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Sammanfattning 

Titel: Revisionsbyråernas strategiförändring inför revisionspliktens avskaffande 

Ämne/kurs: Företagsekonomi 61-90, inriktning verksamhetsstyrning 

Författare: Aleksandra Lazarevska, Jenny Ahlberg 

Handledare: Sven-Olof Yrjö Collin 

Nyckelord: omvärldsförändring, revisionspliktens avskaffande, strategiförändring, 
professionella organisationer 

Bakgrund: Svenskt Näringsliv ville att regeringen skulle undersöka frågan om 
revisionspliktens avskaffande och begärde därför en utredning som resulterade i SOU 
2008:32 som kom i mars 2008. I denna föreslogs att endast 4 procent av företagen i Sverige 
skulle omfattas av revisionsplikten, för resterande skulle revisionen bli frivillig då lagen är 
tänkt att träda i kraft den 1 juli 2010. 

Syfte: Den slopade revisionsplikten medför en omvärldsförändring för revisionsbyråerna, och 
vi vill undersöka vad revisionsbyråerna gör för att möta denna. Vi vill också försöka förklara 
varför revisionsbyråerna har vidtagit, eller inte vidtagit, de åtgärder de gjort, och vad det beror 
på. 
 
Empirisk metod: För att undersöka hur revisionsbyråerna möter den kommande 
omvärldsförändringen som ett avskaffande av revisionsplikten innebär, har vi valt att göra en 
fallstudie samt en enkätundersökning. Vi har därmed valt att använda oss av både kvalitativ 
och kvantitativ metod i vår undersökning.  

Slutsatser: Vi har genom vår undersökning kommit fram till att alla de faktorer vi tog upp i 
teorin har förändrats mer eller mindre. Vi har också funnit samband mellan 
revisionsbyråernas förutsättningar och vad de har förändrat. Exempelvis visar vår 
undersökning att revisionsbyråer med starka professioner inte är förändringsbenägna. Den 
visar även att några av kedjorna har kommit långt i att anpassa sig till revisionspliktens 
avskaffande. 
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Kapitel 1: Inledning 
 

Till att börja med kommer vi att ge en bakgrund till avskaffandet av revisionsplikten för små 
företag samt, vad detta kommer att innebära för revisionsbyråerna. Avskaffandet medför en 
omvärldsförändring som byråerna måste anpassa sig till, och vi vill undersöka hur de möter 
förändringen. Slutligen kommer vi att redogöra för uppsatsens disposition. 
 

1.1 Problembakgrund 

Den 1 januari 1983 infördes revisionsplikt för alla aktiebolag i Sverige som en åtgärd för att 
minska den ekonomiska brottsligheten (SOU 2008:32). År 1997 kom en utredning utförd av 
Aktiebolagskommittén, gjord i syfte att undersöka om revisionsplikten för små aktiebolag 
skulle minskas. Utredningen kom fram till att revisionsplikten borde kvarstå som den var 
(SOU 2008:32, SOU 1997/98:99). 

Svenskt Näringsliv tog flera år senare upp frågan på nytt och gav professor Per Thorell och 
professor Claes Norberg i uppdrag att titta på varför revisionsplikten i Sverige är så olik den i 
andra länder. Detta uppdrag ledde till rapporten Revisionsplikten i små aktiebolag, som kom i 
mars 2005 (Skattenytt nr 10, 2005). Rapporten kom fram till att revisionsplikten för små 
företag bör avskaffas i flera steg (Thorell & Norberg, 2005). 

Svenskt Näringsliv ville att regeringen skulle undersöka frågan och begärde därför en 
utredning (Burén & Nyquist, 2005). Detta resulterade i SOU 2008:32 som kom i mars 2008. 

I SOU 2008:32 föreslås att alla företag som inte uppfyller något av följande villkor undantas 
revisionsplikten: 
 

- En balansomslutning under 41,5 miljoner kr 
- En nettoomsättning under 83 miljoner kr 
- Under 50 anställda 

 
Med dessa gränser kommer endast cirka 4 procent av företagen att omfattas av 
revisionsplikten. Lagen ska träda i kraft 1 juli 2010 (SOU 2008:32). 

1.2 Problemdiskussion 

Att revisionsplikten inte längre kommer att vara lagstadgad för 96 procent av de svenska 
företagen innebär en kraftig omvärldsförändring för revisionsbyråerna. Tidigare har 
aktiebolagen varit tvungna att ha förvaltnings- och räkenskapsrevision (SOU 2008:32), vilket 
har gjort att revisionsbyråerna har erbjudit en eftertraktad tjänst. När denna tjänst nu blir 
frivillig för majoriteten av företagen kommer dessa former av revision inte längre att vara lika 
attraktiva (SOU 2008:32). Det kan tänkas att revisionsbyråerna också kommer att erbjuda 
andra former av revision, som skiljer sig från den som tidigare varit lagstadgad, efter 
förändringen. 

Eftersom omvärlden förändras och organisationer, enligt Balogun och Hope Hailey (2004) 
och Hafsi och Thomas (2005), måste anpassa sig till omgivningen, är revisionsbyråerna 
tvungna att anpassa sig till de förändrade förutsättningarna. Eftersom omvärldsförändringen 
inväntas relativt snart är det dags för revisionsbyråerna att anpassa sig, medan de tidigare kan 
tänkas ha försökt påverka den stundande förändringen. SOU 2008:32 bedömer att 
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revisionsbyråerna måste erbjuda nya tjänster efter revisionspliktens avskaffande, till exempel 
skatterådgivning, företagsöverlåtelser eller finansieringstjänster. Det har skrivits flera 
uppsatser om hur revisionsbyråerna kommer att påverkas av den slopade revisionsplikten. 
Flera kommer, liksom SOU 2008:32, fram till att byråerna behöver marknadsanpassa sig och 
antagligen kommer att erbjuda fler tjänster (Rydén & Larsson, 2008; Lundholm & Morales, 
2008). Slutsatsen av dessa studier är att revisionsbyråerna måste förändra sin strategi och bli 
mer kundorienterade för att möta de förändrade förutsättningarna. När kunderna inte längre 
kommer att vara tvingade till reglerad revision, revisionsbyråernas ursprungliga tjänst, måste 
de locka kunder på annat sätt. 

Revisionsbyråer är professionella organisationer (Greenwood, Hinings & Brown, 1990; 
Brock, 2006) vilka bland annat kännetecknas av en formaliserad utbildningsprocess, 
gemensam kunskapsbas, formell testning, statlig licensiering, etikregler och personliga 
egenskaper (Artsberg, 2005). När professionella organisationer utsätts för omvärldstryck 
utmanas gamla och institutionaliserade värderingar, vilka är svåra att förändra (Brock, 2006). 
Detta gör att det kan finnas en tröghet när det gäller förändring i revisionsbranschen, och att 
den kan ha svårt att anpassa sig. Detta eftersom en kundorientering skulle kunna strida mot de 
etikregler som revisorerna, enligt Artsberg (2005), har. 

Pepić och Filipović (2008), Aldenhov, Hansson och Rosenlöw (2006) och Rydén och Larsson 
(2008) har kommit fram till att de mindre revisionsbyråerna som bara sysslar med revision 
kommer att behöva göra större förändringar än de byråer som redan erbjuder andra tjänster 
förutom revision. Mindre byråer kommer antagligen att gå samman med varandra, eller i alla 
fall ha ett utökat samarbete sinsemellan, medan de större byråerna istället kan köpa upp 
mindre byråer, speciellt redovisningsbyråer, för att få utökad kompetens (Pepić & Filipović, 
2008; Aldenhov et al, 2006). Några av de stora kedjorna har redan börjat köpa upp 
redovisningsbyråer (Aldenhov et al, 2006). 

Det krävs olika förändringar i stora och små revisionsbyråer, och det kan också tänkas att de 
stora byråerna har kommit längre i sitt förändringsarbete. Lundholm och Morales (2008) visar 
att de små revisionsbyråerna antagligen kan anpassa sig fortare och lättare till 
omvärldsförändringen. De små byråerna väntar möjligtvis längre innan de vidtar några 
åtgärder. 
 
Strategierna i små och stora byråer skiljer sig följaktligen åt en del, men de måste alla i vilket 
fall implementera en strategi. Att utforma handlingar för att uppnå ett önskvärt resultat är 
strategiimplementering (Wernham, 1985). I och med att revisionsbyråerna har en strategi har 
de också ett önskvärt tillstånd. Enligt Wernham (1985) måste organisationen utforma 
handlingar för att komma till det önskvärda tillståndet, vilket i vårt fall är en ny strategi.  

Det tar längre tid, kostar mer och är svårare att förändra organisationer, och därmed 
implementera strategin, än att förändra strategin (Miller, Wilson & Hickson, 2004). Alla 
revisionsbyråer vet förmodligen att förändringen torde komma 1 juli 2010. Detta tillsammans 
med att det tar längre tid att implementera en strategi än att formera den, gör att 
revisionsbyråerna skulle kunna tänkas hålla på att införa förändringarna som måste ske, eller i 
varje fall ha planerat dem. Hittills har det gjorts undersökningar om revisionsbyråernas 
förväntningar och beteende inför slopandet av revisionsplikten. Vi vill istället undersöka 
revisionsbyråernas faktiska beteende och försöka förklara det. 

Med utgångspunkt från de förändrade förutsättningarna som ett slopande av revisionsplikten 
innebär för revisionsbyråerna, vill vi undersöka vad revisionsbyråerna gör för anpassningar 
inför den omvärldsförändring som ett avskaffande av revisionsplikten innebär. 
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1.3 Problemformulering 

Vilka förändringar har revisionsbyråerna gjort för att möta omvärldsförändringen, och vad 
beror dessa förändringar på? 

1.4 Syfte 

Den slopade revisionsplikten medför en omvärldsförändring för revisionsbyråerna, och vi vill 
undersöka vad revisionsbyråerna gör för att möta denna. Vi vill också försöka förklara varför 
revisionsbyråerna har vidtagit, eller inte vidtagit, de åtgärder de gjort, och vad det beror på. 

1.5 Uppsatsens disposition 

Kapitel 2: Uppsatsens metod 

I detta kapitel tas uppsatsens metod upp. Den ansats som vi har valt är främst den deduktiva, 
men uppsatsen har också inslag av induktiv ansats. Vi argumenterar för valet av inriktning 
samt på vilket sätt vi har valt att testa vår teori. Till att börja med genomför vi en fallstudie 
som sedan ligger till grund för vår enkätundersökning.  

Kapitel 3: Teori 

I teorikapitlet redogör vi för de olika förutsättningar som kan tänkas påverka 
revisionsbyråernas strategi. Strategin påverkar i sin tur olika faktorer som revisionsbyråerna 
skulle kunna tänkas förändra för att möta omvärldsförändringen de står inför. 

Kapitel 4: Empirisk metod 

Här tar vi upp de undersökningsmetoder vi använt samt redogör för hur urvalet gjordes. En 
bortfallsanalys och operationalisering till enkätundersökningen genomförs också. 

Kapitel 5: Fallstudie och fallanalys 

Inledningsvis beskrivs den revisionsbyrå där fallstudien genomfördes och med utgångspunkt i 
teorin analyseras den data våra intervjupersoner bidragit med. 

Kapitel 6: Enkätanalys 

I detta kapitel finns en beskrivning av respondenternas svar på enkätundersökningen. Här 
beskriver vi vad revisionsbyråerna har gjort och inte gjort inför avskaffandet. Sedan 
presenterar vi de samband som vi har funnit mellan revisionsbyråernas förutsättningar och de 
förändringar de har gjort. 

Kapitel 7: Slutsatser 

I det sista kapitlet binder vi samman teori och analys med uppsatsens syfte. Utifrån detta drar 
vi slutsatser och kommer med egna reflektioner. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt 
forskning.
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Kapitel 2: Uppsatsens metod 
 

I detta kapitel redogör vi för uppsatsens utgångspunkter. Vi har valt en deduktiv ansats 
eftersom vi vill hitta samband mellan revisionsbyråernas olika förutsättningar och de olika 
sätt de valt för att möta avskaffandet av revisionsplikten. Vår metod har dock även inslag av 
induktiv ansats, då vi gör en fallstudie som ligger till grund för en enkätundersökning. 
 

2.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

Syftet med vår undersökning är att ta reda på vilka förändringar  revisionsbyråerna gör  inför 
avskaffandet av revisionsplikten, samt att förklara varför revisionsbyråerna tar till de åtgärder 
de gör för att möta omvärldsförändringen som medför att de kommer att förändra sin strategi. 

Olika förutsättningar ger olika strategier hos revisionsbyråerna, och vilka dessa 
förutsättningar kan vara kommer vi att härleda. När det gäller de förändringar 
revisionsbyråerna gör kommer vi att utgå från teori om vilka faktorer som kan förändras då en 
strategi förändras. Utifrån detta kommer vi att framställa en egen teori och komma fram till ett 
teoriskt ramverk som vi kommer att testa, vilket enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2003) 
kännetecknar en deduktiv ansats. Den deduktiva ansatsen innebär, enligt Saunders et al 
(2003), att det finns en klar teoretisk position innan datainsamling sker.  Jacobsen (2002) 
menar att forskare som använder deduktiv ansats först skapar sig förväntningar utifrån 
tidigare undersökningar och teorier, för att sedan gå ut i verkligheten och se om 
förväntningarna kan bekräftas. Popper (2002) menar att ingenting kan bevisas, utan bara 
motbevisas. Så länge ingenting säger emot ett antagande är det sannolikt, men inte sant 
(Popper, 2002). Vi kan därmed inte komma fram till att vår teori är sann, utan bara att den är 
sannolik, om den nu inte falsifieras, det vill säga motbevisas, i vår undersökning. 

Andra saker som är utmärkande för den deduktiva ansatsen är att den är strukturerad, att 
forskarna har kontroll över vad som ska undersökas och att den kan förklara samband mellan 
olika variabler (Saunders et al, 2003). Eftersom vi vill försöka förklara varför 
revisionsbyråerna möter omvärldsförändringen som de gör utifrån de förutsättningar de har, 
och därmed hitta samband däremellan, passar den deduktiva ansatsen. 

Ett alternativ till den deduktiva ansatsen är den induktiva (Saunders et al, 2003; Jacobsen, 
2002). Den innebär att forskaren först samlar in relevant information och sedan formulerar en 
teori utifrån resultatet (Jacobsen, 2002). Genom att inte ha några teorier eller hypoteser att 
testa kan forskaren med den induktiva ansatsen se med öppna ögon på det den vill undersöka. 
När det gäller vår undersökning skulle en induktiv ansats kunna vara bra om vi skulle göra en 
observation av revisionsbyråerna för att sedan komma fram till en teori. På så sätt tar 
forskaren del av all information, och inte bara det han tänkt undersöka, som vid den deduktiva 
ansatsen (Jacobsen, 2002). 

Då vi vill skapa en generell kunskap om revisionsbyråernas sätt att möta förändringen avser vi 
att använda oss av en enkätundersökning. Eftersom revisionsbyråer inte är vanliga 
organisationer i strategiundersökningar behöver vi få empirisk indikation på att de 
propositioner vi kommer att utveckla är relevanta, samt få hjälp att utforma empiriskt 
relevanta frågor. Därför valde vi att göra en fallstudie, som kan inducera nya samband och 
begrepp samt utveckla de vi redan kommit fram till.  Till viss del kommer vi därmed även att 
använda oss av induktion. 
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2.2 Kapitelsammanfattning 

Uppsatsen utgår från en deduktiv ansats, vilket innebär att teorin ligger till grund för en 
undersökning. Genom en deduktiv ansats går det att finna samband, vilket vi vill göra mellan 
revisionsbyråernas olika förutsättningar och sättet på vilket de möter omvärldsförändringen. 
Vi kommer också att använda oss av den induktiva ansatsen, då vi först kommer att göra en 
fallstudie som tillsammans med teorin sedan ligger till grund för en enkätundersökning. 
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Kapitel 3: Teori 
 

Kapitlet inleds med en beskrivning av de förutsättningar som kan antas påverka 
revisionsbyråernas strategi. Detta följs av en beskrivning av de faktorer som skulle kunna 
förändras då en ny strategi implementeras. Avslutningsvis sammanställs en modell över de 
olika förutsättningar och faktorer som kan antas förändras på grund av revisionspliktens 
avskaffande. 
 

3.1 Drivkrafter till olika strategier 

Olika revisionsbyråer har olika förutsättningar, vilket gör att de antagligen har valt olika 
strategier för att möta omvärldsförändringen. Vi har därför utvecklat en modell för de olika 
förutsättningar som kan tänkas påverka revisionsbyråernas strategi. De förutsättningar som vi 
kommer att härleda är revisionsbyrån som professionell organisation, dess 
partnerskapsstruktur, revisionsbyråernas storlek, marknadsförutsättningar, om de är fristående 
eller ingår i en kedja samt vilken strategi de haft innan. 

