns det en stor risk att företaget inte 
överlever. Enligt Porter blir företagen starkt påverkade av branschstrukturen som då 
bestämmer hur konkurrensen påverkar företagets positionering (Porter, 1980). Genom 
avskaffandet av revisionsplikten sker en förändring i branschstrukturen vilket borde påverka 
små revisionsbyråers konkurrenskraft mer, då stora revisionsbyråernas klienter fortfarande 
omfattas av revisionsplikten, jämfört med de små revisionsbyråerna som differentierat sig 
mot små aktiebolag (Sundberg, 2004).  
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Vad som tidigare har nämnts i detta avsnitt ger en indikation på att marknaden för revision 
har påverkats i så pass hög grad att det går ifrågasätta hur förutsättningarna ser ut idag 
jämfört med tidigare.  

1.3 Frågeställning 
❏ Hur har revisionspliktens avskaffande påverkat små och stora revisionsbyråers 

konkurrens och konkurrenskraft? 

1.4 Syfte 
Uppsatsen avser att beskriva och analysera avskaffandet av revisionspliktens påverkan på 
konkurrensen och konkurrenskraft inom revisionsmarknaden för små och stora 
revisionsbyråer.  

1.5 Disposition 
I Figur 1 nedan presenteras den disposition för uppsatsens fortsatta upplägg. 

!  
Figur 1. Uppsatsens disposition 
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2. Referensram 
!  
Då revisionsbranschen har blivit påverkad av en yttre faktor då revisionsplikten avskaffades 
kommer teorin om situationsanpassning att tillämpas. Teorin anses intressant då syftet är att 
belysa hur konkurrenskraften och konkurrensen har blivit påverkade av samhällets inflytande 
och hur företagen påverkats av detta. I referensramen kommer det att presenteras tidigare 
forskning om konkurrenskraft generellt, om konkurrens inom området för revision och 
bakgrund till avskaffandet av revisionsplikten. Inom konkurrens kommer uppsatsen att utgå 
ifrån tillväxtverkets tre största konkurrenshinder som kommer presenteras som avskaffandet 
av revisionsplikten, kompetens och pris. 
!  

2.1 Avskaffandet av revisionsplikt 
År 2010 omfattades drygt 250 000 aktiebolag av avskaffandet av revisionsplikten vilket är ca 
70% av det totala antalet aktiebolag i Sverige. Lindberg & Colo (2017) gjorde en granskning 
som visade att 60 % av de aktiva bolagen 2015 som berördes av frivillig revision valde bort 
revisionen vilket motsvarade 175 000 aktiebolag. Syftet var att minska aktiebolagens 
administrativa börda och kostnader för revisionen samt öka företagarens valfrihet. 
Företagaren kan därmed välja att köpa de externa revisions- och redovisningstjänster som de 
själva anser sig behöva. Tanken var också att stärka aktiebolagens konkurrenskraft och bidra 
till att företag växer och anställer fler. Riskerna var dock minskade skatteintäkter, ökad 
ekonomisk brottslighet och sämre redovisningskvalitet (Lindberg & Colo, 2017). 

Sverige var ett av dem medlemsländer i EU som väntade längst med att avskaffa 
revisionsplikten. Dock var Finland och Danmark bara några år tidigare med att avskaffa 
revisionsplikten. En grund till att revisionsplikten avskaffades i både andra EU-länder men 
även Sverige var att det ansågs att nyttan med revisionen inte översteg kostnaden för små 
aktiebolag. Resonemanget är att små bolag ska själva avgöra om det är lönsamt att anlita en 
revisor (Öhman, 2013). Sammanlagda kostnadsbesparingar uppskattas till 1,75 miljarder 
kronor enligt riksrevisionen tack vare avskaffandet av revisionsplikten. Detta innebär 
uteblivna intäkter för revisionsbyråerna (Lindberg & Colo, 2017). 

Huruvida vilka konsekvenser som slopandet av revisionsplikten får för revisionsbranschen 
har fått hamna i skuggan av de fördelar som avskaffandet innebär för små aktiebolag. I den 
statliga offentliga utredningen (2008:32) blev en av slutsatserna att utbudet på 
revisionstjänster kommer att förmodligen öka och därmed kommer också priset på 
revisionstjänster att sjunka. Dock poängteras att de negativa konsekvenserna är svåra att 
urskilja, men det saknas motiv till att tro att de negativa effekterna skulle väga tyngre än de 
positiva effekter. 
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Ett land som slopade revisionsplikten redan 1994 var Storbritannien. Där var många 
revisionsbyråer oroade över att förlora intäkter inför slopandet av revisionsplikten. Dock 
visar studier att så inte är fallet. Studier visar att intäkterna har ökat istället och inte sjunkit 
för revisionsbyråerna i Storbritannien efter avskaffandet av revisionsplikten. Detta tros bero 
på att förlorade revisionsuppdrag har ersatts av andra uppdrag. Studier kan även fastslå att 
små revisionsbyråer har drabbats mer än de stora revisionsbyråerna (Thorell & Norberg, 
2005). 

2.2 Konkurrenskraft  
Som tidigare nämnts i inledningen av uppsatsen beskriver Buckley (1995) konkurrenskraft 
som ”the ability of a firm to meet and beat its rivals in supplying a product on a sustainable 
(long term) and viable (profitable) basis” (sid 115-116). Begreppet konkurrenskraft kan 
användas för att mäta både ett företag, en bransch eller en nations förmåga att skapa 
marknadsandelar eller bedriva lönsam verksamhet på konkurrensutsatta marknader.  

Något som gör företag starkare och större kallas för tillväxt, detta indikerar även 
konkurrenskraft och förmåga till utveckling. Företag med stordriftsfördelar har en ökande 
tillväxt och ofta med en stigande lönsamhet vilket stärker chanserna att överleva 
konjunktursvängningar. Då tillväxt har en koppling till företagets överlevnad och ekonomiska 
ställning går det att säga att tillväxten är viktig för företagets välmående och 
marknadspotential (Markman & Gartner, 2002). Merparten av tidigare studier är överens om 
att små företag har högre tillväxttakt än vad stora företag har. Samtidigt har tidigare studier 
funnit att åldern på företaget har betydelse för tillväxten. Ett relativt ungt företag har ännu 
inte nått sin optimala storlek anser tidigare studier och att det är därför som yngre företag har 
större tillväxttakt än äldre företag (Amat & Perramon, 2012). 

Oavsett om en marknad växer eller krymper är lönsamheten för ett företag avgörande för 
långsiktig existens. Med ökande priser på arbetskraft (löner till anställda) och ökade krav på 
resurser är det alltid av stor vikt att lönsamheten är tillfredsställande. Lönsamheten är inte 
bara ett livskriterium för ett företag utan även ett effektivt mått för att ställa företaget mot 
konkurrenter och avgöra hur pass konkurrenskraftigt företaget är (Carlsson, 2014).   
Soliditeten mäter ett företags långsiktiga betalningsförmågan samt är en indikator på hur bra 
ett företag kan hantera förluster. I ett välmående företag anses soliditeten ligga på runt 20% 
och få företag har högre än 40%. Det finns studier som visar på en korrelation att lukrativa 
företag ofta har en högre soliditet än mindre lukrativa företag (Frank & Goyal, 2009). Då fler 
och fler konkurrenter inträder på marknaden blir det svårare för ett företag att skapa stor 
lönsamhet då tillväxten begränsas (Kim & Mauborgne, 2015). 
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I en svensk studie av Entreprenörskapsforum analyserades Sveriges konkurrenskraft i olika 
regioner där bland annat en del fokuserade på samband mellan lön och produktivitet.   
Studien menar på att om lönerna stiger snabbare i förhållande till produktiviteten innebär 
detta högre arbetskraftskostnader och minskad lönsamhet. Konsekvensen av detta är 
försvagad konkurrenskraft eller att arbetslösheten blir högre när det blir för dyrt för företagen 
att anställa (Johansson, 2017). Detta kopplas även ihop med vad Carlsson (2014) lyfter fram, 
att tillväxt inte alltid betyder något positivt. Lönsamhet och tillväxt är två olika fenomen som 
hänger ihop och ofta vill företag ha en lönsam tillväxt, dvs ha tillväxt men även behålla en 
hög lönsamhet (Carlsson, 2014). 

2.3 Teorin om situationsanpassning 
Möjligheten för ett företag att utveckla konkurrenskraft är kontextberoende. Vad som anses 
påverka de kontextuella komponenterna är då individuellt för organisationen och dess 
bransch. Men gemensamt för alla organisationer och branscher, är att utvecklingen av 
organisationens konkurrenskraft är kopplat till om företagen är införstådda med vad som 
händer i nutid. I denna uppsats så är det avskaffandet av revisionsplikten som påverkar 
revisionsbranschens kontextberoende och därmed även konkurrenskraften för 
revisionsbyråerna (Meneghel, Martinez & Salanova, 2016). 

Teorin om situationsanpassad organisation bygger på synen att organisationer är öppna 
system och är en motsats till den mekaniska synen på organisationer. En av grunderna i teorin 
är att organisationen bör utformas så att den passar in i sin omgivning. Detta innebär att det 
inte anses finnas något bästa sätt som organisationen skall vara utformad på. Enligt teorin 
anses det istället att organisationer är beroende av det arbete som ger inkomster men också 
den miljö som organisationen verkar i (Morgan, 1999). Organisationer behöver ha flexibla 
och öppna former av ledning eftersom det är ledningens ansvar att organisationen anpassar 
sig efter sin omgivning. Teorin menar också det är de kontextuella faktorerna utifrån som styr 
organisationerna vilket ger konsekvenser och avgör vilka strategier företagen använder (Olve, 
Lindvall, Nilsson & Samuelsson, 2008). Den omvärld som organisationen befinner sig i 
omfattar de kontextuella faktorer som påverkar organisationen (Eriksson-Zetterquist, Kalling 
& Styhre, 2012). Olve et al (2008) menar i deras studier att det inte finns något optimalt sätt 
att driva en organisation på, då den omvärld som en organisation befinner sig i är turbulent 
och i ständig förändring. 

Chapman (1997) beskriver att redovisnings- och revisionsbranschen genomgår kontinuerliga 
förändringar, vilket då påverkar den praktiska yrkesutövningen. Redan år 1985 diskuterade 
Wright och Mock att revisorer är förpliktigade att utvärdera och förnya rutiner som svarar på 
de specifika förhållandena som kunder omges utav. Att lära sig av nya omständigheter är en 
viktig del för att organisationer ska vara flexibla och nytänkande och för att utveckla den 
befintliga kapaciteten (Levin & Tzelgov, 2016). 
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2.4 Konkurrens på revisionsmarknaden 

Stigler (1987) definierade konkurrens på en marknad som rivalitet mellan organisationer som 
uppkommer när två eller flera organisationer strävar efter något eller samma sak men som 
inte alla kan anskaffa sig. Konkurrens på en marknad grundar sig i rivalitet både bland 
producenter av en viss produkt men även konsumenter av samma produkt. Med andra ord kan 
begreppet konkurrens även beskrivas som en konflikt om möjlighet för distribution av en viss 
produkt (Stigler, 1987). Konkurrensnivån på revisionsmarknaden har under en väldigt långt 
tid varit föremål för diskussioner och gett en kritisk inverkan på politiska diskussioner. 
Gerakos och Syverson (2017) menar att det är nödvändigt att förstå konkurrensnivån och dess 
natur för att kunna tolka empiriska studier som undersöker generella och allmänna drag av 
revisionsmarknaden.  

Forskare har tidigare uttryckt en oro över att revisionsmarknaden blivit allt mer oligopolistisk 
(Choi och Zeghal, 1999). Forskarna Choi och Zeghal (1999) gjorde en internationell studie 
för att undersöka och utvärdera hur revisionsmarknaden i olika länder har påverkats av att 
marknaden domineras av endast 4 stora revisionsbyråer. Totalt ingick över 400 olika 
revisionsbyråer från 10 olika länder. Studien genomfördes med en kvantitativ metod och 
resultatet togs fram med hjälp av en regressionsanalys. Resultatet visade relativt stora 
skillnader mellan länderna och i Sverige konstateras att konkurrensen har varit låg. Samtidigt 
kom det fram i Europakommissionens (2017) rapport om lagstadgad revision av företag av 
allmänt intresse, att i flertalet EU-länder hade de så kallade “big four” byråerna (KPMG, 
PWC, EY & Deloitte) över 80 % av marknadsandelarna inom revisionsbranschen. 

Som tidigare nämnt i problemdiskussionen lyfter tillväxtverket (2014) fram 3 
konkurrenshinder i en undersökning som utgör hot företags existens. Dessa 3 hinder är 
konkurrens från andra företag, tillgång till lämplig arbetskraft samt lagar och regleringar. 
Nedan kommer 2 avsnitt som lyfter fram en aspekt av konkurrenshinder som finns på 
revisionsmarknaden. 

2.4.1 Kompetens 

Hansson (2005) beskriver att företaget är sina medarbetare och det är medarbetarna som 
bestämmer eller tänjer gränser för vad ett företag kan och får göra. Det är medarbetare som 
förädlar kapital, råvaror och sin kompetens till produkter och tjänster. Idag lever vi i ett 
informationssamhälle där de nya konkurrensfördelarna tycks vara medarbetarnas kompetens 
och engagemang. Kundvärde skapas av medarbetarnas kompetens och engagemang i samspel 
med kunder. Detta innebär att val av medarbetare och utveckling av deras kompetens är en 
avgörande faktor i skapandet av kundvärde. Kundvärden brukar uttryckas i marknadsandelar 
och lojalitet, det speglar nuläget för företaget. De bästa indikationerna på ett företags 
konkurrenskraft uttrycker sig bäst i mått på medarbetarnas kompetens, deras vilja för 
utveckla sin kompetens och förutsättningarna för detta (Hansson, 2005). 

 8



En del av konkurrensen på en marknad är att lyckas rekrytera och behålla kompetent 
personal. Som tjänsteföretag är revisionsbyråns främsta tillgång för att göra sig 
konkurrenskraftig, just genom en kompetent och specialiserad arbetskraft. Att ha sin främsta 
tillgång i personal och kunskap kan ibland även vara problematiskt och kritiskt för ett företag 
som vill göra sig konkurrenskraftig (Samagaio & Rodrigues, 2016). Revisionsmarknaden har 
utsatts för flera förändringar de senaste decennierna vilket har förändrat förutsättningarna för 
att konkurrera med andra byråer på marknaden. Detta har drivit revisionsbyråer att investera 
mycket i humankapital, men också att byråerna försökt hitta fler områden hos klienterna, där 
det går att ge fristående rådgivning. I allmänhet är de tjänsters som ges i form av fristående 
rådgivning, mer komplexa än renodlade revisionstjänster (Samagaio & Rodrigues, 2016).  

"  
Figur 2. - Antal revisorer och revisionsbyråer. Tagen från riksrevisionens granskningsrapport om 
avskaffandet av revisionsplikten (Lindberg & Colo, 2017). 