 

Figur 3.1 Förutsättningar som drivkraft till strategi (Egen bearbetning) 

 

3.1.1 Profession 

Som beskrivet i problemdiskussionen tillhör revisorer en profession (Greenwood et al, 1990; 
Brock, 2006). Formaliserad utbildning är en faktor som karakteriserar en profession, och för 
att bli auktoriserad revisor finns både akademiska och praktiska krav (Artsberg, 2005). Enligt 
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Artsberg (2005) är en egen kunskapsbas också viktigt för en profession, eftersom en sådan 
medför att de professionella besitter en kunskap som ingen annan har eller kan lära ut. I och 
med att revisorer måste genomgå ett prov för att bli auktoriserade prövas deras kunskapsbas 
och sätt att tänka (Artsberg, 2005). 

Den utbildning och praktik som krävs för att bli revisor är ett exempel på 
socialisationskontroll. Socialisationskontroll är den process genom vilken individer antar de 
värderingar, kunskaper, normer och attityder som behövs för att bli medlem i till exempel en 
grupp (Gardner & Barnes, 2007). Brock (2006) beskriver att det i professionella 
organisationer finns en standardisering av kunskap och internaliserade värderingar. 
Standardisering av kunskap tillsammans med ett stabilt rekryteringssystem, socialisering och 
förberedelser gör att revisorerna blir en del av en gemenskap med gemensamma mål, 
intressen och uppförande (Jeppesen, 2007). De värderingar, normer, kunskaper och attityder 
som en revisor lär sig blir på så sätt djupt rotade och kan därför vara svåra att ändra på. 
Balogun och Hope Hailey (2004) menar att professionella grupper kan identifiera sig mer 
med sin profession än med organisationen de arbetar i. 

Eftersom revisionsbyråer är professionella organisationer är revisorer således inte 
förändringsbenägna när det gäller sin profession. Sådant som påverkar de värderingar och 
normer som revisorerna inpräntats under socialisationskontrollen kommer de därför att vilja 
behålla. Andra saker, som inte berör de professionella värderingarna, väntar vi oss inte att de 
skulle vara emot. Även om revisorerna är emot vissa förändringar måste revisionsbyråerna 
anpassa sig när omvärlden förändras (Balogun & Hope Hailey, 2004; Hafsi & Thomas, 2005).  

Organisationen kan komma att behöva förändras, men professionen, som inte är 
förändringsbenägen, skulle inte behöva göra det. För att förändra organisationen kan 
revisionsbyråerna tänkas anställa redovisare eller personer med annan kunskap, som inte ingår 
i en profession, och på så sätt kan revisorerna fortsätta att vara en del av sin profession. 
Organisationen kan alltså tänkas förändras på andra områden än professionens. 
Organisationer med en stark profession, till exempel med en stor andel auktoriserade 
revisorer, kan tänkas vara mer förändringsobenägna än organisationer med en svagare 
profession. 

3.1.2 Partnerskap 

Revisionsbyråer har en partnerskapsstruktur som består av en profession. (Hinings, Brown & 
Greenwood, 1991; Maister, 1982). I en partnerskapsstruktur delar de som är partners på 
ägarskapet och har formellt sett samma status i företaget (Hinings et al, 1991). Detta innebär 
enligt Hinings et al (1991) och Greenwood och Empson (2003) att auktoritetsstrukturen och 
sättet att äga skiljer sig från den i andra företag, genom att alla partners har gått med på att 
bära ansvar för sina egna och de andra ägarnas handlingar. Maister (1982) menar att 
revisionsbyråer är professionella tjänsteföretag, vilka enligt Hinings et al (1991) är företag där 
tränade professionella har valt att arbeta tillsammans. Denna beskrivning passar in på en 
revisionsbyrå, då den består av revisorer i form av partners som delar på ansvaret.  
 
Vanligtvis har en professionell organisation med partnerskapsstruktur tre hierarkiska nivåer, 
som också är de nivåer som visar den karriär som går att göra inom organisationen (Maister, 
1982). Längst upp finns partners, som arbetar både med organisationens mål och riktlinjer och 
med relationer till klienter (Maister, 1982). Det är därmed de som är partners som har hand 
om strategin. Sedan kommer mellancheferna (Maister, 1982), som på en revisionsbyrå är de 
revisorer som är auktoriserade eller godkända, men ännu inte är partners. Längst ner finns 
juniorerna (Maister, 1982), det vill säga revisorsassistenterna. 
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Hinings et al (1991) menar att byråer som har partnerskapsstruktur är känsliga för långsiktiga 
strategiska förändringar. Skälet till detta är att organisationen inte har tillräckligt bra 
beslutssystem eftersom den har få hierarkiska nivåer och de som är partners ska ta beslut 
tillsammans (Hinings et al, 1991). Jeppesen (2007) menar att partnerskapsstrukturen gör det 
strategiska beslutsfattandet både långsamt och svårt. 
 
Implementeringen i en professionell tjänsteorganisation med partnerskapsstruktur kan bli svår 
på grund av att auktoriteten i organisationen är otydlig (Hinings et al, 1991). Det kan tänkas 
att auktoriteten inte är otydlig, utan problemet kan snarare vara att ingen partner kan säga till 
en annan partner vad som ska göras, vilket gör det svårt att bestämma något om de som är 
partners inte är överens. 
 
På en revisionsbyrå skulle det således vara de som är partners som har ansvar för de 
strategiska besluten. Hur många partners en byrå har kan tänkas påverka vad de har för ny 
strategi, eftersom fler partners troligen gör att det blir svårare att komma överens. Detta skulle 
innebära att en byrå med få partners förändras snabbare och mer jämfört med en revisionsbyrå 
som har fler partners. Byråer som inte har partnerskapsstruktur kan tänkas förändra sig mer 
och snabbare, och därmed vara mer flexibla, än byråer med den här strukturen. Detta eftersom 
det är färre parter som behöver enas då. Det skulle till och med kunna vara så att en enda 
person kan besluta om strategin själv. 
 
Om revisionsbyrån tillhör en kedja eller är självständig kan också tänkas påverka. Om 
revisionsbyrån är självständig kan de som är partners på byrån själva bestämma, medan en 
revisionsbyrå som ingår i en kedja styrs av de som är partners i kedjan. Andelen partners på 
en lokal byrå som ingår i en kedja skulle också kunna tänkas påverka hur förändringsbenägen 
byrån är. Om det finns många partners på den lokala byrån ser de efter vad den kedja de 
tillhör gör, och ser förmodligen till att lokalkontoret gör likadant. En lokal byrå med flera 
partners på kontoret skulle på så sätt bli mer styrd av partnerskapet. Ett lokalkontor med få 
eller inga partners kan istället tänkas vara mer flexibelt när det gäller att förändra sig, 
eftersom det har få eller inga partners på byrån som ser till att lokalkontoret följer kedjans 
strategi. 

3.1.3 Storlek 

Vi skulle kunna tänka oss att en liten revisionsbyrå med ett fåtal anställda som bara sysslar 
med revision kan ha svårt att utöka sitt utbud av tjänster, eftersom de då måste anställa till 
exempel redovisare eller rådgivare. En stor revisionsbyrå kan redan tänkas ha olika 
kompetenser bland de anställda, och därför skulle det vara lättare för en stor revisionsbyrå att 
utöka sitt tjänsteutbud. 

Stora revisionsbyråer kan tänkas använda sig av mer kostsamma sätt att marknadsföra sig på, 
eftersom de antagligen har större budget till detta. Med detta menar vi att stora byråer kan 
tänkas använda sig av TV-reklam medan små byråer kanske istället marknadsför sig i 
tidningar. Detta påstående baserar vi på att större byråer har större omsättning och antagligen 
mer pengar till marknadsföring. 

Vi kan tänka oss att större byråer har mer omfattande informationssystem, budgetering och 
schemaläggning, eftersom de har mer personal och antagligen fler kunder. På en stor byrå 
skulle verksamheten därför vara mer komplex, vilket kräver mer omfattande system. Vi 
väntar oss därför förändringar när det gäller teknik i stora revisionsbyråer på grund av detta. 
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Mindre byråer med mindre resurser kan istället tänkas samarbeta med andra byråer för att få 
tillgång till resurser som de själva inte har. 

3.1.4 Marknad 

Vilket marknadsunderlag en revisionsbyrå har skulle kunna påverka deras strategi. Grant 
(2008) menar till exempel att en grundläggande sak när det handlar om strategi är vilken 
marknad företaget befinner sig på, samt hur det ska konkurrera på den marknaden. Ett företag 
som vill utöka sin marknad skulle, enligt Donaldson och O’Toole (2007), kunna göra detta 
genom uppköp eller samgående. När förutsättningarna i omgivningen förändras kan företag 
skapa en trygghet genom uppköp och samgående (Donaldson & O’Toole, 2007). Ett annat 
skäl till att köpa upp eller gå samman med en annan byrå kan vara att komma åt kompetens 
och kunskap som byrån själv inte har. Ny kompetens kan också fås genom att förändra 
selektion och utbildning (Skivington & Daft, 1991). Med selektion avses de kriterier som 
byrån använder när de nyanställer. Selektionen kan till exempel behöva förändras om en 
revisionsbyrå väljer att satsa mer på redovisning och inte har tillräckligt med redovisare sedan 
innan. Ett alternativ kan vara att utbilda den personal byrån redan har och låta företaget växa 
inifrån, så kallad organisk tillväxt (Johnson, Scholes & Whittington, 2008). 

Beroende på vad revisionsbyrån har för marknad kan kulturen behöva förändras olika mycket. 
En revisionsbyrå som har många små kunder som inte upplever ett behov av att fortsätta med 
revision måste i högre grad erbjuda tjänster som kunderna kan efterfråga. Små kunder, som 
till exempel hantverkare, som kanske inte har några lån, fortsätter eventuellt inte med den typ 
av revision som idag är lagstadgad, speciellt inte om det inte finns några krav från 
intressenterna. Större företag, som ändå berörs av revisionspliktens avskaffande, med banklån 
och krav på revision från intressenter kan därför i högre grad tänkas fortsätta med den 
revision som idag är lagstadgad. Därför skulle det kunna tänkas att revisionsbyråer som har en 
stor andel stora kunder inte behöver anpassa kulturen lika mycket som byråer med mindre 
kunder när den lagstadgade revisionen försvinner. 

Att anpassa företaget till en förändrad marknad med nya typer av kunder och krav från 
konkurrenterna kan vara svårt (Balogun & Hope Hailey, 2004). Revisionsbyråerna kan stå 
inför en sådan förändring i och med att kunderna kommer att ha mer frihet att välja vad deras 
revision ska innehålla efter avskaffandet av revisionsplikten. Hur marknaden ser ut idag och 
hur den kommer att se ut efter avskaffandet skulle därför kunna påverka revisionsbyråernas 
strategi. 

3.1.5 Kedja/fristående 

Balogun och Hope Hailey (2004) menar att en del organisationer kan ha begränsad makt att 
fatta beslut när det gäller förändring. När det är fråga om privata företag kan en sådan 
begränsning utgöras av medlemskap i en grupp företag. I revisionsbyråernas fall skulle denna 
begränsning kunna utgöras av att en del revisionsbyråer ingår i en kedja. De revisionsbyråer 
som ingår i en kedja kan inte antas ha lika stor frihet att förändra sin strategi som en fristående 
byrå, utan skulle kunna antas vara mer styrd. Å andra sidan får en byrå som ingår i en kedja 
tillgång till resurser som en fristående byrå annars får köpa till sig eller få genom samarbete. 

Att tillhöra en kedja skulle också kunna ha betydelse när det gäller marknadsföring. Ett 
exempel är att kedjorna kan ha gemensamma nationella kampanjer, medan en fristående 
revisionsbyrå antagligen satsar på att synas lokalt. Kedjorna kan till större del köpa upp andra 
revisions- eller redovisningsbyråer, eftersom de antas ha mer resurser.  
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3.1.6 Befintlig strategi 

Revisionsbyråns tidigare strategi skulle kunna antas påverka den nya strategin. White, Smith 
och Barnett (1994) menar att alternativen till nya strategier begränsas av den gamla strategin. 
Gamla strategier kan således bli institutionaliserade i organisationen (White el al, 1994). Detta 
gör att den strategi revisionsbyråerna haft tidigare begränsar alternativen till en ny strategi. 

Vi skulle kunna tänka oss att en revisionsbyrå som tidigare bara har sysslat med revision 
satsar på att utveckla olika sorters revision för att möta omvärldsförändringen. En 
revisionsbyrå som förut haft ett bredare utbud av tjänster, till exempel både revision och 
redovisning, kan istället tänkas utöka sitt utbud med fler tjänster. 

3.2 Vilka förändringar medför en ny strategi? 

Alla revisionsbyråer har troligtvis inte valt samma strategi, eftersom de har olika 
förutsättningar. Det kommer därför att finnas skillnader i förändringsbenägenhet. För att se 
hur förändringsbenägna revisionsbyråerna är kommer vi att undersöka vilka saker som 
förändras när revisionsbyråerna förändrar sin strategi. Dessa faktorer tar vi upp i inledningen 
till detta delkapitel, för att sedan utveckla dem.  

Vi antar att om en professionell organisation förändras för mycket i strid med professionens 
intressen kommer de att tappa i professionalitet. Professionalitet kännetecknas, som tidigare 
nämnts, av en standardisering av kunskap och internaliserade värderingar (Brock, 2006). Om 
revisorernas traditionella värderingar måste förändras på grund av nya strategier, skulle alla 
revisorer inte längre ha samma värderingar eftersom olika revisionsbyråer har olika strategier. 
På grund av detta skulle professionen inte längre ha en gemensam värderingsgrund, och 
därför förlora i professionalitet. Därför kan revisionsbyråerna förväntas eftersträva en balans 
mellan professionen och den nya strategin. 

Som Wernham (1985) skrev är strategiimplementering de handlingar som organisationen 
måste utforma för att komma till sitt önskvärda tillstånd. För att implementera en ny strategi 
måste följaktligen vissa handlingar utföras och därmed sker förändringar. 

Det finns mycket skrivet om vilka handlingar/förändringar som kan användas vid en 
strategiimplementering. Raps (2004) menar till exempel att det finns fyra nyckelfaktorer för 
en lyckad strategiimplementering. De är personal, kultur, organisation och kontroll, där 
kontrollsystem och kontrollinstrument ingår. I begreppet organisation innefattar Raps (2004) 
struktur och beslutsflödesprocesser. Enligt Bourgeois och Brodwin (1984) finns tre 
tillvägagångssätt för att öka sannolikheten för en lyckad implementering. Dessa är genom 
struktur och bemanning, förändring av planerings-, prestations- och belöningssystem samt 
genom anpassning av kultur. Greenwood och Hinings (1993) menar att strukturen på 
organisationen bland annat innefattar roller och ansvar och humanresurser, såsom rekrytering 
och belöningssystem.  

Brock (2006) beskriver att många professionella organisationer fått se sin omgivning 
förändras. Som svar på detta har de förändrat sig genom intern omstrukturering, 
internationalisering, utvecklande av nya tjänster och fusioner. 

Förutom de kategorier som nämnts ovan har vi valt att också ta med påverkan och pris. Detta 
eftersom vi anser att dessa saker också påverkas när en strategi förändras. Revisionsbyråernas 
påverkan kan tänkas förändras i och med avskaffandet av revisionsplikten eftersom 
redovisningsbyråerna kan bli en ny konkurrent till vissa revisionsbyråer och konkurrensen då 
ökar (Brock, 2006; SOU 2008:32). Dessutom kan revisionsbyråerna tänkas vilja framhäva 
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revisionens fördelar för att få sina kunder att fortsätta med revision. Ökad konkurrens kan 
leda till förändringar i pris, samtidigt som vi ännu inte vet vad som kommer att hända med 
efterfrågan. 

Vi har kommit fram till följande kategorier som kan förändras när revisionsbyråerna 
implementerar en ny strategi: 

 
 
Figur 3.2 Faktorer som påverkas av strategiförändring (Egen bearbetning) 

3.2.1 Kultur 

Kultur är enligt Raps (2004) ett system av gemensamma värderingar och antaganden, medan 
Dobni (2003) menar att det är sättet som företaget gör affärer på. Ordet kultur täcker ofta in 
både de värderingar och antaganden som struktur och system förmedlar, samt till vilken grad 
parterna handlar i enlighet med det system av värderingar som förmedlas (Greenwood & 
Hinings, 1993). Raps (2004) menar också att kultur skapar ett strategiskt tänkande och därför 
hänger ihop med strategin. Kultur driver strategi, vilket gör att de hänger samman och därmed 
måste stämma överens (Dobni, 2003; Hrebiniak, 2006). För att kunna veta hur kulturen 
behöver förändras för att passa den nya strategin måste ledningen förstå den nuvarande 
kulturen (Dobni, 2003). 