Riksrevisionen visar i sin granskning ovan i (Figur 2) att antalet kvalificerade och godkända 
revisorer minskade redan innan avskaffandet av revisionsplikten, men efter 2010 ökar 
avtagandet i snabbare takt. Granskningen visar även att ökningen av antalet registrerade 
revisionsbolag har ökat i takt sedan revisionsplikten. Enligt Riksrevisionen har revisorer 
sedan avskaffandet slutat eller bytt karriärbana. En orsak är att arvodet för den utförda 
revisionen inte anses vara tillräcklig i förhållande till arbetsinsatsen (Lindberg & Colo, 2017).  

2.4.2 Priskonkurrens  
Alexeyeva och Svanström (2015) menar att det finns en stark koppling mellan förändrade 
regelverk och prissättning för revisionstjänster och rådgivning. Även olika typer av kriser 
påverkar prissättningen. Exempelvis under finanskrisen 2008 höjdes priset på 
revisionstjänster i Sverige och har förblivit högre än vad priset var före finanskrisen.  
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Även regleringar kring den rådgivande tjänsterna påverkar prissättningen på revisionstjänster. 
Vid förändringar av regelverk förändras förutsättningar på marknaden vilket utmanar både 
kunder såväl som revisionsbyråerna. Samtidigt visar flera olika studier från olika länder att 
kundens storlek, komplexitet och riskfaktorer påverkar prissättningen men även storleken på 
revisionsbyrån är avgörande för priset (Alexeyeva och Svanström, 2015). Enligt Johansson et 
al (2005) är det marknaden och konkurrensen som styr priserna för revisionsbyråerna och att 
de har blivit mer affärsinriktade, vilket leder till lägre priser. De hävdar att den ökade 
internationaliseringen av revisionsbyråernas verksamhet är en bidragande faktor som 
påverkar priset. 

!  
Figur 3. - Prisindex på juridiska och ekonomiska tjänster. Tagen från riksrevisionens 
granskningsrapport om avskaffandet av revisionsplikten (Lindberg & Colo, 2017). 

Riksrevisionens granskning visar ovan i Figur 3 priset på juridiska, redovisnings-, 
bokförings- och revisionstjänster. Priset på revisionstjänster har ökat stadigt fram till 2011 då 
priset på revisionstjänster låter sig stabiliseras och stannar på samma nivå. Detta var en 
förutspådd konsekvens från lagstiftarens sida och om priset hade fortsatt öka i samma takt 
som innan 2011 hade priset varit minst 10% högre för revisionstjänster idag (Lindberg & 
Colo, 2017).  

2.5 Sammanfattning referensram 
Figur 4 illustrerar en förenklad form av denna uppsats referensram. Utgångspunkten är 
revisionsmarknaden verkar under vissa villkor och förhållanden, men utsetts för så kallade 
kontextuella förhållanden (Eriksson-Zetterquist et al, 2012). Dessa kontextuella faktorer 
representeras i denna studie av förändrad lagstiftning och reglering i form av avskaffandet av 
revisionsplikten. Men även i form av allt lägre priser och allt färre kvalificerade revisorer 
(Lindberg & Colo, 2017).  
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Detta får innebörden att revisionsbyråerna måste anpassa sig efter dem förhållanden som 
råder på marknaden. Dessa anpassningar kan ta sig i uttryck såsom förändrad 
organisationsstruktur, förändrade rutiner, nedpressade priser och högre arvoden och förmåner 
för anställda (Wright & Mock, 1985). Anledningen till anpassningen är för att hålla sig 
konkurrenskraftig och förbli lönsam över lång tid (Buckley, 1995). Dessa anpassningar 
skapar även en ökad rivalitet som förändra konkurrensen i det nya läget på marknaden 
(Stigler, 1987). 

"  
Figur. 4 Situationsanpassning - revisionsmarknaden 

Det kontextuella faktorer som har nämnts tidigare borde resultera i att marknadsanpassningen 
för de små revisionsbyråerna blir svårare än för de stora. Detta eftersom att den del av 
marknaden som små revisionsbyråer har varit differentierad mot har blivit mindre i 
omfattning, men även att priset har blivit lägre (Porter, 1980). De stora revisionsbyråerna är 
finansiellt överlägsna och är differentierad mot den del av marknaden som inte omfattas av 
avskaffandet. Det tyder på att små revisionsbyråer blivit mindre konkurrenskraftiga. 
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3. Metod 
!  
I detta avsnitt kommer tillvägagångssätt för studien att presenteras. Det kommer även att 
redogöras för hur uppsatsen kommer att stärkas och vad som är dess svagheter samt hur och 
vilka urval som har gjorts. 
!  
3.1 Tillvägagångssätt 
Eftersom att vi båda skribenter till denna uppsats är intresserade av att arbeta med revision 
och redovisning i framtiden, har vi varit i kontakt med både dessa branscher vid olika 
tillfällen. Vad som framkommit under vår utbildning är att yrket revisor är och har varit under 
förändring, under de senaste decennierna. Mycket tack vare de förändringar i lagstiftning och 
internationella standarder, har branschen förändrats. Men uppfattningen om hur branschen 
har förändrats är inte helt tydlig, vilket skapar ett intresse från vår sida att utforska hur 
branschen har påverkats sedan avskaffandet av revisionsplikten. Vi kommer att i denna 
uppsats att undersöka både hur konkurrenskraft och konkurrensen för små och stora 
revisionsbyråer, har utvecklats sedan revisionsplikten avskaffats. För att besvara 
frågeställningen kopplat till konkurrenskraft, kommer vi ta hjälp av finansiella nyckeltal för 
att mäta konkurrenskraften. För att avgöra hur konkurrens har utvecklats kommer vi ta hjälp 
av både finansiella nyckeltal och tidigare studier. 

Riksrevisionen skrev 2017 rapporten “avskaffandet av revisionsplikten - en reform som 
kostar mer än den smakar”. Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen som har till 
uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Metoden som användes i den 
rapporten för att mäta konkurrenskraften skedde genom att beräkna på olika finansiella 
nyckeltal som indikerar ett företags överlevnadsgrad. Vi anser att om en så pass viktig 
myndighet använder sig av den typen av metod, så är den även legitim att användas i vår 
uppsats (Riksrevisionen, 2017). 

Om uppsatsens resultat kan användas i andra sammanhang, miljöer och situationer, tyder det 
på en stark validitet (Eriksson och Wiedersheim 2014). Då det inte finns så mycket forskning 
på ämnet konkurrenskraft kopplat till en förändrad reglering, leder detta till att validiteten 
försvagas. Validitet beskriver även hur trovärdig studien är, vilket innebär i stora drag att 
aspekterna som ska mätas i studien är relevanta (Trost, 2007). För att stärka validiteten 
kommer vi att ta inspiration av riksrevisionens metod för att mäta konkurrenskraft men vi 
kommer att använda oss av andra finansiella nyckeltal som mäter tillväxt och lönsamhet. 
Cetindamar & Kilitcioglu (2013) menar även dem, genom att titta på ett företags tillväxt och 
lönsamhet går det att avgöra hur pass konkurrenskraftigt ett företag är. 
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För att mäta konkurrenskraft används följande finansiella nyckeltal: 

Reliabilitet beskriver Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) som en en kvalitetssäkring, som 
garanterar att studien kan konstrueras igen och ge samma resultat. Om en studie har hög 
reliabilitet är resultatet oberoende av vem som utför den. I uppsatser och studier där det är 
väldigt öppet för tolkning av resultatet, är det svårt att uppnå en hög reliabilitet. Uppsatsens 
reliabilitet blir stärkt av att det är finansiella nyckeltal som används då dessa kan mätas och 
mäter det som är avsett att mätas. (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2014). Bryman & Bell 
(2013) menar på att reliabilitet handlar om frågor som berör måttens och mätningarnas 
pålitlighet och logik. Många klassiska nyckeltal lämpar sig inte alltid på tjänsteföretag 
eftersom att tillgångarna inte finns i anläggningar och kapital utan finns istället i personalen. 

Nyckeltal Formel Motivering

Förädlingsvärde Resultat efter finans poster - 
finansiella intäkter - 
avskrivningar

Att se hur pass effektiv en 
revisionsbyrå är i att förvalta uppdrag 
är genom förädlingsvärde. Ju bättre 
förädlingsvärdet är desto mer 
konkurrenskraftigt är företaget

Omsättningstillväxt  föregående års omsättning  
årets omsättning

Tillväxt ger en indikation på hur pass 
starkt ett företag kan ta sig fram på 
marknaden. En hög tillväxt pekar 
delvis på en hög konkurrenskraft.

Vinstmarginal (finans intäkter + 
rörelseresultat) 

 omsättning

Den andra sidan av mynten för tillväxt 
är lönsamheten. Tillväxten är bara 
positiv om även lönsamheten hänger 
med. Vinstmarginalen är ett essentiellt 
komplement till tillväxt måttet för att 
avgöra konkurrenskraften. 

Omsättning per 
anställd

Omsättning 
antalet anställda

I revisionsbyråer är personalen och 
dess kompetens kärnan av den 
operativa verksamheten. Genom att 
följa olika resultat av 
årsredovisningen i relation till antalet 
anställda ger en indikation på hur 
pass konkurrenskraftig en 
revisionsbyrås operativa kärna är. 

Personalkostnader 
per anställd

personalkostnader 
antalet anställda

Rörelseresultat per 
anställd

rörelseresultat 
antalet anställda 

Soliditet  (eget kapital +  
obeskattade reserver x 0,78) 
summa eget kapital/skulder

Den finansiella förmågan på lång sikt 
är minst lika viktig som lönsamheten 
och spelar en avgörande roll för att 
tillväxten skall vara av positiv 
karaktär.
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Därför har vi valt just dessa nyckeltal (se ovan), då dessa är bättre utformade för företag som 
har sin största tillgång i personal och kompetens. 

3.2 Kvantitativ metod 
Anledningarna till valet av en kvantitativ forskningsstrategi är vi bedömer att metoden ger en 
mer generell bild över konkurrenskraft och konkurrens för små och stora revisionsbyråer. 
Från tidigare studier har vi kunnat få en problematiserande bild av ämnet genom ord, som är 
en kvalitativ forskningsstrategi (Bryman & Bell, 2013). Vi vill i denna uppsats analysera hur 
en kvantitativ forskningsstrategi påverkar resultatet då strategin lägger tyngden på att finna 
struktur i data.  

Inom kvantitativ metod diskuterar Bryman & Bell (2013) fyra viktiga drag: mätning, 
kausalitet, generalisering och replikation. Mätning förklarar Bryman & Bell ger uppsatsen ett 
konsekvent och konsistent verktyg för att göra åtskillnader. Kausalitet är en faktor i den 
kvantitativa forskningsstrategin som är en förklarande faktor om de bakomliggande orsakerna 
till resultatet. För att förbättra kausaliteten i uppsatsen kommer vi att analysera resultatet mot 
tidigare forskning på ämnet. Replikation innebär att studiens tillvägagångssätt ska kunna 
utföras av andra forskare, dvs reproducera någon annans experiment som ger samma resultat. 
Visar det sig att studien inte går att replikera kan studien vara påverkad av bristande 
objektivitet som försämrar validiteten (Bryman & Bell, 2013).  

3.2.1 Urval 
Kvantitativa studier syftar till att skapa generaliseringar av verkligheten, varvid vikten av att 
hitta en representativ population att utföra mätningen på. Genom att vi väljer ut 
revisionsbyråer som representerar den grupp vi avser att titta på i denna uppsats, stärker vi 
validiteten (Bryman & Bell, 2013). I en kvantitativ undersökning kan resultatet generaliseras 
men det kräver då att urvalet som uppsatsen fokuserar på, är representativt. Därför kommer 
30 stycken små revisionsbyråer väljas ut. När det kommer till stora revisionsbyråer är antalet 
6 stycken vilket beror på begränsning av antalet som finns. För att motivera storleken på 
revisionsbyrån väljer vi att utgå ifrån hur många anställda revisionsbyrån har för att bedöma 
dess storlek. Denna studie kommer att definiera stora revisionsbyråer som en byrå med fler 
än 249 anställda, medan små revisionsbyråer innefattar byråer med 10-49 anställda.  
Storleksklasserna har vi valt att basera på EU:s klassificering enligt SCB:s avhandling. 
Motivet till att utgå ifrån antal anställda är för att kunna skapa generalisering i studien och för 
att nå en större omfattning av små revisionsbyråer. Detta menar Svanström (2008) gör det 
möjligt att analysera skillnaderna mellan företag av olika storleksklasser och ökar 
generaliserbarheten. De revisionsbyråer som ingår i denna uppsats presenteras i tabellen 
nedanför. 
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Revisionsbyrå SNI-kod Antal anställda Omsättning 

KPMG 69.202 1539 2 536 000 000 kr 

PWC 69.202, 69.203, 
70.220

3944 5 257 000 000 kr 

Deloitte 69.201, 69.202 1309 2 632 000 000 kr 

EY 69.201, 69.202, 
69.203

2541 4 217 000 000 kr 

Grant Thornton 69.201, 69.202, 
69.203

1171 1 448 000 000 kr 

BDO 69.202, 70.220 513 644 000 000 kr 

Parsells Revisionsbyrå 
AB 

69.202 13 16 000 000 kr 

Frejs revisorer AB 69.202, 69.203 43 61 000 000 kr

Cederblads 
Revisionsbyrå AB

69.201, 69.202, 
69.203

18 17 000 000 kr 

Företagarnas 
Revisionsbyrå i 
Uppsala AB

69.202 14 14 000 000 kr

Finnhammars 
Revisionsbyrå AB

69.202 23 36 000 000 kr 

Adsum Revisorer & 
Företagskonsulter AB

69.201, 69.202 26 25 000 000 kr

LR Revision & 
Redovisning Örebro/
Vingåker AB 

69.201, 69.202, 
69.203

15 17 000 000 kr 

M. Sandbergs 
Redovisning & 
Revision AB

69.201, 69.202 11 11 000 000 kr

Revikonsult 
Revisionsbyrå AB

69.201, 69.202 11 14 000 000 kr

Brahe Revisionsbyrå 
AB 

69.202 12 12 000 000 kr

Hellström & Hjelm 
Revision AB

69.202 11 36 000 000 kr
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Sporrong & Eriksson 
Revisionsbyrå AB