Den lagstadgade revisionen innebär att revisionsbyråerna har en eftertraktad tjänst, eftersom 
företagen är tvungna att köpa deras tjänster. Detta gör att revisionsbyråerna är 
produktorienterade, vilket innebär att produkten är i fokus (Kotler, Wong, Saunders & 
Armstrong, 2005). Hög kvalitet och ständiga förbättringar på produkterna ska locka kunder 
(Kotler et al, 2005). Eftersom 96 procent av företagen inte längre kommer att vara tvingade 
att köpa revisionstjänster när den lagstadgade revisionen avskaffas måste revisionsbyråerna 
komma på nya sätt att locka kunder. Efter avskaffandet av revisionsplikten passar därför 
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marknadsorientering sannolikt bättre. Enligt Kotler et al (2005) innebär detta att företaget 
utgår från kundens behov och vill skapa långvariga kundrelationer genom kundvärde. Kotler 
et al (2005) betonar att all personal måste vara engagerad i detta och vilja skapa bra 
kundrelationer. Dobni och Luffman (2003) menar att marknadsorientering är en 
beteendekultur, som styr sättet på vilket de anställda tänker och agerar. 

Eftersom revisionsbyråernas strategi förändras skulle därför kulturen också kunna tänkas göra 
det. Idag ligger förmodligen fokus på produkten, den lagstadgade revisionen. Avskaffandet av 
revisionsplikten gör att företagen nu kan göra ett val angående den tidigare lagstadgade 
revisionen. För att få kunder måste revisionsbyråerna därför erbjuda attraktiva tjänster som 
passar kundernas behov. De måste således anpassa sig till marknadens behov och därmed bli 
marknadsorienterade. 

Revisorerna har under sin socialisation lärt sig de värderingar och normer som passar en 
produktorienterad organisation. Den lagstadgade revisionen har varit grundpelaren i 
revisorsyrket och det kan därför vara svårt att ändra på de värderingar som hör samman med 
produktorientering. Detta stöds av Hambrick och Cannella (1989) som menar att motstånd 
mot strategiförändringar kan uppstå om den nya strategin går emot de djupa värderingar som 
finns i organisationen. Artsberg (2005) beskriver att oberoende är en viktig regel för 
revisorsprofessionen, och denna regel tillsammans med FAR:s övriga etiska regler är de 
viktigaste egenskaperna för revisorsprofessionen enligt revisorerna själva. 
Revisorprofessionen kan därför antas ha svårt att förändra något som går emot dessa regler, 
vilket en kundorientering i viss mån skulle kunna göra. Att bli kundorienterad kan innebära 
att kunderna ber om saker som går emot professionens värderingar, vilket revisorerna då kan 
antas vara ovilliga att göra.  

3.2.2 Struktur 

Chandler (1990) menar att strategi ger struktur och att det är genom strukturen som strategin 
förverkligas. En förändrad strategi leder till administrativa problem, och därför kräver en 
förändrad strategi en förändrad struktur (Chandler, 1990). Hambrick och Cannella (1989) 
menar också att en ny strategi ofta kräver en ny organisationsstruktur. De saker Hambrick och 
Cannella (1989) tar upp i begreppet struktur är bland annat fördelning av roller och relationer, 
grupperingar, hierarkisk uppbyggnad och hur beslut tas. Den traditionella synen på 
organisationsstruktur är, enligt Greenwood och Hinings (1993), fördelning av uppgifter och 
positioner, regler och procedurer och bestämmelser om auktoritet. 

En ny strategi skapar nya administrativa behov och att fortsätta att använda den gamla 
strukturen efter strategiförändring är ineffektivt (Chandler, 1990). Chandler (1990) menar att 
detta gäller för både små och stora organisationer och att det ofta tar tid innan strukturen följer 
strategin. Det som kan påverkas i samband med strategiförändring är följaktligen fördelning 
av auktoritet, roller, uppgifter, positioner och ansvar, samt regler, procedurer och 
informationsflöden. 

Revisionsbyråer är ofta uppbyggda efter partnerskapsstruktur, som karaktäriseras av att en 
partner äger och är med och styr företaget och samtidigt utför det dagliga arbetet (Greenwood 
et al, 1990; Greenwood & Empson, 2003). De flesta professionella strävar, enligt Greenwood 
et al (1990) efter att bli en del av partnerskapet på det lokala kontoret. Att nästan allt arbete 
utförs av professionella är också något som kännetecknar partnerskapsstrukturen (Greenwood 
et al, 1990). 
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Enligt Jeppesen (2007) går stora revisionsbyråer från den traditionella partnerskapsstrukturen 
till en partnerskapsstruktur där marknaden betonas och de försöker positionera sig mot trender 
på marknaden. Detta innebär att revisionsbyråerna förändras från att vara revisionsbyråer till 
att bli professionella rådgivare (Jeppesen, 2007). Jeppesen (2007) menar att detta inte är 
möjligt utan centraliserat beslutsfattande. Som vi tidigare behandlat är det inte så i en 
professionell partnerskapsstruktur, utan alla partners måste vara överens om strategin. På 
grund av detta skulle stora revisionsbyråer gå ifrån partnerskapsstruktur till någon form av 
företagsstruktur, eller ta in drag av företagsstruktur i partnerskapsstrukturen (Jeppesen, 2007). 
Greenwood och Empson (2003) argumenterar för att partnerskapsstrukturen blir mindre 
effektiv då ett professionellt tjänsteföretag växer. Jeppesen (2007) menar också att stora 
revisionsbyråer med många partners ofta skapar olika nivåer av partnerskap, alltså en sorts 
hierarki, för att kunna styra lättare. Det är nämligen vanligt att den lägsta nivån av partnerskap 
inte medför någon rösträtt (Jeppesen, 2007).  Med företagsstruktur menar Jeppesen (2007) en 
organisation som har ett mer centraliserat och hierarkiskt beslutsfattande, som gör det lättare 
att styra. Eftersom ett av problemen med partnerskapsstrukturen är just beslutsfattandet 
gällande företagets strategi kan drag av företagsstruktur i denna bemärkelse därför vara ett 
sätt att komma ifrån detta bekymmer. 

3.2.3 Uppköp, samgående och samarbete 

Bourgeois och Brodwin (1984) menar att ett sätt att förändra organisationen för att passa 
strategin kan vara genom uppköp, samgående eller samarbete. Hagedoorn och Duysters 
(2002) och Johnson et al (2008) menar att företag genom uppköp och samgåenden bland 
annat kan ta sig in på nya marknader, öka sitt inflytande på den marknad de befinner sig på 
eller utöka sina resurser. Att använda sig av externa resurser kan också vara ett sätt att förnya 
företaget (Hagedoorn & Duysters, 2002).  Mindre revisionsbyråer skulle kunna tänkas gå ihop 
med andra mindre byråer för att få större konkurrenskraft på marknaden och få ökad 
kompetens. Att samarbeta med en annan mindre revisionsbyrå kan också vara ett alternativ, 
eftersom revisionsbyråerna på så sätt kan dela resurser med varandra (Donaldson & O’Toole, 
2007). Samarbete kan också vara ett sätt att få tillgång till andra tjänster. För de byråer som 
har resurser att köpa upp andra verksamheter, till exempel revisions- eller redovisningsbyråer, 
kan detta vara ett alternativ för att hitta kompetent personal och/eller få nya tjänster att 
erbjuda.  

3.2.4 Teknik 

Teknik innefattar enligt Balogun och Hope Hailey (2004) planering, budgetering, 
resursfördelning, schemaläggning samt den teknik som förändringen kräver, till exempel 
informationssystem. Raps (2004) menar att IT-stöd är viktigt under förändringsprocessen, och 
enligt Bourgeois och Brodwin (1984) kan förändring av planeringssystem leda till önskat 
beteende. När strategin förändras kan det därmed vara nödvändigt att förändra tekniken. 

3.2.5 Selektion och utbildning 

Med selektion avser vi rekrytering, avsked och omplacering. Tillsammans med utbildning 
leder detta till förändring av humanresurser. Bourgeois och Brodwin (1984) menar att lägga 
till, ta bort eller byta personal är ett verktyg för att styra företaget mot sitt mål. 

Balogun och Hope Hailey (2004) definierar rekrytering som det förlopp där företaget letar 
efter människor som de skulle vilja anställa och som passar företaget bäst. Det finns enligt 
Balogun och Hope Hailey (2004) flera sätt att använda rekrytering för att stödja förändring. 
Ett sätt är att ändra kriterierna för en tjänst för att hitta personer med de normer och 
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värderingar som passar företaget efter förändringen. Skivington och Daft (1991) samt 
Kravchenko (2008) pekar på att företaget kan behöva anställa ny personal som passar den nya 
strategin vid förändring.   

När förändring sker i ett företag kan de anställdas kompetens och kunskap också behöva 
förändras, vilket kan ske genom utbildning (Balogun & Hope Hailey, 2004; Skivington & 
Daft, 1991). Om vissa personer inte har den kunskap som blir nödvändig efter förändringen, 
och inte kan uppnå den genom utbildning, kan det vara nödvändigt att säga upp dem. 
Skivington och Daft (1991) påvisar att anställda som inte passar in efter förändringen kan 
avskedas eller förflyttas. 

Revisionsbyråerna kommer antingen att behöva specialisera sig på vissa tjänster, eller 
utveckla nya för att bredda sitt utbud (SOU 2008:32). I vilket fall kommer de att behöva 
medarbetare med den kompetens som krävs för specialisering eller nya tjänster. Om inte 
denna kompetens redan finns på byrån kan den fås genom rekrytering eller utbildning av de 
anställda. Kraven på vilken kompetens som behövs vid rekrytering kan därför komma att 
förändras. 

3.2.6 Belöningssystem 

Belöningssystem används enligt Balogun och Hope Hailey (2004) för att motivera de 
anställda att stanna i företaget och prestera, men också för att belöna dem för det de tillför 
företaget. Arvidsson (2008) samt Skivington och Daft (1991) menar att belöningssystem 
också kan hjälpa till att uppnå ett önskvärt beteende hos de anställda, till exempel att de ska 
arbeta mot företagets mål.  

Belöningssystemen ska kopplas till organisationens mål och när målen ändras borde 
belöningssystemen också göra det (Greenwood et al, 1990; Bourgeois & Brodwin, 1984). 
Kravchenko (2008) menar också att belöningssystem och strategi måste överensstämma. När 
revisionsbyråernas strategi förändras skulle därför deras belöningssystem också göra det. Det 
kan tänkas att de anställda belönas om de arbetar i enlighet med den nya strategin. De 
anställda som till exempel lockar kunder som köper andra tjänster än revision skulle kunna 
belönas för det, liksom de som lyckas sälja tjänster som revisionsbyrån tjänar mycket pengar 
på. 

3.2.7 Produkter 

Det kan tänkas att revisionsbyråerna anpassar sig till den marknad som finns efter 
omvärldsförändringen, så kallad strategic fit (Grant, 2008). En sådan anpassning kan till 
exempel ske genom att revisionsbyråerna utvecklar nya produkter för att möta kundernas 
behov. Olika sorters revision kan vara en produktgrupp, liksom andra tjänster kan vara en 
annan. En del företag kan tänkas vilja ha någon form av revision även fast de inte är tvungna, 
men den behöver kanske inte vara i samma form som den som idag är lagstadgad. Exempel på 
andra sorters tjänster kan vara skatterådgivning och konsulttjänster inom redovisning. Stora 
revisionsbyråer och kedjor kan antas ha större möjligheter att utöka sitt utbud av tjänster, som 
till exempel KPMG som erbjuder flera olika tjänster inom revision, skatt och rådgivning 
(www.kpmg.se, 2009-02-24). Detta eftersom det kan tänkas att de redan erbjuder många olika 
tjänster och vill fortsätta att ha ett brett utbud. 

Om revisionsbyrån ligger i en stad eller på glesbygden kan också påverka tjänsteutbudet 
(SOU 2008:32). Byråer på glesbygden kan nämligen ha en begränsad möjlighet att erbjuda 
andra tjänster till sina kunder (SOU 2008:32). Det kan tänkas att efterfrågan på den idag 



Revisionsbyråernas strategiförändring  3. Teori 

 
15 

lagstadgade revisionen inte kommer att vara lika stor på glesbygden efter avskaffandet av 
revisionsplikten. Dock kan dessa revisionsbyråer ha stora möjligheter att erbjuda andra 
tjänster än revision, till skillnad från vad SOU 2008:32 anser. Detta eftersom de antagligen 
har gjort det tidigare på grund av att utbudet av revisionsfirmor är mindre på glesbygden än i 
städer.  

Istället för att anpassa sig till marknaden kan byråerna använda sig av strategic stretching, 
vilket innebär att de försöker skapa en marknad till sina produkter (Johnson et al, 2008). 
Eftersom de stora revisionsbyråerna som ingår i kedjor troligtvis har mer resurser kan det vara 
de som till största del har ägnat sig åt detta. Mayhew och Wilkins (2003) menar att 
revisionsbyråer som ingår i en kedja kan ta ut högre priser och därmed skulle de kunna ha mer 
resurser till strategic stretching. 

3.2.8 Påverkan 

Brock (2006) beskriver att det lagstadgade skyddet för olika professioner i många länder har 
försvunnit under de senaste 20 åren, vilket har ökat konkurrensen såväl inom professionen 
som mellan professionen och andra professioner. Det är som bekant detta som händer 
revisorsprofessionen i Sverige nu, i och med avskaffandet av revisionsplikten för små företag. 
Innan avregleringarna var annonsering från professioner ofta förbjuden, och så var också 
tidigare fallet för revisorerna i Sverige (Brock, 2006; Artsberg, 2005). Till följd av 
lagändringar har reglerna sedan lättats när det gäller påverkan från professioner, vilket också 
stämmer in på revisorsprofessionen i Sverige (Brock, 2006; Artsberg, 2005). 

Generellt sett menar Brock (2006) att professionernas marknader har blivit mer utsatta för 
konkurrens, vilket i vårt fall stöds av SOU 2008:32. I SOU 2008:32 skrivs nämligen att 
konkurrensen för revisionsbyråerna kommer att öka, genom att de efter slopandet kommer att 
konkurrera mot till exempel redovisningskonsulter. Utredningen visar också att vissa byråer 
kan öka sina intäkter gällande rådgivning beroende på hur framgångsrik deras påverkan är 
jämfört med redovisningskonsulternas. Erbjuder byrån idag rådgivning kan det därför tänkas 
att påverkan inte kommer att förändras. Detta eftersom de redan erbjuder annat än revision, 
som ju är den tjänst som drabbas av revisionspliktens avskaffande. Brock (2006) menar också 
att ökad konkurrens bland annat leder till ökad påverkan. 

Följaktligen kan revisionsbyråerna förväntas satsa mer på att påverka i och med den ökade 
konkurrensen. Det finns enligt Kotler et al (2005) olika sorters påverkan; reklam, personlig 
försäljning, sales promotion, public relations och direkt marknadsföring. Reklam är en icke 
personlig presentation av produkter som till exempel TV-reklam eller reklampelare medan 
personlig försäljning, som namnet antyder, är en personlig kontakt med nuvarande och 
potentiella kunder (Kotler et al, 2005). Vidare är sales promotion en kortvarig påverkan 
genom till exempel rabatter och tävlingar medan public relations är en långvarig kundkontakt 
där företaget bygger upp förtroende och värnar om sitt varumärke (Kotler et al, 2005). 
Slutligen nämner Kotler et al (2005) direkt marknadsföring vilket innebär en direkt kontakt 
med utvalda kunder genom till exempel telefon, fax eller e-mail. 

Revisionsbyråerna kan antas värdera kundrelationer högre efter avskaffandet av 
revisionsplikten eftersom kunderna inte kommer att vara tvungna att köpa deras tjänster. Sales 
promotion, som är en kortvarig relation, kommer antagligen inte att vara så viktig eftersom 
förtroende och relationer är något som tar lång tid att bygga upp. Reklamen från 
revisionsbyråerna kan tänkas öka för att öka revisionsbyråernas synlighet. Att personligen ta 
kontakt med befintliga och potentiella kunder kan komma att bli ännu viktigare än idag för att 
marknadsföra revisionsbyråernas tjänster. 
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De kedjor av revisionsbyråer som finns torde ha mer resurser till påverkan, och dessutom kan 
de ha nationella kampanjer eftersom de finns i hela Sverige. Detta stöds av Mayhew och 
Wilkins (2003), som kommer fram till att marknadsledande revisionsbyråer har bättre kvalitet 
och därmed kan ta ut högre priser. Kedjor skulle därmed kunna tänkas förändra eller öka sin 
påverkan mer än fristående byråer.  

3.2.9 Pris 

Enligt Kotler et al (2005) påverkas ett företags prissättning av både externa och interna 
faktorer. De externa faktorerna är bland andra efterfrågan och hur marknaden och 
konkurrensen ser ut, medan några av de interna faktorerna är marknadsföringsmål och en mix 
av marknadsföringsstrategier (Kotler et al, 2005). 
 