69.202 15 20 000 000 kr

Er revision i Gävle 
AB

69.202 16 17 000 000 kr

Lots Ekonomi 69.202 26 27 000 000 kr

RedovisningsHuset i 
Södertälje AB

69.201, 69.202 22 12 000 000 kr

Revideco AB 69.201, 69.202 35 49 000 000 kr

Nordenhams 
Revisionsbyrå AB

69.201, 69.202 15 12 000 000 kr

Crowe Tönnervik 
Revision AB

69.202 33 42 000 000 kr 

Thorell Revision AB 69.201, 69.202 39 36 000 000 kr

Ekonomernas Hus i 
Sverige AB

69.201, 69.202 25 24 000 000 kr 

Varbergs 
revisionsbyrå AB

69.201, 69.202 20 22 000 000 kr

Furlands 
revisionsbyrå AB

69.202 19 19 700 000 kr

Revisionsbyrån 
Venemyr AB

69.201, 69.202 17 16 000 000 kr

Ahnell & Partner 
revisionsbyrå AB 

69.201, 69.202 15 16 000 000 kr

Höglandets 
revisionsbyrå AB

69.201, 69.202 11 13 000 000 kr

Motala revisionsbyrå 
AB

69.201, 69.202 15 12 000 000 kr

Mora revisionsbyrå 
AB

69.202 13 12 000 000 kr

Axion revisionsbyrå 
AB

69.201, 69.202 10 10 000 000 kr

Guide revision AB 69.201, 69.202 35 45 000 000 kr

Allians revision & 
redovisning AB

69.201, 69.202 26 34 000 000 kr
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3.2.2 Datainsamling 

Denna uppsatsens empiriska data kommer att hämtas ifrån revisionsbyråernas 
årsredovisningar mellan årtalen 2003 till 2018. Just denna tidshorisont används då det blir 
ungefär lika många år bakåt och framåt i tiden sett från 2010 då revisionsplikten avskaffades.  
Årsredovisningarna hämtades in genom databasen “retriever” på Halmstad Högskolas 
bibliotek. Genom årsredovisningarna kommer vi kunna ta fram den grunddata som krävs för 
att beräkna nyckeltalen.  

Vår uppsats innehåller både primär- och sekundärdata i form av tidigare forskning och 
vetenskapliga artiklar där vi använt oss av Göteborgs universitetsbibliotek, Göteborgs 
universitet supersök, Halmstad Högskola One Search, Google search, Google Scholar och 
DIVA-portal. Sekundärdata innebär att datan som används har tagits fram i ett annat syfte än 
för just denna uppsats (Jacobsen, 2002). Flera källor i uppsatsen är inte vetenskapliga artiklar 
utan debattinlägg från organisationer eller utredningar från statliga myndigheter. Dessa källor 
har vi granskat och gjort en så objektiv bedömning av som möjligt. 

För att få mer information inom ämnet och utöka vår förståelse har vi läst vetenskapliga 
artiklar angående den ökade regleringen, konkurrensen inom revisionsbranschen och artiklar 
som analyserar revisorns oberoende, kompetens och konkurrensstrategier. Dem sökord som 
användes var: Regulation audit industry, Mandatory Audit, Audit fees, Competitiveness in 
audit market.  

3.2.3 Dataanalys 
I en studie med kvantitativ empiri samlas det in en stor mängd data som ska analyseras. Till 
en början för att kunna presentera empirin på en lätthanterligt sätt placeras studiens data in i 
diagram. För att samla så mycket empiri som möjligt på ett och samma ställe, placerades 
både stora och små revisionsbyråers resultat för samma finansiella nyckeltal i samma 
diagram. På det viset blir det både lättare för läsaren att följa med men även analysering av 
resultatet blir enklare.  

Vid analysen av studiens data har vi gått i den kronologiska ordning som datan presenteras i 
resultatkapitlet. Vid analys av varje nyckeltal har det gjorts en direkt jämförelse mellan de 
stora och små revisionsbyråerna och gjorts en bedömning av utvecklingen över tiden. För att 
skapa en mer djupare analys har vi även lagt till så kallade trendlinjer i diagrammen i 
resultatkapitlet. Detta är för att lättare kunna avgöra om utveckling varit positiv eller negativ 
överlag under den period som denna studie omfamnar. Ett nyckeltal behöver inte säga något 
betydelsefullt vid analys av enbart ett enskilt nyckeltal. Därför ställs även nyckeltalen i en 
bredare analys i ett ytterligare avsnitt i analyskapitlet, där även datan ställs mot studiens 
referensram.  
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4. Resultat 
!  
I detta avsnitt kommer utveckling av finansiella nyckeltal för revisionsbyråerna att 
presenteras i olika linjediagram. I alla linjediagram så summeras åren på x-axeln, på y-axeln 
redovisas beloppen i SEK för respektive nyckeltal, förutom vinstmarginal och 
omsättningstillväxt som är i procent. 
!  
4.1 Förädlingsvärde 
För dem små revisionsbyråerna har utvecklingen av förädlingsvärdet i genomsnitt ökat från 
ca 440 000 kr till 3 500 000 kr mellan åren 2003 och 2018. Detta innebär en total procentuell 
ökning på nästan 800% och en årlig procentuell ökning på ca 53%. Det är de två åren efter 
2010 då revisionsplikten avskaffades som sticker ut, utöver denna period ökar 
förädlingsvärdet för små revisionsbyråer jämt över årtalen. Mellan åren 2011 och 2012 är den 
enda gången som förädlingsvärdet sjunker. Trenden för förädlingsvärdet bland små 
revisionsbyråer är tydligt uppåtgående. 

Förädlingsvärdet har för de stora revisionsbyråerna ökat i genomsnitt från -1 235 000 kr till 
ca 400 miljoner kr mellan åren 2003-2018. Detta är en avsevärt stor ökning, men redan 2005 
ökades förädlingsvärdet upp till 100 miljoner kr för de stora revisionsbyråerna. Detta innebär 
att ökningen de senaste 13 åren har förädlingsvärdet ökat med 400%. Förädlingsvärdet för de 
stora revisionsbyråerna är inte jämn över alla de studerade åren. För de stora 
revisionsbyråerna finns en topp 2010 då förädlingsvärdet börjar sjunka några år för att sedan 
öka igen.  
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4.2 Soliditet 
Soliditeten för både de stora och små revisionsbyråerna är relativt stabil över åren. För de 
små revisionsbyråerna är trenden nedåtgående och totalt har soliditeten minskat med 4 
procentenheter, 40% till 36% vilket endast är en årlig minskning med ca 6%.  

För de stora revisionsbyråerna är utvecklingen tvärtom jämfört med de små 
revisionsbyråerna. Trenden för soliditeten är uppåtgående och har gått från 19% till 28% dvs 
en ökning på 9-procentenheter för de stora revisionsbyråerna. Den genomsnittliga årliga 
ökningen ligger alltså på cirka 9% i ökad soliditet vilket ger en tydligt uppåtgående trend. 

!  

4.3 Omsättning och tillväxt 
Omsättningstillväxten för de små revisionsbyråerna är positiv under hela perioden 2003 till 
2018, men dock inte lika hög utan minskar över tiden. Högsta noteringarna var under 2006 
och 2010 då den genomsnittliga tillväxten låg på 18% och den lägsta på 5% 2014.  För de 
små revisionsbyråerna är utvecklingen positiv efter avskaffandet av revisionsplikten, dock är 
ökningen något avtagande med få undantag. För de små revisionsbyråerna har den 
genomsnittliga omsättningen ökat från ca 8 miljoner kr 2003 till ca 26 miljoner kr 2018, 
vilket innebär en ökning på 325%.  

Omsättningstillväxten har varierat mycket för de stora revisionsbyråerna mellan åren 2003 till 
2018. Men det är framförallt år 2014 som utmärker sig då tillväxten dyker ner till en negativ 
procent. Under året 2014 var det en av de stora revisionsbyråerna som hade en mycket 
negativ utveckling i omsättningen, vilket kan förklara den bottennotering. Från 2004-2018 så 
har den genomsnittliga omsättningstillväxten ökat från -1% till 6% för de stora 
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revisionsbyråerna, vilket är en genomsnittliga årlig ökning på ca 0,46 procentenheter. 
Trenden för den procentuella tillväxten stiger marginellt för varje år. För de stora 
revisionsbyråer har den genomsnittliga omsättningen ökat från ca 986 miljoner kr 2003 till 
runt 3,2 miljarder kr år 2018, vilket innebär en ökning på 325%. 