Enligt SOU 2008:32 kommer konkurrensen att öka efter slopandet av revisionsplikten, vilket 
följaktligen kan påverka priset och produkterna. Detta kan leda till ökad differentiering, med 
möjligheter att ta ut höga priser. Efterfrågan kan också komma att förändras då företagen efter 
avskaffandet kan välja om de vill ha revision eller inte, vilket i sin tur kan påverka priset.  

3.3 Kapitelsammanfattning 

I delkapitel 3.1 kom vi fram till vilka förutsättningar som kan påverka revisionsbyråernas 
strategi. Dessa förutsättningar är profession, storlek, marknad, kedja/fristående och befintlig 
strategi. Förutsättningarna påverkar vilken strategi revisionsbyråerna väljer. De faktorer som 
sedan förändras då strategin förändras tog vi upp i kapitel 3.2. Dessa faktorer kan delas in i tre 
huvudgrupper, vilka är organisation, personal och marknadsföring. Nedan har vi satt samman 
de två modellerna till en för att ge en bättre överblick över hur de hänger ihop. 
 

 

Figur 3.3 Strategiutveckling hos revisionsbyråer (Egen bearbetning) 

Storlek 

 

Kedja/fristående 

 

Profession 

 

Marknad 

 

 

Strategi 

 

Befintlig strategi 

 

Organisation: 
Kultur 
Struktur 
Uppköp/samgående/ 
samarbete 
Teknik 
 
Personal: 
Selektion och utbildning 
Belöningssystem 
 

Marknadsföring: 
Produkt 
Påverkan 
Pris 
 

Partnerskap 

 



Revisionsbyråernas strategiförändring  4. Empirisk metod 

 
17 

Kapitel 4: Empirisk metod 
 

Inledningsvis beskrivs varför vi valt att genomföra en fallstudie och en enkätundersökning. 
Efter detta redogör vi för vårt urval, vilket genomfördes slumpvis från alla revisionsbyråer 
med minst en auktoriserad eller godkänd revisor. Sedan sker operationalisering av enkäten 
och kapitlet avslutas med en bortfallsanalys. 
 

4.1 Undersökningsmetod 

För att undersöka hur revisionsbyråerna möter den kommande omvärldsförändringen som ett 
avskaffande av revisionsplikten innebär, har vi valt att göra en fallstudie samt en 
enkätundersökning. För att testa om frågorna till fallstudien fungerade valde vi att göra en 
pilotintervju. Detta gjorde vi för att se hur frågorna uppfattades och om det var något som var 
oklart. Validiteten ökar på så sätt också, eftersom pilotintervjun påverkade frågorna till 
fallstudien. Validitet avser hur bra frågorna vi ställer ger svar på det vi avser att undersöka 
(Djurfelt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). Vi fick sedan möjlighet att genomföra en fallstudie 
på annan ort. I fallstudien intervjuade vi tre revisorer på samma revisionsbyrå för att pröva 
våra begrepp och samband, samt få underlag till operationalisering för enkätundersökningen, 
en kvantitativ undersökning. Dessutom ökar också validiteten, genom att vi kan formulera 
bättre frågor till enkätundersökningen eftersom vi gjort en fallstudie, det vill säga en kvalitativ 
undersökning, innan. Genom enkäten kan vi sedan testa våra teoretiska begrepp och samband. 
 
Vi har därmed valt att använda oss av både kvalitativ och kvantitativ metod i vår 
undersökning. Kvale (1997) menar att öppenheten i kvalitativa studier är deras starka sida. 
Kvantitativa undersökningar är slutna, vilket gör att det till exempel inte är möjligt att ställa 
följdfrågor. En av fördelarna med en kvantitativ studie är enligt Jacobsen (2002) och Saunders 
et al (2003) att det är möjligt att generalisera från urval till population. 

4.2 Urval 

Genom en personlig kontakt fick vi tillfälle att göra tre intervjuer med auktoriserade revisorer. 
Urvalet till enkätundersökningen skedde genom att vi gick igenom listor från 
Revisorsnämnden på alla godkända och auktoriserade revisorer i Sverige, samt deras 
arbetsgivare. På så sätt kunde vi sammanställa en lista över alla revisionsbyråer i Sverige som 
har minst en auktoriserad eller godkänd revisor. Detta är vår population, alltså helheten som 
vi vill undersöka (Djurfelt et al, 2003). Vi har inte tid att undersöka alla revisionsbyråer, utan 
gör istället ett urval. Genom att göra ett slumpurval på 500 revisionsbyråer anser vi att det är 
möjligt att få en tillräckligt hög svarsfrekvens för att sedan kunna generalisera. Att undersöka 
många enheter ökar nämligen möjligheterna för att generalisera, det vill säga dra slutsatser 
från urval till population (Jacobsen, 2002). 

4.3 Datainsamling 

Vi har valt att samla in primärdata, vilket enligt Jacobsen (2002) är data som forskaren själv 
samlar in. Primärdata kan till exempel fås genom intervju eller frågeformulär (Jacobsen, 
2002), vilket också är de metoder som vi har använt oss av. 

 
För att ha en struktur vid intervjuerna och för att hålla oss till frågorna, hade vi sammanställt 
en intervjuguide, som också skickades till respondenterna i förväg. 
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Enkätundersökningen genomfördes elektroniskt, och frågorna blandades. Detta gjordes för att 
respondenterna inte skulle räkna ut vad vi var ute efter när det gäller vissa frågor, och därför 
svara strategiskt efter hur de tycker att det ska vara, utan istället svara uppriktigt. 

4.4 Operationalisering 

Genom operationalisering görs ett abstrakt begrepp mätbart (Jacobsen, 2002; Saunders et al, 
2003). I detta avsnitt beskrivs vår operationalisering av enkäten. Vår operationalisering av 
intervjuguiden finns som bilaga 1 och intervjuguiden som bilaga 2. Genom att vi gjorde en 
fallstudie innan operationaliseringen till enkäten kunde vi få med saker i enkäten som inte var 
med i fallstudien och vi har därmed använt oss av induktion. Detta kommer att beskrivas mer 
noggrant nedan, i samband med specifika frågor. Fallstudien och fallanalysen finns sedan i 
kapitel 5. För att testa om frågorna fungerade valde vi att låta bekanta göra 
enkätundersökningen innan vi skickade ut den. Enkätfrågorna finns även som bilaga 4. Bilaga 
5 och 6 är breven som vi skickade ut till respondenterna. 

I vår elektroniska enkät har vi många påståenden som respondenterna ska besvara genom att 
gradera från 1-7, där 1 står för instämmer inte alls, och 7 instämmer helt och hållet. Vi valde 
7 skalsteg då Wärneryd (1993) menar att för få skalsteg kan göra att uppgiftslämnarna inte 
känner att något alternativ passar dem. Dessutom går det att få större variation i svaren med 7 
steg. Att namnge ytterpunkterna är något som Wärneryd (1993) också argumenterar för. 

Denna typ av frågor hamnar på ordinal mätnivå, vilket gör det möjligt att rangordna svaren i 
förhållande till varandra (Jacobsen, 2002; Saunders & Brown, 2007). De frågor där 
respondenterna till exempel ska fylla i en ruta om de gör en viss sak, hamnar istället på 
nominell mätnivå. Här går det att se likheter och skillnader mellan respondenternas svar 
(Jacobsen, 2002; Saunders & Brown, 2007). Vi har även en del frågor som mäts med 
kvotskala, vilket är den högsta mätnivån (Djurfeldt et al, 2003; Saunders & Brown, 2007). 
Med kvotskalan går det till exempel att säga att något är dubbelt så stort som något annat 
(Djurfeldt et al, 2003; Saunders & Brown, 2007).  

Vissa påståenden har vi vänt på för att öka reliabiliteten. Om empirin är reliabel innebär det 
att den är tillförlitlig och trovärdig (Jacobsen, 2002). Genom att vända på vissa påståenden 
mäter vi samma sak mer än en gång, och på så sätt kan vi få indikation på om svaren är 
reliabla. 

Den första frågan i den elektroniska enkäten är: 

Är du auktoriserad eller godkänd revisor? 

Båda alternativen finns att välja mellan, men det finns även ett annat-alternativ. Denna fråga 
har vi med för att kunna analysera om godkända respektive auktoriserade revisorer svarar på 
olika sätt, liksom hur någon med en annan titel svarar. Detta skulle till exempel kunna ske om 
någon respondent vidarebefordrar sin inbjudan att delta i enkätundersökningen till en annan 
person på byrån. 

4.4.1 Profession 

För att mäta hur professionell en revisionsbyrå är har vi valt att fråga hur många auktoriserade 
respektive godkända revisorer det finns på byrån. Detta kommer vi att jämföra med hur 
många anställda byrån har totalt, för att se hur professionellt präglad byrån är. Vi frågar 
dessutom hur många redovisningskonsulter byrån har. 
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4.4.2 Partnerskap 

Genom att fråga hur många partners byrån har kan vi ta reda på hur starkt partnerskapet är. 
Detta eftersom många partners skulle kunna tänkas påverka på så sätt att revisionsbyrån inte 
förändrar sig så mycket och inte heller så snabbt, då det är fler parter som behöver komma 
överens. 

4.4.3 Storlek 

Byråns storlek mäter vi genom att fråga hur många anställda och hur stor omsättning byrån 
har. 

4.4.4 Marknad 

Marknaden mäter vi genom att fråga hur stor andel av deras kunder som idag är små företag 
(under 50 anställda, omsättning under 83 miljoner kr), medelstora företag (under 250 
anställda, omsättning under 400 miljoner kr) samt stora företag (över 250 anställda, 
omsättning över 400 miljoner kr). Definitionen på storlek vi använt kommer från EU (2003). 
Respondenterna får fylla i hur stor andel i procent av deras kunder som tillhör de olika 
kategorierna. 

4.4.5 Kedja/fristående 

För att ta reda på detta har vi frågat om revisionsbyrån är fristående eller ingår i en kedja. Om 
de ingår i en kedja ber vi dem även skriva i vilken. 

4.4.6 Befintlig strategi 

Revisionsbyråernas befintliga strategi mäter vi genom att fråga hur stor del av deras 
omsättning idag som kommer från ett antal olika tjänster, samt hur stor del av omsättningen 
som kom från dessa tjänster för tre år sedan. På så sätt kan vi sedan se om fördelningen har 
förändrats under de här tre åren. Tjänsterna som vi tagit upp är revision, redovisning, 
rådgivning, konsulttjänster, skattefrågor, juridiska frågor, verksamhetsutveckling samt annat, 
som är ett öppet alternativ där respondenterna själva kan skriva. Vi har också frågat vilka 
tjänster de planerar att erbjuda då revisionsplikten har avskaffats, vilket ger oss möjlighet att 
se vad de har planerat men ännu inte genomfört. 

Genomförandet av vår fallstudie var till hjälp då vi skulle bestämma vilka tjänster som skulle 
finnas med i frågorna som handlar om revisionsbyråernas befintliga strategi. Eftersom 
revisionsbyrån som våra respondenter arbetar på tillhör en av de större kedjorna och erbjuder 
många olika tjänster kunde vi använda dessa som grund, för att sedan fylla på ytterligare. 

De frågor vi har beskrivit när det gäller befintlig strategi hänger också ihop med produkt. 
Detta eftersom vi har valt att titta på den befintliga strategin genom de produkter 
revisionsbyrån har erbjudit, erbjuder idag och planerar att erbjuda. Vi valde att titta på 
produkterna redan i teorikapitlet och kommer att vara konsekventa genom hela uppsatsen. De 
frågor gällande produkt som vi använder för att se vad revisionsbyråerna har för befintlig 
strategi återkommer inte under produktavsnittet. 

4.4.7 Kultur 

I teorin menade vi att kultur är ett system av gemensamma värderingar och antaganden. Vi 
diskuterar i teorin att revisionsbyråer idag är produktorienterade och att de efter 
revisionspliktens avskaffande istället skulle kunna tänkas bli marknadsorienterade. Samtidigt 
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är revisorer professionella, och de värderingar de har lärt sig under sin socialisationsprocess är 
därför djupt inlärda. Revisorerna skulle därför inte vara villiga att överge sina värderingar till 
förmån för mer marknadsorienterade värderingar. För att se vad revisorerna har för 
uppfattning om kunder och marknadsorientering, och om de är villiga att anpassa revisionen 
efter kundens önskemål då det blir möjligt, har vi formulerat ett antal påståenden: 
 
Idag är det viktigt att varje medarbetare inser att kunden alltid har rätt. 
 
Vi har inte längre klienter utan kunder. 
 
Det är viktigt att betrakta våra uppdragsgivare som klienter. 
 
Det kommer vara viktigt att kunna anpassa revisionen enligt kundens önskemål när 
revisionsplikten avskaffas. 
 
Det är viktigt att skapa en god atmosfär med kunden/klienten. 
 
Vi är måna om att ge tips och råd som egentligen inte innefattas i den tjänst som kunden 
köper. 

4.4.8 Struktur 

I teorin har struktur bland annat definierats som fördelning av ansvar, roller, uppgifter, regler, 
bestämmelser om auktoritet och hierarkisk uppbyggnad. Med denna grund anser vi att frågan 
om hur uppdragen fördelas är ett mått på struktur, då den ger en bild av roll- och 
ansvarsfördelningen på byrån. Påståendet vi har kommit fram till lyder: 

Uppdragen fördelas likadant mellan medarbetarna idag som för tre år sedan. 

Den partnerskapsstruktur som revisionsbyråer ofta har innebär att det är svårt och går 
långsamt att ta strategiska beslut. Frågan om partnerskap motiveras av att revisionsbyråerna 
behöver ändra sin strategi inför avskaffandet av revisionsplikten, och därför skulle inte 
partnerskapsstrukturen vara lika passande längre. Påståendet är följande: 

Partnerskapsstrukturen som revisionsbyråer har haft är inte lika passande idag som tidigare. 

4.4.9 Uppköp/samgående/samarbete 

Enligt vår teori är uppköp en oberoende faktor. Vi observerar uppköp genom frågan: 

Har Ni köpt upp någon revisionsbyrå under de tre senaste åren? 

Tidsbegränsningen på tre år har vi med för att se om uppköpet ingår i en strategi inför 
avskaffandet av revisionsplikten eller inte. Treårsgränsen har vi också använt då vi ställt 
följande fråga: 

Har Ni blivit uppköpta av någon revisionsbyrå under de tre senaste åren? 
 
I teorin har vi diskuterat att små revisionsbyråer kan tänkas gå ihop med varandra för att utöka 
sin kompetens och konkurrenskraft. Ett annat alternativ kan vara att dela resurser genom 
samarbete. Detta ledde fram till frågorna: 
 
Har Ni gått samman med någon revisionsbyrå under de tre senaste åren? 
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Har Ni börjat samarbeta med någon revisionsbyrå under de tre senaste åren, eller kommer Ni 
att göra det mycket snart, avseende samverkan kring revision och redovisning? 

4.4.10 Teknik 

Då vi inte har kommit fram till någon riktning i vilken tekniken skulle kunna förändras har vi 
bett respondenterna ta ställning till om informationsflödet och budgeteringen går till på 
samma sätt idag som för tre år sedan. På så sätt kan vi se att något förändrats, men inte hur. 

Mängden frågor var redan så stor att vi nöjde oss med två påståenden gällande teknik. Detta 
beror också på att vår fallstudie inte tydde på några förändringar på detta område. Vi ville 
dock ändå undersöka det, eftersom en byrå inte kan representera alla. I teorin har vi bland 
annat med budgetering och informationssystem i teknikbegreppet, och vi nöjer oss med att 
fråga om detta. Treårsgränsen finns med även här, eftersom vi är intresserade av förändringar 
som skett på grund av att revisionspliktens kommer att avskaffas. Påståendena vi kommit 
fram till är följande: 

Information förmedlas likadant på byrån idag som för tre år sedan (till exempel genom mail 
och månadsmöten). 
 
Byråns budgetering går till på samma sätt idag som för tre år sedan. 

4.4.11 Selektion och utbildning 

Enligt vår teori är det viktigt för en organisation att hitta personer som passar organisationen 
efter dess förändring. Eftersom vi menar att revisionsbyråerna skulle kunna bli mer 
marknadsorienterade istället för produktorienterade skulle de som rekryteras därför ha 
egenskaper som passar för en marknadsorientering. Den personal revisionsbyråerna redan har 
kan istället utbildas för att passa den förändrade organisationen. Att revisionen kommer att bli 
efterfrågestyrd är också en viktig del i detta, eftersom revisorernas tjänster därmed inte 
kommer att vara lagstadgade, utan styras av vad kunden vill ha. Detta nämnde också en av 
våra respondenter i fallstudien. Att marknadsföra revisionstjänsten kommer därför att bli 
viktigare, vilket leder oss fram till påståendena: 

Vi har utbildat vår personal i marknadsföring inför avskaffandet av revisionsplikten. 
 