Totalt omsatte alla revisionsbyråer i denna uppsats ca 5.1 miljarder kr under 2003. De stora 
revisionsbyråerna stod för ca 4,9 miljarder kr av dessa, vilket motsvarar 96% och de små 
revisionsbyråerna stod för 186 miljoner kr vilket motsvarar 4%. Motsvarande siffror för 2017 
är total omsättning 16,4 miljarder kr för branschen och 15,7 miljarder kr kom från de stora 
revisionsbyråerna, vilket är 96%. De små revisionsbyråerna stod för 677 miljoner vilket 
motsvarar 4% av det totala.  

!  

4.4 Vinstmarginal 
Utveckling av vinstmarginalen för små revisionsbyråer har en positiv trend. Vinstmarginalen 
har gått från 9% 2003 till 14% 2018 och den genomsnittliga vinstmarginalen ökar med 4 % 
per år för de små revisionsbyråerna. I genomsnitt ökar vinstmarginalen för små 
revisionsbyråer med cirka 0,33 procentenheter varje år.  

Utvecklingen av vinstmarginalen för stora revisionsbyråer är inte långt ifrån som för de små 
revisionsbyråer men med en något lägre positiv trend. Vinstmarginalen har gått från 4% 2003 
till 13% 2018, vilket innebär att den genomsnittliga vinstmarginalen har ökat med 325% för 
stora revisionsbyråer. I genomsnitt ökar vinstmarginalen alltså med 0,6 procentenheter  varje 
år mellan 2003 och 2018 för de stora revisionsbyråerna. 
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!  

4.5 Personalkostnad, omsättning och rörelseresultat per anställd 
Antalet anställda från 2003-2018 har ökat och i genomsnitt har de små revisionsbyråerna gått 
från att ha 11 anställda till 26. Detta innebär en procentuell ökning på 136% och en årlig 
procentuell ökning på 9%. För de stora revisionsbyråerna har antalet anställd i genomsnitt 
ökat från 1012 (2003) till 2101 (2018). Detta innebär en procentuell ökning på 107% och en 
årlig procentuell ökning på 7%. 

För de små revisionsbyråerna har personalkostnader per anställd har ökat från 438 000 kr från 
2003 till 679 000 kr 2018, vilket är en genomsnittlig ökning på 4% per år. För de stora 
revisionsbyråerna har personalkostnader per anställd ökat från 622 000 kr till 870 000 kr, 
vilket är en genomsnittlig ökning på 9%. 

Omsättningen per anställd ökar stegvis från 2003 till 2016 där trenden vänder och går ner för 
de små revisionsbyråerna. Omsättningen per anställd har ökat från 695 000 kr från 2003 till 
1,1 miljoner kr 2018. Detta är en genomsnittlig procentuell ökning med ca 11% per år. För de 
stora revisionsbyråerna är utvecklingen väldigt liknande, 2003 låg omsättning per anställd på 
957 000 kr och 2018 var den 1,58 miljoner kr. Detta är en genomsnittlig procentuell ökning 
på ca 11%.  

Trenden för både personalkostnader- och omsättningen per anställd är alltså positiv för både 
små och stora revisionsbyråer. Dock har detta inte innebörden att rörelseresultatet per anställd 
har haft samma utveckling. För de små revisionsbyråerna har rörelseresultat per anställd gått 
från 62 000 kr (2003) till 158 000 kr (2018). Detta är en genomsnittlig procentuell ökning på 
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10%. För de stora revisionsbyråerna har rörelseresultat per anställd gått från 38 000 kr (2003) 
till 204 000 kr (2018). Detta är en genomsnittlig procentuell ökning på 29%.  

!  
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5. Analys 
!  
I detta kapitel kommer studiens resultat att analyseras. Den första delen kommer att 
empiriskt analysera studiens resultat och den senare delen kommer med hjälp av uppsatsens 
referensram att presentera en teoretisk analys.
!  
5.1 Empirisk analys 

Enligt uppsatsens resultat kan det konstateras att förädlingsvärdet har ökat avsevärt med 
800% för små revisionsbyråer sett över hela perioden (2003-2018), vilket beskriver att de 
små revisionsbyråerna förädlar det instoppade kapitalet väl i företaget som ska täcka 
kostnader. Men även de stora revisionsbyråerna har gjort en betydelsefull ökning av 
förädlingsvärdet på 400%. Enligt resultatet så har de små revisionsbyråernas soliditet ökat 
med 4 procentenheter sedan avskaffandet av revisionsplikten men över hela perioden 
(2003-2018) har den minskat med 4 procentenheter. För de stora revisionsbyråerna är 
utvecklingen tvärtom. Sedan 2010 då revisionsplikten avskaffades har soliditeten minskat för 
de stora revisionsbyråerna men sett över hela perioden (2003-2018) har den ökat. 

Vidare går det att konstatera av uppsatsens resultat att de små revisionsbyråerna har haft 
större tillväxt på omsättningen än vad de stora byråerna har haft. Framförallt gör de stora 
revisionsbyråerna en sämre period 2009-15 än vad de små revisionsbyråerna gör.  Trots den 
ökade tillväxten för de små revisionsbyråerna så är den totala omsättningen för de stora 
revisionsbyråerna betydligt större. 2018 hade de små revisionsbyråerna en total omsättning 
som motsvarade endast 4,3% av den totala omsättning som de stora revisionsbyråerna hade. 
För 2003 var den siffran 3,8% vilket innebär att den större tillväxttakt som de små 
revisionsbyråerna har haft, har en marginell skillnad på storleken av omsättningen. När det 
kommer till revisionsbyråernas vinstmarginal har de små revisionsbyråernas vinstmarginal 
ökat med 5 procentenheter sedan avskaffandet av revisionsplikten medan stora 
revisionsbyråer har med 9 procentenheter. Även om ökningen i procentenheter har ökat mer 
totalt för de stora revisionsbyråerna är ökning varit betydligt lägre efter 2004, då de stora 
revisionsbyråernas vinstmarginal förbättrades markant från 2003 till 2004. 

Ett faktum är att de små revisionsbyråerna har haft en relativt hög omsättningstillväxt jämfört 
med de stora revisionsbyråerna. Trots detta är skillnaden i omsättningen mellan de stora och 
små revisionsbyråerna avsevärd. Samtidigt går det att notera att trenderna för 
revisionsbyråerna pekar åt att de kommer ligga under samma nivå de närmaste åren. 
samtidigt om den trend som finns just nu baserat på åren 2003-2018 håller sig kommer alltså 
de små revisionsbyråerna att tappa mot de stora, eftersom att de stora revisionsbyråernas 
omsättningstillväxt kommer att vara högre än för de små revisionsbyråerna de kommande 
åren framöver.  År 2003 hade de stora revisionsbyråerna 96% av den totala omsättningen av 
de revisionsbyråer som är med i denna uppsats. Detta gäller även för 2017 då de stora 
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revisionsbyråerna har 96% av den total omsättningen. Detta innebär alltså att de stora 
revisionsbyråerna fortfarande har en väsentlig majoritet av marknaden. Samtidigt går det att 
konstatera två saker, dels att de stora revisionsbyråerna har fortfarande en väldigt stor del av 
omsättningen på revisionsmarknaden, men också att marknaden i sig har ökat med över 
200% i omsättning. Den totala omsättning som kommer från små revisionsbyråer har ökat 
med lite mer än 260% mellan 2003 och 2018. Trots detta har det alltså inte haft någon större 
effekt på andelen av marknaden. 