Vid nyrekrytering av personal betonas idag marknadsföringskunskaper mer än tidigare. 
 
För att öka reliabiliteten för det första påståendet har vi även vänt på det för att kunna jämföra 
respondenternas svar på dessa två frågor. 
 
Att bemöta kunderna väl skulle kunna bli viktigare då revisionen inte längre är lagstadgad, 
eftersom många kunder då kommer att kunna välja om de vill ha revision eller inte. Därför 
har vi utformat påståendena: 
 
Vi har utbildat vår personal i kundbemötande inför avskaffandet av revisionsplikten. 
 
Vid nyrekrytering av personal betonas idag kunskaper kring hur man skapar bra kundkontakt 
mer än tidigare. 
 
Revisionsbyrån som vi undersökte i fallstudien hade utbildat sin personal som sysslar med 
redovisning i kvalitetssäkring av redovisningen. Detta eftersom de ansåg att det fortfarande är 
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viktigt att det byrån lämnade ifrån sig ska vara rätt, även om ingen revision sker. Här har vi 
inducerat, och med grund i fallstudien formulerat följande påstående: 
 
Vi har utbildat vår personal som sysslar med redovisning i kvalitetssäkring av redovisningen 
inför avskaffandet av revisionsplikten. (Om ni inte har redovisning, gå vidare till nästa fråga). 
 
Eftersom revisionsplikten kommer att försvinna menade en av våra respondenter från 
fallstudien att en del revisorer förmodligen kommer att behöva syssla med andra saker. På 
grund av detta diskuterade vi att det kan vara viktigt att de personer en revisionsbyrå anställer 
är kunniga i redovisning, för att de kan arbeta med detta om revisionen inte räcker till. Därför 
har vi bett respondenterna ta ställning till detta påstående: 
 
Vid nyrekrytering av personal betonas idag kunskaper i redovisning mer än tidigare.  
 
En av våra respondenter från fallstudien verkade lite osäker på om det var lika viktigt idag att 
de som ska anställas har läst de kurser som krävs för att bli auktoriserad revisor. Eftersom vi 
haft med denna fråga i fallstudien, och funderar på om det har blivit mindre viktigt då 
framtiden för revisorerna är något osäker i och med avskaffandet av revisionsplikten, finns 
följande påstående med: 
 
Det är viktigt att de vi ska anställa har läst de kurser som krävs för att bli auktoriserad 
revisor. 

4.4.12 Belöningssystem 

I fallstudien sade en av respondenterna att belöningssystemet tar hänsyn till att revisorerna 
också säljer andra typer av tjänster än revision till sina kunder. Detta beror antagligen på att 
byrån i vår fallstudie vill bli mindre beroende av revision och bli större på andra tjänster, 
vilken i sin tur beror både på att revisionsplikten kommer att avskaffas och att byrån vill växa, 
och inte anser att detta är möjligt på revisionssidan. I teorin argumenterar vi också för att 
belöningssystemen ska stämma överens med strategin. Utifrån detta formulerade vi 
påståendena: 
 
Det krävs samma typ av prestation idag som för 3 år sedan för att belönas (t.ex. bli 
befordrad, få bonus).  

 
Det är andra typer av prestationer som krävs för att bli belönad (t.ex. med befordran eller 
bonus) idag jämfört med för 3 år sedan. 
 
Att kunna bli partner är normalt sett en del i belöningssystemet, men kan också ha med 
partnerskapsstrukturen att göra. Fallstudien visade att det idag inte är lätt att bli partner, i alla 
fall inte på en stor revisionsbyrå. Därför valde vi att ställa frågan om att kunna bli partner 
ingår i byråns belöningssystem. Om det inte är det kan det tyda på att partnerskapsstrukturen 
inte är lika passande längre, för att det blir för svårt att ta strategiska beslut om det finns för 
många partners. Eftersom partnerskapet är en sorts befordran har vi dock valt att ta med den 
under belöningssystem. Detta spelar ingen roll för respondenterna, eftersom vi har blandat 
frågorna i enkäten. Påståendet lyder: 
 
Att kunna bli partner är en del i belöningssystemet. 
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Att vi inte har fler frågor gällande belöningssystemet beror på att det totala antalet frågor i så 
fall skulle bli för stort. 

4.4.13 Produkt 

Förutom de frågor som vi behandlat under befintlig strategi har vi även ett antal påståenden 
gällande olika sorters revision, för att se hur långt revisionsbyråerna har kommit i 
utvecklingen av nya tjänster. 

Vi har satsat på att kunna erbjuda revision som liknar dagens lagstadgade när 
revisionsplikten avskaffas. 
 
Vi har satsat på att kunna erbjuda revision som uppfyller Skatteverkets önskemål när 
revisionsplikten avskaffas. 
 
Vi har satsat på att kunna erbjuda miljörevision när revisionsplikten avskaffas. 
 
Vi har satsat på att kunna erbjuda social revision när revisionsplikten avskaffas. 
 
Vi har satsat på att kunna erbjuda hållbarhetsrevision när revisionsplikten avskaffas. 
 
Vi har satsat på att kunna erbjuda den typ av revision bankerna kräver när revisionsplikten 
avskaffas. 
 
Vi har inte satsat på att kunna erbjuda den typ av revision bankerna kräver när 
revisionsplikten avskaffas. 
 
Vi har enbart satsat på revision eller olika former av revision inför revisionspliktens 
avskaffande. 
 
Vi har satsat på att kunna erbjuda mer redovisning, t.ex. med auktoriserade 
redovisningskonsulter, när revisionsplikten avskaffas. 
 
Vi har satsat på att kunna erbjuda kunderna alla tjänster de behöver när revisionsplikten 
avskaffas. 
 
Det sista påståendet inducerade vi fram. En av respondenterna i fallstudien menade nämligen 
att revisionsbyrån satsar på att kunna erbjuda kunderna allt de behöver, så att allt finns samlat 
på ett ställe. 

Dessutom har vi ett påstående riktat till de revisionsbyråer som erbjuder redovisning, som 
lyder: 

Vi har planerat för att kvalitetssäkra redovisningstjänsten mer efter revisionsplikten 
avskaffande. 

Detta påstående har vi även vänt på för att öka reliabiliteten. Även här hade vi hjälp av 
fallstudien. Revisionsbyrån i fallstudien planerade nämligen för, och hade redan tagit till vissa 
åtgärder, för att kvalitetssäkra redovisningen efter revisionspliktens avskaffande. Det är alltså 
tack vare fallstudien som vi ställer denna fråga, och därför grundar den sig inte på vår teori. 
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4.4.14 Påverkan 

I teorin har vi diskuterat att det skulle kunna bli viktigare att påverka marknaden i och med att 
revisionsplikten ska avskaffas. Detta undersöker vi genom följande påstående, som vi även 
har vänt på för att öka reliabiliteten. 
 
Det har blivit viktigare att försöka påverka marknaden i och med att revisionsplikten kommer 
att avskaffas. 
 
Det är inte viktigare att försöka påverka marknaden idag än innan vi visste att 
revisionsplikten kommer att avskaffas. 
 
I fallstudien frågade vi respondenterna på vilka sätt de försöker påverka marknaden och det 
visade sig att personliga kontakter är viktigt. Vi har därför frågat respondenterna på vilka sätt 
de försöker påverka marknaden. Alternativen som finns är annonsering, personlig kontakt, 
direktreklam, synas i samhället samt annat, som var ett öppet alternativ. 
 
Vi skulle också vilja ta reda på om sättet att påverka marknaden har förändrats. Om 
respondenterna inte instämmer med följande påstående har vi även bett dem att skriva vad 
som har förändrats, för att få mer information. 
 
Vi försöker påverka marknaden på samma sätt idag som för tre år sedan. 
 
Hur har det förändrats i så fall? 
 
Eftersom personliga kontakter är viktigt sker också nästan all rekrytering av nya kunder 
genom att kunden hör av sig till en specifik revisor som han känner till eller som har 
rekommenderats, menar respondenterna i fallstudien. Detta leder fram till följande påstående: 
 
Rekrytering av nya kunder sker genom att de hör av sig till oss. 

4.4.15 Pris 

I teorin har vi inte kommit fram till någon riktning i vilken prissättningen kan komma att 
förändras, och vi har därför ingen riktning på påståendena som behandlar priset. I fallstudien 
visade det sig att en del revisorer tar betalt efter värde, medan andra sätter pris efter antalet 
timmar de lagt ned. Det har diskuterats att börja ta betalt efter värde väldigt länge på denna 
byrå, varför vi lagt till inför revisionspliktens avskaffande i slutet av följande påståenden:  

Vi har förändrat eller planerat att förändra prissättningen av våra tjänster inför 
revisionspliktens avskaffande. 
 
Vi har inte förändrat eller planerat att förändra prissättningen av våra tjänster inför 
revisionspliktens avskaffande. 
 
Även utan riktning på påståendena kan vi få veta om prissättningen har förändrats eller om 
revisionsbyråerna har planerat att förändra den på något sätt. Dessa påståenden är varandras 
motsatser, vilket gör det möjligt att testa reliabiliteten. 

4.4.16 Övrigt 

Avslutningsvis har vi ställt tre frågor som inte grundar sig på vår teori. Dessa frågor är: 
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Vad ser ni för möjligheter i och med avskaffandet av revisionsplikten? 
 
Vad har ni redan gjort för att utnyttja de möjligheterna? 

Genom att också fråga vad byrån har gjort för att utnyttja de möjligheter de anser finns i och 
med avskaffandet av revisionsplikten kan vi få tips till fortsatt forskning, samt få veta om det 
är något som vi har missat. 

4.5 Bortfallsanalys 

Informationen om vilken ort revisionsbyråerna finns på, om revisionsbyrån tillhör en kedja 
eller inte, samt om revisorerna vi skickat enkäten till är auktoriserade eller godkända kan 
hjälpa oss att göra en bortfallsanalys. 
 
21 %, det vill säga 105 stycken, av de 500 som kom med i urvalet svarade fullständigt på 
enkäten, eller missade en eller två frågor. De respondenter som missat en eller två frågor 
ringde vi till för att komplettera deras svar. Alla de e-mailadresser vi skickade inbjudan till 
fungerade inte, och slutligen var det 3,2 %, eller 16 e-mailadresser, som inte fungerade. Detta 
efter att vi kontrollerat adresserna och i en del fall kunnat hitta en annan e-mailadress till 
personen. 

För att göra en bortfallsanalys gjorde vi en korstabell som finns nedan. De respondenter som 
svarade utgör nästan en lika stor andel som de som inte svarade när det gäller om de tillhör en 
kedja eller inte, om de ligger i storstad eller inte, samt om revisorerna som fick e-mailet är 
auktoriserade eller godkända.  

 

Kedja Storstad Position 
 

Ja Nej Ja Nej Auktoriserad Godkänd 

Ja 18,8 % 22,9 % 20,3 % 21,3 % 19,4 % 23,9 % Svarat 

Nej 81,2 % 77,1 % 79,7 % 78,7 % 80,6 % 76,1 % 

 

Tabell 1 Bortfall 

För att få ytterligare en indikation på att bortfallet inte är systematiskt har vi genomfört 
Pearson’s Chi-två-test. Detta gjordes för att testa oberoendet mellan de som svarat och inte 
svarat och de tre variablerna kedja, storstad och position. Då signifikanserna blev 0,263, 0,818 
respektive 0,235 kan vi påvisa att bortfallet är slumpmässigt. Då Chi två-testet inte ger några 
indikationer på att det skulle vara systematiskt påverkar inte bortfallet möjligheten att 
generalisera resultatet av vår undersökning. 

Svarsfrekvensen var lägre än vi trodde att den skulle vara, vilket kan bero på två saker. En 
anledning kan vara att enkäten innehöll många frågor. Detta var dock nödvändigt för att 
kunna göra en analys av vår modell. En annan orsak kan vara att revisorer har mycket att göra 
vid den här tiden på året, då vi fick e-mail från en del som skrev att de tyvärr inte hann svara 
på grund av den stora arbetsbelastningen. 
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4.6 Kapitelsammanfattning 

Vår undersökning inleddes med en pilotintervju för att testa intervjufrågorna till fallstudien. 
Fallstudien stärkte vår teori samt inducerade nya begrepp som vi sedan undersökte genom en 
enkätundersökning. Genom de olika undersökningsmetoderna har vi samlat in primärdata. I 
operationaliseringen argumenterade vi för valet av frågor till enkätundersökningen. Slutligen 
gjorde vi en bortfallsanalys där vi identifierade tre egenskaper hos de respondenter som inte 
svarade. Denna påvisar att bortfallet inte är systematiskt. 
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Kapitel 5: Fallstudie och fallanalys 
 

Vi intervjuade tre auktoriserade revisorer på en revisionsbyrå, vilket utgör vår fallstudie. 
Detta kapitel innehåller beskrivning av revisionsbyrån, samt analys av fallstudien. I analysen 
framkommer vad revisionsbyrån gjort för förändringar inför det kommande avskaffandet av 
revisionsplikten. 
 

5.1 Fallbeskrivning 

Vi fick möjlighet att intervjua tre revisorer på en revisionsbyrå som ingår i en stor kedja och 
ligger på en annan ort. Våra respondenter är alla auktoriserade och vi kallar dem för A, B och 
C. 

 
Lokalkontoret som vi besökte har 41 anställda, varav 5 stycken auktoriserade revisorer och 4 
godkända revisorer. Två av de auktoriserade revisorerna är partners, och en av dem är också 
kontorschef. Byrån har en auktoriserad och en godkänd revisor som även har erhållit titeln 
auktoriserad redovisningskonsult. Byrån erbjuder både revision och redovisning där hälften 
av medarbetarna jobbar med revision och hälften med redovisning. Omsättningen på 
lokalkontoret är ungefär 35 miljoner kronor. 
 
För 5-6 år sedan köpte byrån upp en annan revisionsbyrå, för 3 år sedan ytterligare en och för 
2 år sedan en till. A menar att kedjan de tillhör har blivit mer restriktiv med uppköp, eftersom 
de är rädda att de ska bli för många revisorer nu när revisionsplikten ska avskaffas. På 
lokalnivå säger A att de inte anser att det är någon risk. Samgåenden har inte skett på många 
år, eftersom kedjan är så pass stor att den köper upp istället, och likadant är det med 
samarbeten. 

 
Revisionsbyrån har alla sorters kunder, allt ifrån små företag, som ofta är familjeföretag, till 
börsnoterade bolag, kommuner, landsting och församlingar. Byrån är starkare i segmentet 
stora kunder, men samtidigt är det de små kunderna som är många till antalet. Ursprungligen 
är byrån en revisionsbyrå, men erbjuder idag, förutom revision, tjänster så som redovisning, 
rådgivning, verksamhetsutveckling och skatterådgivning. Revisionsbyrån vill kunna erbjuda 
kunderna allt de behöver. 
 
De enskilda intervjuerna finns sammanställda i bilaga 3, där varje respondent berättar vad 
byrån har gjort. I analysen nedan återkommer det viktigaste. 

5.2 Fallanalys 

När det gäller kultur säger vår teori att revisionsbyråerna måste anpassa sig till marknadens 
behov och erbjuda de tjänster kunderna vill ha då revisionsplikten avskaffas. Därmed skulle 
revisionsbyråerna bli marknadsorienterade istället för produktorienterade. C menar att 
revisionen blir efterfrågestyrd i och med avskaffandet och byrån har därför börjat utveckla 
nya produkter. Detta stärker vår teori om att kulturen kan komma att förändras. 

Struktur är enligt vår teori bland annat fördelning av auktoritet, roller, ansvar och uppgifter. 
Gällande fördelning av uppgifter har redovisningskonsulterna utbildats för att kvalitetssäkra 
redovisningen i de fall då kunden inte vill ha revision. Detta kan ses som att 
kontrollfunktionen revision förflyttas till redovisningskonsulterna på byrån. 
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Ansvarsfördelningen har därmed förändrats, då redovisningskonsulterna får ett annat ansvar. 
Vi kan därmed inte förkasta teorin om att strukturen kan behöva förändras. 
 
En av respondenterna menar att andra än auktoriserade revisorer idag kan bli partners, vilket 
kan ha att göra med att byrån inte är en renodlad revisionsbyrå och därför behöver 
representanter från alla områden som partners. 

Byrån har köpt upp andra byråer, vilket beror både på att de vill utöka andelen annat än 
revision, som i sin tur beror på att de vill växa och på att revisionsplikten kommer att 
avskaffas. Att kedjan byrån ingår i är så stor gör att den inte går samman eller samarbetar 
enligt våra respondenter. 