Enligt uppsatsens resultat konstateras det att antalet anställda har ökat för revisionsbyråerna, 
för små revisionsbyråer med 136% och för stora byråer med 107%. Dock huruvida om antalet 
anställda som ökat är godkända eller kvalificerade revisorer är oklart. Omsättningen per 
anställd har dock varit lägre för små revisionsbyråer än för de stora revisionsbyråer. I 
omsättning per anställd har utveckling varit väldigt jämn för både de små och stora 
revisionsbyråerna. Detta trots att omsättningstillväxten har varit i genomsnitt högre för de 
små revisionsbyråerna under 2003-2018. Utvecklingen av personalkostnad per anställd för de 
stora och små revisionsbyråerna är relativt lika, men vad som utmärker sig är att 
omsättningen per anställd för de stora revisionsbyråerna, där nivån är betydligt högre för de i 
relation till personalkostnad per anställd. När det kommer till omsättning per anställd och 
personalkostnader per anställd syns en ökad effektivitet bland både små och stora 
revisionsbyråerna. Samtidigt ser dessa resultat något bättre ut för de stora revisionsbyråerna.  

5.2 Teoretisk analys 
I och med avskaffandet av revisionsplikten utsattes revisionsbranschen utav yttre faktorer 
som förändrar villkoren på marknaden. Att förädlingsvärdet har ökat med hela 800% för små 
revisionsbyråer respektive 400% för stora kan kopplas samman med  vikten av att  lära sig av 
nya omständigheter för att utveckla den befintliga kapaciteten i företaget. Både stora och små 
revisionsbyråer har blivit bättre på att täcka kostnader och utöka försäljningsintäkter för sina 
anställda. Detta indikeras av förädlingsvärdet i diagram 1 (Levin & Tzelgov, 2016). 
Soliditeten har förändrats lite men inget av större betydelse vilket även det tyder på att både 
stora och små revisionsbyråer har lyckats hålla sina verksamheter stabila och lukrativa (Frank 
& Goyal, 2009). Att inget utav nyckeltalen har visat en tydlig negativ trend sedan 
avskaffandet av revisionsplikten visar att revisionsbyråerna har anpassat sig till rådande 
kontext och stått sig stadigt under perioden då revisionsplikten avskaffades (Olve et al, 2008; 
Chapman, 1997; Wright och Mock, 1985). 

Tillväxten för de små revisionsbyråerna har varit positiv alla år under perioden 2003 till 
2018. Att de små revisionsbyråerna har haft betydligt högre tillväxt kan ligga i förklaringen 
att mindre och yngre företag ofta har högre tillväxt än stora och äldre företag (Amat & 
Perramon, 2012). I denna studie framkommer det att de stora revisionsbyråerna har en 
omfattande andel av marknaden, vilket stämmer överens med tidigare påståenden och oro 
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(Choi & Zeghal, 1999; Europakommissionen, 2017). I och med avskaffandet av 
revisionsplikten har många små aktiebolag valt bort revisionen. Detta skulle initialt innebära 
att små revisionsbyråer skulle drabbas och få mindre intäkter (Öhman, 2013). Det har även 
funnits indikation på minskade intäkter för revisionsbyråer, eftersom att priset på 
revisionstjänster har varit under press senaste 7-8 åren. Dock kan det inte påvisas i denna 
studies resultat att små revisionsbyråer har tappat intäkter eller minskat sin omsättning, vilket 
även har bevisats i tidigare studier (Thorell & Norberg, 2005; Lindberg & Colo, 2017). 

Även om både marknaden och både stora och små revisionsbyråer har haft en tillväxt är det 
av vikt att lönsamheten står stadigt (Carlsson, 2014). Vinstmarginalen för både små och stora  
revisionsbyråerna visar en uppåtgående trend, som indikerar att revisionsuppdragen som 
revisionsbyråerna har haft, förvaltas allt bättre. Men vilken betydelse som det har haft för 
konkurrensen är oklart. Men detta till trots finns en indikation på att revisionsbyråerna har en 
förmåga till utveckling och anpassning efter rådande kontext (Meneghel et al, 2016). En ökad 
lönsamhet stärker konkurrenskraften och ger potential för att öka marknadsandel i framtiden 
(Markman & Gartner, 2002).  

Riksrevisionen visade i sin granskning att efter avskaffandet av revisionsplikten har antalet 
kvalificerade och godkända revisorer minskat, detta är något som dock inte kan bekräftas 
utav denna studie. I denna studie visar resultatet att antalet anställda har ökat i genomsnitt 
med över 100% för både stora och små revisionsbyråer. Huruvida detta är kvalificerade eller 
godkända revisorer som ökat är oklart (Lindberg & Colo, 2017). Vid analys av de finansiella 
nyckeltalen kopplat till antal anställda går det att konstatera att för både omsättning-, 
personalkostnader- och rörelseresultat per anställd har ökat under den studerade perioden 
2003-2018. Rörelseresultat per anställd är den som har ökat minst och även har minst 
skillnader mellan stora och små revisionsbyråer. Både de stora och små revisionsbyråerna 
visar en utveckling där omsättningen per anställd har ökat mer än personalkostnader per 
anställd. Detta tyder på att både stora och små revisionsbyråer har blivit betydligt mer 
effektiva och produktiva, vilket också ger en indikation på att de även blivit mer 
konkurrenskraftiga (Johansson, 2017; Hansson, 2005). Revisionsbyråerna har blivit 
införstådda med avskaffandet av revisionspliktens påverkan och lyckats med att differentiera 
sig efter den förändrade branschstrukturen som råder. De kontextuella faktorer som går att 
koppla till de anställda är kompetens. Att revisionsbyråerna omsätter mer per anställd än 
personalkostnad per anställd antyder att kompetensen har förbättrats för revisionsbyråerna. 
Men även antal anställda har ökat, vilket visar på att revisionsbyråerna har förmåga att värva 
ny kompetens (Meneghel et al, 2016).  

Tidigare studier har pekat ut koppling mellan konkurrens och förändrat regelverk, vad som 
dock inte går att bekräfta i denna studie är att varken det förändrade regelverket eller det 
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minskade priset på revisionstjänster har gett några större effekter på konkurrensen mellan 
stora och små revisionsbyråer (Alexeyeva och Svanström, 2015; Lindberg och Colos, 2017) 
Detta kan få sin förklaring av att revisionsbyråerna gör kontinuerlig anpassning efter 
villkoren på marknaden, exempelvis genom att sänka priset har flera små aktiebolag som inte 
behöver anlita en revisor möjligtvis valt att göra detta (Chapman, 1997; Morgan, 1999; Olve 
et al, 2008; Eriksson-Zetterquist et al, 2012). 

Här nedan presenteras 3 tydliga förändringar för både stora och små revisionsbyråerna: 

Figur 5. - Utmärkande förändringar 
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6. Slutsats 
!  
I sista kapitlet kommer uppsatsens frågeställning och syfte att åter presenteras för att sedan 
besvaras. Sista kapitlet kommer att avslutas med diskussion, implikationer och förslag till 
vidare forskning. 
!  

6.1 Uppsatsens syfte och frågeställningar 
Uppsatsen avser att beskriva och analysera avskaffandet av revisionspliktens påverkan på 
konkurrensen och konkurrenskraft inom revisionsmarknaden för små och stora 
revisionsbyråer. 