Vår teori säger att tekniken, det vill säga till exempel planering, budgetering och 
informationssystem, kan behöva förändras då en organisations strategi förändras. Våra 
respondenter menar visserligen att informationssystemet har förändrats, men inte på grund av 
att revisionsplikten kommer att avskaffas, utan på grund av teknikutvecklingen. 
Budgetsystemet är detsamma som tidigare. Detta försvagar vår teori om att tekniken kan 
behöva förändras. 

I teorin menar vi att de anställdas kompetens och kunskap kan behöva förändras då det sker 
förändringar i en organisation. Eftersom revisorerna inte längre kommer att kunna göra 
kvalitetskontroll på en del kunder, de kunder som inte längre kommer att vilja ha revision, får 
istället redovisarna ta över den rollen. Att de utbildas i kvalitetssäkring stämmer därmed väl 
överens med vår teori. Förutom att de som arbetar med redovisning har fått utbildning i 
kvalitetssäkring har revisorerna fått utbildning i rådgivning och merförsäljning. Denna 
utbildning har skett för att de ska sälja andra tjänster än revision till sina kunder. Vi har 
härmed fått en indikation på att selektion och utbildning kan vara relevant att undersöka. 
 
Vid nyrekrytering betonar alla våra respondenter att personligheten är viktigare än betygen. 
Bra betyg är också viktigt, men att personen är social, har rätt attityd och har lätt att lära sig är 
viktigare. Detta överensstämmer med vad vår teori säger, nämligen att företaget väljer ut de 
kandidater som passar företaget bäst. Ett sätt att hitta dessa personer är att ändra kriterierna till 
en tjänst, till exempel om företaget behöver personal som passar den nya strategin enligt vår 
teori. Att kunna bemöta kunderna väl är viktigt enligt våra respondenter, men det har inte 
blivit viktigare sedan de fick veta att revisionsplikten skulle avskaffas. Respondent C säger 
dock att det är viktigt att kunna lyssna på vad kunderna efterfrågar när revisionsplikten 
avskaffas. 

Belöningssystemet tar hänsyn till om revisorerna säljer tilläggstjänster, det vill säga annat än 
revision, till sina kunder. Eftersom byrån i vår fallstudie satsar på att utvecklas på andra 
områden än revision stämmer detta överens med vår teori. Denna säger nämligen att de 
anställda kan belönas om de säljer annat än revision, om detta är byråns strategi inför 
revisionspliktens avskaffande. Att sälja dyra tjänster skulle också kunna vara en grund för 
belöning, vilket en av våra respondenter bekräftar. Att bli partner är en del i 
belöningssystemet, vilket beskrivs i teorin. En partner ska arbeta mot organisationens mål, 
vilket också bekräftas av våra respondenter. 

Byråns strategi är idag att erbjuda kunden alla tjänster kunden behöver. Idag erbjuder de 
många olika tjänster, både inom redovisning, revision och rådgivning, och håller på att 
utveckla nya tjänster inför revisionspliktens avskaffande. Detta stöds av vår teori, där vi 
tänkte oss att en revisionsbyrå som redan innan revisionspliktens avskaffande erbjuder flera 
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olika tjänster kan tänkas utöka sitt tjänsteutbud. Att revisionsbyrån har så pass många sorters 
kunder kan också tänkas påverka på så sätt att de vill erbjuda så många olika sorters tjänster.  

Påverkan från kedjan vår undersökta byrå tillhör har ökat sedan den fick veta att 
revisionsplikten kommer att avskaffas. Ett skäl till detta kan enligt teorin vara att 
konkurrensen väntas öka, vilket bland annat kan leda till ökad påverkan.  

Byrån har inte förändrat eller planerat att förändra priset inför revisionspliktens avskaffande, 
säger våra respondenter. Däremot har det alltid diskuterats om revisorerna ska ta betalt efter 
det värde de levererar eller efter antal timmar. Vår teori säger att prissättningen påverkas av 
både interna och externa faktorer och att priset skulle kunna förändras när konkurrensen ökar 
och efterfrågan förändras. Att denna byrå inte förändrat prissättningen försvagar vår teori 
gällande detta. 

Eftersom byrån ingår i en kedja har det bestämts uppifrån att den andel av omsättningen som 
kommer från revision ska bli mindre i förhållande till det övriga utbudet. Målet är att en 
tredjedel av omsättningen ska komma från revision, en tredjedel från konsultation/rådgivning 
och en tredjedel från enklare bokföring och redovisning. Denna förändring styrs av att den 
lokala byrån ingår i en kedja. Detta går hand i hand med vad vi beskriver i vår teori, nämligen 
att det finns en begränsad makt att fatta beslut vid förändring i vissa organisationer. Detta kan 
till exempel bero på kedjetillhörighet. Att byrån har två partners, varav den ena är 
kontorschef, kan tänkas påverka att de följer kedjans strategi till stor del. 

De anställda som sysslar med redovisning har utbildats för att dokumentera vad de gör och på 
så sätt kunna kvalitetssäkra redovisningen. Byrån anser att det är väldigt viktigt att det de 
lämnar ifrån sig håller hög kvalitet, även om det inte revideras, vilket kan bero på en stark 
professionalitet. I en profession finns det en standardiserad kunskap och internaliserade 
värderingar, vilket gör att revisorer känner en samhörighet och arbetar mot gemensamma mål 
och har gemensamma intressen och uppförande. Respondent B menar att det vikigaste 
kännetecknet för revision är att det är en kontrollfunktion. Denna syn verkar vara djupt rotad 
och en del av professionen. Enligt vår teori skulle detta tankesätt därför vara svårt att ändra 
på. Med revisionspliktens avskaffande är det inte säkert att alla kunder vill ha revision, men 
byrån vill ändå ha denna kvalitetskontroll. Den kommer istället att finnas i byråns andra 
tjänster, som till exempel redovisning. 
 
5.3 Kapitelsammanfattning 

Kapitlet inleddes med en beskrivning av revisionsbyrån, som ingår i en av de större kedjorna. 
Byrån har många olika sorters kunder och vill kunna erbjuda kunderna alla tjänster de 
behöver. Vi har genom fallstudien fått indikation på att vår teori och våra propositioner är 
tillämpliga. Revisionsbyrån har nämligen förändrat eller planerat att förändra saker inom alla 
de områden vi har i teorin, förutom teknik och pris. 
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Kapitel 6: Enkätanalys 
 

Inledningsvis beskrivs vad respondenterna svarat och deras svar analyseras sedan. Kapitlet 
fortsätter med en korrelationsanalys, där vi redogör för de samband vi funnit. En beskrivning 
av hur analysen av materialet gått till finns också i samband med korrelationsanalysen. 
 

6.1 Beskrivande analys 

Totalt fick vi in 105 fullständiga svar efter att ha ringt och kompletterat uppgifter från de 
byråer som missat en eller två frågor. De 105 svaren ger en svarsfrekvens på 21 %, då enkäten 
skickades ut till 500 respondenter. 

Av de 105 respondenterna var 61 % auktoriserade revisorer och 39 % godkända. Hela 
sammanställningen av svarsfrekvenserna finns som bilaga 7. Nedan återges det viktigaste i de 
svar vi fick från respondenterna gällande revisionsbyråns förutsättningar och de åtgärder som 
vidtagits inför revisionspliktens avskaffande. När vi sammanfattar svaren i delkapitel 6.1 
räknas 1-3 som att respondenterna inte instämmer, 4 är neutralt och 5-7 räknas som att de 
instämmer. 

6.1.1 Profession 

Vi har lagt ihop antalet auktoriserade och godkända revisorer för att få fram antalet 
kvalificerade revisorer. Fyra femtedelar av revisionsbyråerna har 1-5 kvalificerade revisorer, 
medan övriga har 6-55 stycken. När det gäller auktoriserade redovisningskonsulter har en 
femtedel ingen auktoriserad redovisningskonsult, medan övriga har. 

6.1.2 Partnerskap  

19 % av byråerna har inga partners. 76,2 % av dem har 1-4 partners och 5 % av 
revisionsbyråerna har 5-15 partners. 

6.1.3 Storlek 

När det gäller antal anställda har 10,5 % en anställd, 41,1 % har 2-10 anställda, 30,8 % har 
11-20 anställda och 16,5 % har 21-50 anställda. 1 %, alltså en byrå, har 150 anställda och en 
byrå har 250 anställda. 

6.1.4 Marknad 

Cirka 40 % av revisionsbyråerna har en omsättning på upp till 5 miljoner, medan cirka hälften 
har en omsättning mellan 5,5 och 20 miljoner kronor. Övriga har en större omsättning. 

Över 90 % har 80-100 % små kunder, medan resten har mellan 50 och 70 % små kunder. 43,8 
% har inga medelstora kunder, medan resterande 56,2 % har 10-30 % medelstora kunder. 81 
% av byråerna har inga stora kunder alls, medan 18,1 % har 10 % stora företag som kunder. 
Endast en byrå har 20 % stora kunder. 

6.1.5 Kedja/fristående 

46 byråer ingår i en kedja, medan 59 stycken inte gör det. 



Revisionsbyråernas strategiförändring   6. Enkätanalys 

 
31 

6.1.6 Befintlig strategi 

Samtliga revisionsbyråer erbjuder revision, som utgör 10-50 % av omsättningen hos de flesta. 
Endast 9 stycken revisionsbyråer erbjuder inte redovisning och hos dem som gör det kommer 
10-40 % av omsättningen från redovisning. Hos majoriteten av revisionsbyråerna utgörs 10-
20 % av omsättningen av rådgivning, konsulttjänster och skattefrågor. Under 10 % av 
revisionsbyråerna erbjuder juridiska frågor, verksamhetsutveckling och andra tjänster, och 
dessa tjänster utgör en liten del av deras omsättning. 

94,3 % svarade att de planerar att kunna erbjuda revision då revisionsplikten avskaffas. När 
det gäller redovisning svarar 94,3 % att de kommer att erbjuda detta, 99 % kommer att 
erbjuda rådgivning, 92,4 % konsulttjänster, 88,6 % skattefrågor, 35,2 % juridiska frågor, 52,4 
% verksamhetsutveckling och 7,6 % andra tjänster. 

Den del av omsättningen som kommer från revisionsbyråernas olika tjänster har också 
undersökts. Resultatet är att 66,7 % av revisionsbyråerna har en lika stor andel revision idag 
som för tre år sedan, medan 25,7 % minskat sin andel revision och 7,6 % ökat den. Med 
redovisning är det tvärtom, 7,7 % av revisionsbyråerna har minskat andelen redovisning, 
medan 69,5 % har lika mycket redovisning som för tre år sedan och 23,7 % har ökat andelen 
redovisning. 

Rådgivning är en stabil tjänst hos revisionsbyråerna. Endast 2,9 % har minskat andelen 
rådgivning och 5,8 % har ökat den. Hos resten, det vill säga 91,4 %, utgör rådgivning lika stor 
andel av omsättningen idag som för tre år sedan. Samma sak gäller konsulttjänster, 
skatterådgivning, juridiska frågor, verksamhetsutveckling och annat, där över 90 % ligger på 
samma andel som tidigare. En förklaring till detta är att det inte är så många revisionsbyråer 
som erbjuder dessa tjänster. 

6.1.7 Kultur 

På påståendet ”Idag är det viktigt att varje medarbetare inser att kunden alltid har rätt.” är det 
endast en femtedel som instämmer. Cirka 60 % instämmer med påståendet ”Vi har inte längre 
klienter utan kunder.”. Nästan 70 % instämmer i att ”Det är viktigt att betrakta våra 
uppdragsgivare som klienter.”. 

Fyra femtedelar tycker att det är viktigt att kunna anpassa revisionen enligt kundens 
önskemål. 99 % av respondenterna instämmer i att det är viktigt att skapa en god atmosfär 
med kunden/klienten, medan fyra femtedelar instämmer i att de är måna om att ge tips och råd 
som egentligen inte innefattas i den tjänst som kunden köper. 

I teorin menade vi att revisionsbyråerna skulle kunna tänkas bli mer kundorienterade inför 
revisionspliktens avskaffande. Att de flesta respondenter tycker att det är viktigt att anpassa 
revisionen enligt kundens önskemål tyder på en kundorientering. Däremot är 
revisionsbyråerna inte beredda att släppa taget om professionaliteten, då endast en femtedel 
av respondenterna anser att kunden alltid har rätt. 

6.1.8 Struktur 

En femtedel av byråerna verkar ha förändrat uppdragsfördelningen mellan medarbetarna. En 
tredjedel av respondenterna instämmer inte med att partnerskapsstrukturen inte är lika 
passande idag som den tidigare varit, medan det är en tredjedel som instämmer. 
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I teorin argumenterar vi för att partnerskapsstrukturen inte passar vid strategiförändringar och 
därmed skulle revisionsbyråerna kunna tänkas gå ifrån partnerskapsstrukturen. En tredjedel av 
respondenterna är av den meningen att partnerskapsstrukturen inte passar längre, vilket kan 
vara ett första steg till en strukturförändring. 

6.1.9 Uppköp/samgående/samarbete 

11 stycken revisionsbyråer har köpt upp någon annan revisionsbyrå under de senaste tre åren, 
medan endast en revisionsbyrå har köpts upp. 3 revisionsbyråer har gått samman med någon 
annan revisionsbyrå under de tre senaste åren och en fjärdedel har börjat samarbeta eller 
kommer att göra det mycket snart, gällande samverkan kring revision och redovisning. 

Vi skriver i teorin att revisionsbyråerna kan tänkas köpa upp, gå samman och samverka, vilket 
vi ser att en del också har gjort. 

6.1.10 Teknik 

Vad gäller påståendet ”Information förmedlas likadant på byrån idag som för tre år sedan (till 
exempel genom mail, morgon/månadsmöte)” är det en fjärdedel som inte instämmer med 
påståendet och alltså har förändrat informationsspridningen. Detsamma gäller för 
budgetering, vilken även en fjärdedel har förändrat. 

Förändring av teknik har inte skett i så stor utsträckning, men det finns ändå revisionsbyråer 
som har förändrat den. 

6.1.11 Selektion och utbildning 

Cirka en tredjedel av respondenterna uppger att marknadsföringskunskaper idag är viktigare 
än tidigare vid nyrekrytering. Cirka en tredjedel instämmer med att de har utbildat sin 
personal i marknadsföring. Hälften instämmer inte med påståendet ”Vi har inte utbildat vår 
personal i marknadsföring inför avskaffandet av revisionsplikten.”. Då de två sista 
påståendena är varandras motsatser testade vi reliabiliteten med reliabilitetsanalys efter att 
först ha vänt på det negativa påståendet för att påståendena skulle få samma riktning. 
Cronbach’s alfa blev då 0,631, vilket kan antas spegla en förhållandevis god förmåga hos 
påståendena att mäta samma sak. Detta eftersom ett värde över 0,60 på Cronbach’s alfa anses 
acceptabelt (Hair, Black, Babin, Anderson & Tatham, 2006). Sammanfattningsvis har vi två 
självständiga observationer som pekar på att en andel på mellan 33 och 50 % har utbildat sin 
personal i marknadsföring. 

En fjärdedel av revisionsbyråerna har utbildat sin personal i kundbemötande, medan nästan 60 
% inte har gjort det. Över hälften instämmer med påståendet ”Vid nyrekrytering av personal 
betonas idag kunskaper kring hur man skapar bra kundkontakt mer än tidigare.”. 

På påståendet ”Vi har utbildat vår personal som sysslar med redovisning i kvalitetssäkring av 
redovisningen inför avskaffandet av revisionsplikten. (Om ni inte har redovisning, gå vidare 
till nästa fråga.)” instämmer cirka 60 % av respondenterna. Cirka 40 % instämmer med att 
kunskaper i redovisning betonas mer idag än tidigare vid nyrekrytering. Därmed verkar 
redovisning ha blivit en viktigare del av revisionsbyråernas verksamhet, likaså 
kvalitetssäkring av redovisningen. 

När det gäller påståendet ”Det är viktigt att de vi ska anställa har läst de kurser som krävs för 
att bli auktoriserad revisor.” svarade hälften att de inte instämmer. Denna fråga kan tolkas på 
olika sätt. En möjlig tolkning kan vara att det inte är viktigt eftersom den nyanställde senare 
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kan kompletterna sin utbildning för att kunna bli auktoriserad. En annan kan vara att byråerna 
inte tycker att det är viktigt eftersom revisorernas framtid kan vara en aning osäker i och med 
att revisionsplikten kommer att av skaffas. 

Avseende utbildning i kundbemötande har en tredjedel utbildat personalen, medan hälften 
tycker att det är viktigare att de personer de ska anställa kan skapa bra kundkontakt. Därmed 
verkar det som att det är viktigare att få in kunskaper i kundbemötande vid rekrytering av ny 
personal, istället för att utbilda den befintliga. 

6.1.12 Belöningssystem 

En femtedel av respondenterna instämmer inte med påståendet ”Det krävs samma typ av 
prestation idag som för tre år sedan för att belönas (t.ex. att bli befordrad, få bonus).” och på 
dessa byråer har därmed grunderna för belöning förändrats. En femtedel instämmer också 
med att det är andra typer av prestationer som krävs för att bli belönad idag jämfört med för 3 
år sedan. De här påståendena är omvända, och efter att ha vänt på det negativa för att de 
skulle få samma riktning, genomfördes ett reliabilitetstest. Cronbach’s alfa blev där 0,695, 
vilket är ett acceptabelt värde. Detta innebär att reliabiliteten avseende observationer på om 
det är samma prestation som krävs för belöning idag ökar. Därmed kan vi se att en femtedel 
av respondenterna har andra krav på prestation idag för att en person ska bli belönad. 

Cirka hälften av respondenterna instämmer med påståendet ”Att kunna bli partner är en del i 
belöningssystemet.” medan en tredjedel inte gör det. Vår teori gällande belöningssystem säger 
att belöningssystemen skulle förändras när en revisionsbyrås strategi förändras. Ungefär en 
femtedel av revisionsbyråerna har förändrat kraven för vad som belönas, vilket innebär att 
belöningssystemen inte genomgår så stora förändringar. 

6.1.13 Produkt 

70 % av respondenterna instämmer med påståendet ”Vi har satsat på att kunna erbjuda 
revision som liknar dagens lagstadgade när revisionsplikten avskaffas.”. Ungefär hälften 
satsar på att kunna erbjuda revision som uppfyller Skatteverkets önskemål. 

Ungefär 80 % håller inte med om att de satsar på miljörevision, social revision och 
hållbarhetsrevision. På påståendet ”Vi har satsat på att kunna erbjuda den typ av revision som 
bankerna kräver när revisionsplikten avskaffas.” instämmer ungefär hälften. Våra 
respondenter har överlag inte instämt med påståendet ”Vi har inte satsat på att kunna erbjuda 
den typ av revision bankerna kräver när revisionsplikten avskaffas.”, då cirka 61 % inte 
instämmer. De två sista påståendena är varandras motsatser, varför vi vände på det negativa 
och sedan gjorde ett reliabilitetstest. Detta resulterade i ett värde på Cronbach’s alfa på 0,524. 
Värdet är för lågt för att vara acceptabelt, varför vi inte har lyckats mäta samma sak med 
dessa påståenden. En anledning till detta kan vara att det andra av de två påståendena blev för 
invecklat när vi vände på det. 

Nästan 90 % av respondenterna instämmer inte med påståendet ”Vi har enbart satsat på 
revision eller olika former av revision inför revisionspliktens avskaffande.”. Fyra femtedelar 
instämmer med påståendet ”Vi har satsat på att kunna erbjuda mer redovisning, till exempel 
med auktoriserade redovisningskonsulter, när revisionsplikten avskaffas.”. På påståendet ”Vi 
har satsat på att kunna erbjuda kunderna alla tjänster de behöver när revisionsplikten 
avskaffas.” instämmer 80 %. 
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Cirka 70 % har planerat för att kvalitetssäkra redovisningstjänsten mer efter revisionspliktens 
avskaffande. Cirka 70 % instämmer inte med påståendet ”Vi har inte planerat för att 
kvalitetssäkra redovisningstjänsten mer efter revisionsplikten avskaffande. (Om ni inte har 
redovisning, gå vidare till nästa fråga).”. Vi vände på det negativa påståendet och testade 
sedan reliabiliteten i respondenternas svar. I testet blev Cronbach’s alfa 0,702, vilket indikerar 
att vi har lyckats mäta samma sak med de här två frågorna. Därmed kan vi se att 70 % av 
respondenterna har planerat att kvalitetssäkra redovisningen. 

Vår teori säger att revisionsbyråerna skulle kunna erbjuda nya tjänster och olika sorters 
revision efter avskaffandet av revisionsplikten. Då nästan 90 % av respondenterna inte enbart 
satsar på revision satsar de också på andra sorters tjänster. Till exempel satsar många på 
redovisning och att kunna erbjuda kunderna en helhetslösning. Hälften satsar på att erbjuda 
revision som uppfyller bankernas och Skatteverkets önskemål, vilket är olika former av 
revision. 

6.1.14 Påverkan 

Cirka 70 % instämmer med påståendet ”Det har blivit viktigare att påverka marknaden i och 
med att revisionsplikten kommer att avskaffas.”. Hälften instämmer inte med påståendet ”Det 
är inte viktigare att försöka påverka marknaden idag än innan vi visste att revisionsplikten 
kommer att avskaffas”. Dessa två påståenden är varandras motsatser, och ett reliabilitetstest 
har därför genomförts efter att det negativa påståendet vänts så att båda påståendena har 
samma riktning. Cronbach’s alfa blev 0,574, vilket är aningen för lågt. Med en viss osäkerhet 
kan vi säga att 50 till 70 % av respondenterna instämmer med att det har blivit viktigare att 
påverka marknaden i och med att revisionsplikten ska avskaffas.  

Frågan ”På vilka sätt försöker ni påverka marknaden?” kunde besvaras genom att fylla i vilka 
sätt revisionsbyrån använder för att påverka marknaden. Annonsering används av en 
tredjedel, personlig kontakt av mer än 90 %, direktreklam används av nästan en sjättedel, 
hälften satsar på att synas i samhället och cirka 15 % använder sig av andra sätt att påverka. 
Några exempel är genom Internet, genom FAR SRS och genom att ha ett gott rykte. 

Hälften av respondenterna instämmer med påståendet ”Vi försöker påverka marknaden på 
samma sätt idag som för tre år sedan.”, medan en tredjedel inte gör det. Nästan fyra 
femtedelar instämmer med påståendet ”Rekrytering av nya kunder sker genom att de hör av 
sig till oss.”. 

Vår teori säger att påverkan från revisionsbyråerna skulle kunna tänkas öka i och med att 
revisionsplikten kommer att avskaffas, samt att sätten att påverka skulle kunna förändras. Att 
döma av svaren på detta påstående har ungefär en tredjedel av revisionsbyråerna ändrat sitt 
sätt att påverka, medan nästan hälften gör likadant som för tre år sedan. Majoriteten anser att 
det har blivit viktigare att påverka marknaden. Idag rekryterar de flesta revisionsbyråer sina 
kunder genom att kunden själv hör av sig. Att använda sig av påverkan genom personlig 
kontakt kan vara ett sätt att i framtiden ha möjlighet att få dessa personer som kunder. 

6.1.15 Pris 

Hälften av revisionsbyråerna uppger att de inte har förändrat eller planerat att förändra 
prissättningen genom att de inte instämmer med påståendet ”Vi har förändrat eller planerat att 
förändra prissättningen av våra tjänster inför revisionspliktens avskaffande.”. Cirka en 
tredjedel instämmer. 
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Nästan 40 % av respondenterna instämmer inte med påståendet ”Vi har inte förändrat eller 
planerat att förändra prissättningen av våra tjänster inför revisionspliktens avskaffande.” 
medan nästan 40 % instämmer. Då vi vände på det negativa påståendet så att båda 
påståendena fick samma riktning och sedan gjorde ett reliabilitetstest, blev Cronbach’s alfa 
0,671. Detta innebär att vi har två självständiga observationer som pekar på att mellan 30 och 
40 % av revisionsbyråerna i vårt urval har förändrat eller planerat att förändra sin prissättning 
inför revisionspliktens avskaffande. 

6.1.16 Övrigt 

Respondenterna fick två öppna frågor, vilka var om de ser några möjligheter med 
revisionspliktens avskaffande och vad de har gjort för att utnyttja de här möjligheterna.  

Möjligheterna som de flesta revisorerna ser med revisionspliktens avskaffande är att 
jävsreglerna förhoppningsvis förändras, vilket skulle innebära att revisionsbyråerna får mer 
frihet. Det möjliggör i så fall kombiuppdrag och en ökning av tjänsteutbudet när det gäller till 
exempel rådgivnings- och konsulttjänster, jämfört med vad som idag är tillåtet. Många 
revisionsbyråer har byggt ut redovisningsavdelningen genom att rekrytera personal inom detta 
område och valt bort revisionsuppdrag för att istället satsa på redovisningsuppdrag. Det har 
skett auktorisering av redovisningskonsulter och utbildning av personal inom rådgivning för 
att möta den ökade efterfrågan som tros komma. En annan respondent skriver att de har 
kvalitetssäkrat redovisningstjänsterna genom ISO certifiering. 

Att revisionen blir efterfrågestyrd är en möjlighet som många respondenter ser med 
revisionspliktens avskaffande. På så sätt hamnar värdet i revisionstjänsten mer i fokus och 
revisorerna kan arbeta med de kunder som vill ha tjänsten och som inte är tvungna till det. 
Revisorerna har möjlighet att förklara nyttan med revision för kunden/klienten som själv kan 
välja om det är värt pengarna. Genom att revisionen blir marknadsanpassad kan 
kunden/klienten själv välja vad som ska innefattas i revisionen och kunden får en bättre 
anpassning av tjänsten och kan därmed få ut mer av den. För att utnyttja de här möjligheterna 
informerar byråerna bland annat sina befintliga kunder/klienter och banker om vad 
revisionspliktens avskaffande innebär och om de möjligheter som finns. Revisionsbyråerna 
tittar på helhetslösningar för kunden/klienten och anpassar revisionstjänsterna för att de ska 
passa kunderna/klienterna. Revisorerna kan agera mer som ett bollplank och arbeta närmre 
kunden/klienten och utföra fler arbetsuppgifter än tidigare möjligt. Några revisionsbyråer har 
även börjat med marknadsföring av olika slag gällande sina produkter. Vissa respondenter 
tror på ökat timarvode då revisionen blir efterfrågestyrd och även att det blir lättare att ta 
betalt för det arbete som faktiskt har lagts ner på revisionen.  

Någon revisionsbyrå har utvecklat nya datalösningar medan andra har börjat utbilda personal 
och påbörjat marknadsföringsarbetet. En annan har nytt strukturkapital och en ny 
medarbetarstruktur. En byrå har ändrat annonseringen, utbildat personal i budgetering och 
påbörjat förändringsarbetet avseende vad de lämnar för rapporter och information till 
kunderna. Endast en av respondenterna såg inga möjligheter med avskaffandet. 

Alla har inte börjat genomföra förändringar utan några avvaktar och andra planerar. En 
respondent satsar på att ha en flexibel verksamhet som snabbt kan förändra sig när de vet vad 
som kommer att hända och hur det kommer att se ut efter revisionspliktens avskaffande.  
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6.1.17 Sammanfattning av den beskrivande analysen 

När det gäller befintlig strategi satsar de flesta byråer på att kunna erbjuda redovisning då 
revisionsplikten avskaffas, och det är fler revisionsbyråer som har minskat andelen revision 
än de som har ökat den jämfört med för tre år sedan. Avseende kultur och kundanpassning 
anser de flesta respondenter att det är viktigt att anpassa revisionen efter kundens önskemål, 
och att det är viktigt att skapa en god atmosfär med kunden/klienten. Gällande struktur har en 
femtedel av respondenterna svarat att byrån de arbetar på har förändrat uppdragsfördelningen. 
Uppköp och samgåenden har inte varit frekvent, men det är fler som har börjat samarbeta med 
andra revisionsbyråer. Tekniken har förändrats av ungefär en fjärdedel av revisionsbyråerna. 
När det gäller selektion och utbildning instämmer cirka en tredjedel av respondenterna att 
marknadsföringskunskaper är viktigare idag, och att detta betonas vid nyrekrytering. En 
fjärdedel av revisionsbyråerna har utbildat sin personal i kundbemötande, medan hälften 
tycker att det är viktigare idag än tidigare vid nyrekrytering. En femtedel av respondenterna 
har förändrat grunderna för vad som belönas idag jämfört med för tre år sedan. När det gäller 
produkt är det inte många revisionsbyråer som har satsat på de olika sorters revision vi har 
frågat om. 50-70 % av respondenterna instämmer med att det har blivit viktigare att påverka 
marknaden eftersom revisionsplikten kommer att avskaffas. Priset har förändrats av mellan 30 
och 40 % av revisionsbyråerna.  

6.2 Korrelationsanalys 

I detta delkapitel beskrivs de samband som hittats mellan revisionsbyråernas förutsättningar 
och vilka åtgärder de vidtagit för att möta den omvärldsförändring som ett avskaffande av 
revisionsplikten innebär. Vi har testat våra sex förutsättningar mot de olika faktorerna i 
statistikprogrammet SPSS, och i vissa fall har vi fått byta ut de variabler som respresenterar 
förutsättningarna mot andra som också gör det. På så sätt har vi testat alla förutsättningar 
tillsammans mot alla faktorer för att hitta eventuella samband. Förutom de samband som vi 
har föreslagit i teorin, har vi därmed också kunnat hitta andra samband mellan 
revisionsbyråernas förutsättningar och de faktorer som kan komma att förändras på grund av 
revisionspliktens avskaffande. 

När vi har testat samband där de beroende variablerna varit nominalskalemätta har binär 
logistisk regressionsanalys använts. Binär logistisk regressionsanalys används nämligen, 
enligt Muijs (2004), då den beroende variabeln är nominal. När den beroende variabeln 
istället mäts med ordinalskala har linjär regression använts. Signifikansnivåerna vi har valt är 
att en signifikans på under 0,05 är stark och under 0,10 betecknas signifikansen som svag. 

Omsättningen har gjorts om till logaritmen av omsättningen, då omsättningen inte var 
normalfördelad. Förutsättningen partnerskap har gjorts om till en variabel som anger om 
revisionsbyråerna har partners eller inte, istället för hur många partners byrån har. Detta har 
gjorts för att kunna testa om de revisionsbyråer som har partners eller inte har olika attityd 
och har vidtagit olika åtgärder. Existensen av partners skulle nämligen kunna göra det 
strategiska beslutsfattandet långsamt och svårt. För att se hur professionella revisionsbyråerna 
är har vi även skapat en variabel där antalet auktoriserade revisorer delas med antalet 
anställda, och en där antalet kvalificerade revisorer, auktoriserade och godkända tillsammans, 
delas med antalet anställda. På så sätt får vi en variabel som visar graden av professionalitet. 
Därmed kan vi undersöka om byråer med en stark profession har vidtagit andra åtgärder än 
byråer med svagare profession. 

En variabel som heter position har också gjorts, vilken visar om revisorerna som svarat på 
undersökningen är auktoriserade eller godkända. Genom denna variabel kan vi se om 
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auktoriserade och godkända revisorer har olika attityd. På så sätt kan vi ta bort effekter av 
respondenternas svar och därmed öka reliabiliteten. Likadant är det med variabeln storstad, 
som finns med för att se om det finns skillnader mellan de byråer som ligger i en storstad och 
de som inte gör det. De städer som räknas till storstad är Stockholm, Göteborg och Malmö.  

Byråer som ingår i kedjor kan ha liknande strategier på grund av att de tillhör kedjor, vilket är 
anledningen till att vi har variabeln kedja. Vi skulle också vilja lyfta fram de enskilda 
kedjorna för att undersöka om det finns en individuell variation. Därför har vi även skapat 
variablerna Öhrlings, KPMG, Ernst & Young, BDO och Grant Thornton. Det fanns även 
respondenter som tillhörde andra kedjor, men de var för få för att kunna tas med som egna 
variabler. 

Nedan återges de viktigaste samband vi har kommit fram till. Regressionsmodellerna finns 
som bilaga 8. Våra beroende variabler är kultur, struktur, uppköp/samgående/samarbete, 
teknik, selektion och utbildning, belöningssystem, produkt, påverkan och pris. De oberoende 
variablerna är profession, partnerskap, storlek, marknad, kedja/fristående och befintlig 
strategi. I korrelationsanalysen kommer vi att testa vilka oberoende variabler som påverkar de 
beroende variablerna. För att få en mer sammanhållen bild av vilka förutsättningar som 
påverkar vilka faktorer har vi valt att slå ihop en del variabler. Variablerna vi har slagit ihop 
kommer att beskrivas nedan, i samband med varje beroende variabel. 

6.2.1 Kultur  

Vi försökte lägga ihop alla påståenden inom kultur till ett, men fann att alfavärdet inte var 
tillräckligt högt. Vi testade även olika kombinationer av påståenden, men ingen av dem fick 
ett tillräckligt högt alfavärde, varför vi har testat påståendena för sig. Vi hittade dock ingen 
förklarande modell till påståendet om att kunden alltid har rätt. 