Uppsatsens frågeställning är: 
- Hur har revisionspliktens avskaffande påverkat små och stora revisionsbyråers 

konkurrens och konkurrenskraft?  

6.2 Slutsatser 

Det går att konstatera att de stora revisionsbyråerna fortfarande är väldigt dominanta och 
förhållandet mellan stora och små revisionsbyråer har stått sig förhållandevis sedan 
avskaffandet av revisionsplikten. Tillväxten har varit något högre för små revisionsbyråer än 
stora revisionsbyråer men inte tillräckligt för att påverka konkurrensen på 
revisionsmarknaden. Att trendlinjen har en negativ utveckling över den studerade perioden 
för små revisionsbyråer visar även på att tillväxten inte har varit tillräcklig och att inför 
framtiden behöver små revisionsbyråer utveckla sig för att konkurrera på en högre nivå. 
Lönsamheten har förbättrats mer för de små revisionsbyråerna än för de stora. De små 
revisionsbyråerna växer även procentuellt mer i antalet anställda men ligger ändå jämt med 
de stora revisionsbyråerna i effektivitet i relation till de anställda. 

Sammanfattningsvis kan studien påvisa att konkurrenskraften har ökat för både de små och 
stora revisionsbyråerna men att de stora har stärkt sin position på revisionsmarknaden. 
Studiens resultat visar att små revisionsbyråer har en anpassningsförmåga som  
resulterat i att dem behållit sin marknadsposition. Situationsanpassning har gjort de små 
revisionsbyråerna mer lönsamma vilket skapar förutsättningar att förändra konkurrensen på 
revisionsmarknaden i framtiden. 
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I tidigare studier har det konstaterats att små revisionsbyråer har förlorat mer på avskaffandet 
av revisionsplikt i andra länder. Detta är något som vi kan bekräfta i denna studie genom att 
de stora revisionsbyråerna har blivit mer stabila och tagit ett starkare grepp om marknaden. 
Vi kan även bekräfta att intäkterna för små revisionsbyråer har ökat istället för minskat, men 
att detta alltså inte haft något effekt på konkurrenskraften och konkurrensen. Vad som har 
observerats i uppsatsen är att flera finansiella nyckeltal visar en instabil utveckling under åren 
2008-2010. Huruvida detta beror på den finansiella kris som utbröt 2008 eller om det är pga 
osäkerhet kring avskaffandet av revisionsplikten är svårt att avgöra utifrån uppsatsen resultat. 

Yttre faktorer som kan påverka studiens resultat men som inte har beaktats är 
högkonjunkturer och lågkonjunkturer som kan påverka de finansiella nyckeltalen. Vi anser 
inte att det finns tillräckligt med bevis för att konstatera att finanskrisen 2008 har haft någon 
större effekt på de finansiella nyckeltalen för revisionsbyråerna. Nästan alla byråer i studien 
utövar inte bara revision men också redovisningstjänster och skatterådgivning vilket försvårar 
bedömningen hur priset på just revisionstjänster har påverkat konkurrensen. Detta försvårar 
även slutsatser kring om antalet auktoriserade och godkända revisorer har ökat eller minskat.  

6.3 Teoretisk implikation för fortsatt forskning 
Vad denna uppsats har konstaterat är framförallt små revisionsbyråer har anpassat sig till den 
situation och kontext som råder på revisionsmarknaden. Den teoretiska implikation som 
denna uppsats bidrar med är förståelsen för att revisionsmarknaden förändrar och anpassar 
sig efter de villkor som gäller. Vilket har inneburit att både små och stora revisionsbyråer har 
behållit eller stärkt sin konkurrenskraft och därför har konkurrensen inte förändrats. Genom 
att en stor andel av Sveriges aktiebolag inte längre behöver anlita revisor, kan det förefalla att 
små revisionsbyråer skulle bli hårt drabbade, men detta är alltså inte fallet. Den figur som 
presenterades i avsnitt 2.5 blir alltså det bidrag som denna uppsats bidrar med. 

"  
Figur 4. Situationsanpassning - revisionsmarknaden (från avsnitt 2.5) 
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Vad denna studie inte har besvarat är hur denna anpassning har skett eller ser ut. Förslaget till 
vidare forskning är att undersöka hur revisionsbyråerna har anpassat sig till den nya situation 
som har uppstått i och med avskaffandet av revisionsplikten. Det intressanta är undersöka ur 
ett perspektiv som besvarar vilken typ av strategi som de små revisionsbyråerna har valt för 
att hantera denna förändring. Detta har berörts i tidigare uppsatser bla Ahlberg & Lazarevska 
(2009) som tittade på revisionsbyråers strategiförändringar inför avskaffandet av 
revisionsplikten. Men det finns fortfarande utrymme för att undersöka hur revisionsbyråerna 
har hanterat avskaffandet efter det faktiskt trädde i kraft 2010. 

I både figur 4 beskrivs så kallad kontextuella faktorer som påverkar marknaden så den 
anpassar sig efter rådande situation. Tidigare exemplet på en kontextuell faktor är 
avskaffandet av revisionsplikten. Det finns utrymme att fylla denna modell med andra 
kontextuella faktorer som påverkar marknaden att anpassa sig. Ett förslag till vidare 
forskning är att undersöka vilken typ av kontextuella faktorer som tydligast påverkar en 
marknad att behöva anpassa sig. 

6.4 Praktiska implikationer  
Praktiska implikationer som studien har tagit fram för små revisionsbyråer är att trots 
avskaffandet av revisionsplikten, så går det att anpassa sig efter de nya spelreglerna och visa 
positiva siffror med en god lönsamhet. Vikten av att fortsätta utveckla organisationen och att 
differentiera sig mot marknaden. För att organisationen ska vara anpassningsbar visar vår 
studie vikten av att våga satsa på de anställda och utveckla deras kompetens som leder till 
ökad lönsamhet. Lönsamheten är en viktig komponent för att bli konkurrenskraftig men även 
tillväxt spelar sin roll. En viktig del i att skaffa marknadsandelar och skapa högre konkurrens 
på revisionsmarknaden är genom att sprida sin verksamhet över flera geografiska platser. 
Vilket är ytterligare en viktig strategi som små revisionsbyråer har att arbeta fram i framtiden. 

För de stora revisionsbyråerna har det tydligt illustrerats vilket övertag dessa har på 
revisionsmarknaden. Trots det finns förbättringspotential för dem stora revisionsbyråerna. 
Studien visar på att soliditeten har blivit något sämre sedan avskaffandet av revisionsplikten 
vilket kan indikera att anpassningen inte varit lika bra som för de små revisionsbyråerna. Här 
kan de stora revisionsbyråerna ta lärdom av de små revisionsbyråerna och applicera strategier 
som anpassas efter de villkor som gäller på revisionsmarknaden. Dock har de stora 
revisionsbyråerna inte blivit tvingade till anpassning på samma sätt som de små 
revisionsbyråerna vilket kan förklara skillnaden.  

Det denna studie har visat är att konkurrensen mellan stora och små revisionsbyråer inte har 
förändrats i någon större utsträckning de senaste 15 åren. Detta är av vikt för politiker och 
lagstiftare att förstå vikten av att ge små revisionsbyråer möjligheten att lyckas skapa ett 
högre kundvärde. Forskare har konstaterat att kunskaperna är få kring konsekvenserna av 
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förändrade regleringar på revisionsmarknaden. Vår studie visar hur både stora och små 
revisionsbyråer blivit påverkade av revisionspliktens avskaffande, ur ett konkurrens och 
konkurrenskraft perspektiv, vilket adderar ytterligare kunskaper kring ämnet. 
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