Vår teori uttrycker att revisionsbyråerna kan tänkas bli mer kundorienterade efter 
revisionspliktens avskaffande, eftersom revisionen då kommer att bli efterfrågestyrd. Ett mått 
på kundanpassning är genom påståendet om det är viktigt att anpassa revisionen efter kundens 
önskemål. Det finns ett positivt samband mellan om byrån har en stor andel kvalificerade 
revisorer eller om byrån har en stor andel redovisning, och om de anser att det är viktigt att 
anpassa revisionen efter kundens önskemål. Har byrån däremot en hög omsättning finns det 
ett negativt samband, det vill säga att byråer med hög omsättning inte instämmer med att det 
är viktigt att anpassa revisionen efter kundens önskemål. Byråer som tillhör Öhrlings har en 
positiv korrelation med påståendet och instämmer därmed i att det är viktigt anpassa 
revisionen efter kunden. 

Ett annat sätt att mäta revisionsbyråernas kundanpassning är genom påståendet om det är 
viktigt att betrakta sina uppdragsgivare som klienter. Kedjorna KPMG och Grant Thornton 
har båda en svag signifikans och är negativt korrelerade och de instämmer därmed inte med 
att det är viktigt att betrakta sin uppdragsgivare som klient. Likadant är det om byrån har en 
hög omsättning och om de har en stor andel kvalificerade revisorer. Har byrån däremot 
partners instämmer de med påståendet att det är viktigt att betrakta uppdragsgivare som 
klienter. 

Påståendet ”vi har inte längre klienter utan kunder” är också ett sätt att mäta 
kundanpassningen. Vår modell visar en positiv korrelation mellan Ernst & Young, Grant 
Thornton och den beroende variabeln. Detta innebär att de två kedjorna instämmer med att de 
idag har kunder och inte klienter. I denna modell är variabeln position negativt korrelerad, 
vilket innebär att auktoriserade i lägre grad inte instämmer med påståendet jämfört med de 
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respondenter som är godkända. Det finns en positiv korrelation mellan påståendet och om 
byrån ligger i en storstad, det vill säga, ligger byrån i en storstad instämmer de med att de idag 
har kunder.  

Om en byrå har en stor andel små kunder, instämmer inte respondenterna med att det är 
viktigt att skapa en god atmosfär med kunden/klienten. Detsamma gäller för om byrån ingår i 
en kedja. Båda dessa variabler är nämligen negativt korrelerade med den beroende variabeln. 
Erbjuder byrån en stor andel rådgivning instämmer de dock med påståendet. Det finns även 
en tendens till att byråer som har partners inte anser att det är viktigt att skapa en god atmosfär 
med kunden/klienten. Detta eftersom variabeln partners eller inte är negativt korrelerad och 
har en signifikans på 0,120. 

När det gäller påståendet om det är viktigt att ge tips och råd till kunden fanns en negativ 
korrelation till om byrån har en stark profession eller en stor andel små kunder. De instämmer 
därmed inte med att det är viktigt att ge tips och råd till kunden. 

6.2.2 Struktur 

De två påståenden som mäter struktur går inte att lägga ihop, då Cronbach’s alfa blev alldeles 
för lågt. Då frågorna mäter struktur, fast väldigt olika saker inom strukturen, testar vi istället 
de båda påståendena var för sig. Vi har inte hittat någon modell som kan förklara attityden till 
påståendet om partnerskapsstrukturen inte passar lika bra idag som tidigare. 

När det gäller hur uppdrag fördelas argumenterar vi i vår teori för att en ny strategi kräver en 
ny organisationsstruktur. Det finns en negativ korrelation mellan professionen och om 
uppdragen fördelas på samma sätt som för tre år sedan, vilket innebär att vi förkastar 
propositionen om att byråer med en stark profession i lägre grad har förändrat strukturen 
genom att ha förändrat fördelningen av uppdragen. Om byrån ingår i en kedja instämmer de 
inte med att uppdragen fördelas på samma sätt då det finns en negativ korrelation. 

6.2.3 Uppköp/samgående/samarbete 

Eftersom det är så få byråer som har köpt upp, blivit uppköpta och gått samman har vi inte 
kunnat hitta någon modell som kan förklara vilka förutsättningar som påverkar om de har 
gjort det eller inte. Det var fler byråer som hade börjat samarbeta, närmare bestämt 25 
stycken, men vi hittade ändå ingen förklarande modell. Testet som vi använde var binär 
logistisk regressionsanalys, eftersom variabeln samarbete endast kan anta två värden. Vi 
gjorde då Spearman’s korrelationstest där vi fann att variabeln kedja var signifikant och 
negativt korrelerad. Detta innebär att de byråer som inte ingår i en kedja i högre grad har 
börjat samarbeta, vilket även vår teori säger och därmed kan vi inte förkasta propositionen att 
fristående byråer kan tänkas börja samarbeta. 

6.2.4 Teknik 

Vi har endast två variabler som mäter teknik, vilka är om informationen förmedlas på samma 
sätt idag som för tre år sedan och om budgeteringen går till på samma sätt idag som för tre år 
sedan. Vi testade reliabiliteten på dessa påståenden och fick då ett Cronbach’s alfavärde på 
0,606. Detta värde innebär att dessa båda påståenden kan antas spegla samma sak. Vi slog 
därför ihop de båda påståendena till ett, som mäter om tekniken är oförändrad. 

I vår teori argumenterar vi för att större byråer skulle förändra tekniken mer än mindre byråer, 
då deras system är mer omfattande. Vår modell för teknik är signifikant och visar en positiv 
korrelation mellan omsättning och oförändrad teknik. Därför förkastar vi propositionen om att 
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större byråer skulle ha förändrat tekniken mer än de byråer som är mindre. Det finns ett 
negativt samband mellan byråer som ingår i en kedja och en oförändrad teknik. Detta innebär 
att byråer som ingår i en kedja instämmer med att de har förändrat tekniken. 

6.2.5 Selektion och utbildning 

Vi gjorde ett reliabilitetstest och fann att alfavärdet var 0,773, vilket innebär att vi mäter 
samma sak med påståendena. Vi utförde många olika tester, men fann att Durbin-Watson 
värdet var för högt vid samtliga. Det rekommenderas att detta värde ska ligga mellan 1,800 
och 2,200. Vi försökte då med olika kombinationer av påståenden men Cronbach’s alfa var 
inte tillräckligt högt, varför vi har testat varje påstående för sig för att kunna förklara 
förändringen i selektion och utbildning.  

I teorin argumenterar vi för att byråerna kan behöva en annan kunskap hos de anställda. Detta 
kan till exempel ske genom utbildning men även genom att nyrekrytera personal med de 
efterfrågade kunskaperna. När det gäller betoning av marknadsföringskunskaper vid 
nyrekrytering fann vi en positiv korrelation mellan påståendet och de byråer som har en stark 
profession. I och med detta kan vi inte förkasta propositionen om att byråer med en stark 
profession anställer andra personer med annan kompetens istället för att själva förändras. 
Kedjan Grant Thornton är också positivt korrelerad med påståendet, vilket innebär att de 
byråer som tillhör Grant Thornton instämmer med påståendet. Det finns en negativ 
korrelation mellan variabeln små kunder och påståendet, vilket innebär att byråer med en stor 
andel små kunder inte instämmer med att det är viktigare med marknadsföringskunskaper vid 
nyrekrytering. 

De byråer som har partners instämmer i högre grad med att de har utbildat personalen i 
marknadsföring då variabeln partners eller inte visar en positiv korrelation. Vi måste därmed 
förkasta propositionen om att byråer med partners ska ha svårt för strategiska förändringar, i 
alla fall när det gäller utbildning i marknadsföring. Kedjorna Öhrlings och Grant Thornton är 
också positivt korrelerade med påståendet, vilket innebär att även de instämmer med att de 
har utbildat personal i marknadsföring. Dock gör inte de byråer som har en stor del små 
kunder det, då de är negativt korrelerade med påståendet. Det finns även en tendens till att de 
som är auktoriserade svarar att byrån de arbetar på inte har gjort det då position är negativt 
korrelerad med påståendet. 

Har en byrå en stor andel stora kunder instämmer de med att kunna skapa bra kundkontakt 
betonas vid nyrekrytering, då variabeln stora kunder är positivt korrelerad med påståendet. 
Även kedjorna Öhrlings och Grant Thornton är positivt korrelerade med påståendet och 
betonar därmed detta vid nyrekrytering. De respondenter som arbetar på en revisionsbyrå i en 
storstad har på detta påstående svarat annorlunda än de som inte arbetar på en byrå i en 
storstad. Detta eftersom variabeln storstad är negativt korrelerad med påståendet, vilket 
innebär att respondenter i storstäder i lägre grad har svarat att de instämmer med påståendet. 
Dessutom är variabeln position negativt korrelerad med påståendet. Därmed har respondenter 
som är auktoriserade i lägre grad svarat att de instämmer med påståendet. 

När det gäller påståendet om huruvida byråerna har utbildat sin personal i kvalitetssäkring, 
hittade vi många signifikanta modeller. De hade alla ett Durbin-Watson värde som låg precis 
under den rekommenderade gränsen på 1,800. Vi fann dock att variablerna position, revision 
och Öhrlings genomgående var stabilt signifikanta och valde därför att ta med en modell för 
att förklara en del av kulturen. Variabeln revision var negativt korrelerad med påståendet, 
vilket innebär att byråer med en stor andel revision inte instämmer med påståendet. 
Detsamma gäller för de respondenter som är auktoriserade då variabeln position är negativt 
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korrelerad med den beroende variabeln. Det finns dock ett positivt samband mellan 
påståendet och kedjan Öhrlings, vilket innebär att de instämmer med påståendet. 

6.2.6 Belöningssystem 

Vi testade att lägga ihop två av tre variabler, som enligt ett reliabilitetstest skulle mäta samma 
sak. Dock fann vi inga förklarande modeller och valde därför att testa påståendena var för sig.  

När det gäller påståendet om det är andra typer av prestationer som krävs för att bli belönad 
idag var kedjorna Öhrlings och Grant Thornton båda signifikanta och positivt korrelerade med 
påståendet. De instämmer därmed med påståendet. Variabeln position kan anta värdena 
godkänd och auktoriserad och variabeln profession är antalet auktoriserade revisorer på byrån 
delat med antalet anställda. Därför kan vi indirekt mäta professionens inverkan genom 
variabeln position. Position är i modellen negativt korrelerad med påståendet. Därmed svarar 
auktoriserade revisorer på ett annorlunda sätt än godkända på det här påståendet. De byråer 
som har en stor del redovisning jämfört med andra byråer är negativt korrelerade med 
påståendet om det är andra typer av prestationer som belönas idag. De instämmer därmed inte 
med påståendet att de har förändrat kraven på det som belönas.  

När vi testade påståendet om partnerskap var en del i belöningssystemet, fann vi en 
signifikant modell där de olika kedjorna, Öhrlings, KPMG, Ernst & Young, BDO och Grant 
Thorton, var positivt korrelerade. Därmed finns ett samband mellan dessa kedjor och 
påståendet att de har partnerskap som en del i belöningssystemet. Vi har dessutom funnit ett 
positivt samband mellan om byrån ligger i en storstad och om partner är en del i 
belöningssystemet.  

6.2.7 Produkt 

Vi valde att göra ett reliabilitetstest på alla påståenden utom påståendena om de planerar och 
inte planerar för att kvalitetssäkra redovisningen då inte alla byråer erbjuder redovisning. Vi 
fick då ett Cronbach’s alfa på 0,765, vilket innebär att påståendena mäter samma sak, det vill 
säga produktutveckling. Vi vände på påståendet om byråerna inte har satsat på att erbjuda den 
typ av revision som bankerna kräver samt om de enbart satsat på revision. Detta gjorde vi för 
att de skulle få samma riktning som de andra variablerna. Påståendena som handlar om 
kvalitetssäkring gjorde vi ett reliabilitetstest på och fick då fram alfavärdet 0,702, vilket 
innebär att de mäter samma sak. Vi vände dock först på påståendet ”vi har inte planerat för att 
kvalitetssäkra redovisningstjänsten” för att få samma rikting på de båda variablerna. 

Då Öhrlings och Ernst & Young båda är positivt korrelerade med variabeln 
produktutveckling, innebär det att de instämmer med påståendet om att de planerar att erbjuda 
många olika produkter. I vår teori argumenterar vi för att kedjorna skulle kunna utöka sitt 
tjänsteutbud, vilket Öhrlings och Ernst & Young har gjort eller planerar att göra. Det finns en 
negativ korrelation mellan variabeln position och påståendet, vilket innebär att auktoriserade 
revisorer i lägre grad instämmer med att byrån de jobbar på har produktutvecklat. 

Variabeln kvalitetssäkra redovisningen var positivt korrelerad med variabeln stora kunder, 
vilket innebär att de byråer som har en stor andel stora kunder jämfört med andra byråer, 
instämmer med påståendet att de planerar att kvalitetssäkra redovisningen. Kedjan Grant 
Thornton var också positivt korrelerad med påståendet, vilket innebär att även de instämmer 
med påståendet. Vi har dessutom funnit ett negativt samband mellan påståendet och variabeln 
partners. Det vill säga, ju fler partners en byrå har desto mindre instämmer de med att de 
planerar för att kvalitetssäkra redovisningen. Variabeln position visade ett negativt samband, 
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vilket innebär att de som är auktoriserade i lägre grad inte instämmer med påståendet jämfört 
med de respondenter som är godkända.  

6.2.8 Påverkan 

Gällande påverkan gjorde vi ett reliabilitetstest som resulterade i ett alfavärde på 0,574. För 
att kunna få en enhetlig bild av hur påverkan har förändrats, har vi slagit ihop ”det har blivit 
viktigare att påverka marknaden i och med att revisionsplikten kommer att avskaffas.” med 
det omvända påståendet till ”det är inte viktigare att försöka påverka marknaden idag än innan 
vi visste att revisionsplikten kommer att avskaffas.”. Vi testade även att lägga ihop våra tre 
påståenden om påverkan. Cronbach’s alfa blev då lägre, därför valde vi att bara ta med två 
påståenden eftersom redan det första alfavärdet är förknippat med osäkerhet. 

Variabeln position kan, som tidigare nämnts, anta värdena godkänd och auktoriserad och 
variabeln profession är andelen auktoriserade revisorer på byrån delat med antalet anställda. 
Därmed kan vi indirekt mäta professionens inverkan genom variabeln. I modellen för 
påverkan är position starkt signifikant och negativt korrelerad med den beroende variabeln. 
Därmed kan vi inte förkasta propositionen att de som är auktoriserade har en annan attityd till 
påverkan än de som inte är auktoriserade. Det finns också en indikation på att vi inte kan 
förkasta propositionen att professionen håller tillbaka förändringar när det gäller påverkan.  

Variabeln omsättning är negativt korrelerad med variabeln påverkan och svagt signifikant. 
Detta gör att vi måste förkasta propositionen om att större byråer skulle ha ökat sin påverkan. 
Vi kan dock inte förkasta propositionen om att en byrå som har en stor andel rådgivning 
jämfört med andra byråer, inte har förändrat sättet att påverka eller inte heller tycker att det är 
viktigare. Detta eftersom variabeln rådgivning är starkt signifikant och negativt korrelerad 
med variabeln påverkan. Kedjorna Öhrlings, BDO och Grant Thornton är alla signifikanta och 
positivt korrelerade med variabeln påverkan. I vår teori argumenterar vi för att de byråer som 
ingår i en kedja skulle förändra sin påverkan i och med revisionspliktens avskaffande. Vi kan 
därmed inte förkasta denna proposition. 

6.2.9 Pris 

I reliabilitetstestet vi genomförde på de två variablerna som avser att mäta pris blev 
Cronbach’s alfa 0,671. Detta innebär att vi kan slå ihop dessa två variabler till en, eftersom 
alfavärdet indikerar att vi har mätt samma sak med båda påståendena. Vi har därför skapat en 
variabel som ensam mäter prissättningen. 

I teorin har vi argumenterat för att prissättningen skulle komma att förändras då 
revisionsplikten avskaffas. Vi har dessutom argumenterat för att professionen skulle kunna 
hålla tillbaka förändringsbenägenheten. Vår modell när det gäller förändrad prissättning är 
svagt signifikant. Professionen är starkt signifikant och stabil, då den var signifikant och 
negativt korrelerad i alla de modeller vi testade. Detta innebär att vi inte kan förkasta 
propositionen om att professionen håller tillbaka förändringar i prissättning. En annan 
variabel som också var stabil, och hela tiden låg på gränsen till svag signifikans är 
partnerskap. Eftersom den är positivt korrelerad förkastar vi propositionen om att en byrå med 
partners är trög när det gäller att förändra prissättningen. 

6.3 Felkällor 

Vi har i efterhand upptäckt att påståendena med klienter och kunder kan ha uppfattats på olika 
sätt. Det påståendet vi främst syftar på är ”Det kommer vara viktigt att kunna anpassa 
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revisionen enligt kundens önskemål när revisionsplikten avskaffas.”. Det finns en möjlighet 
att de revisorer som anser att de har klienter och inte kunder har svarat att det inte är viktigt, 
eftersom de inte har kunder. Därmed kan resultatet på detta påstående ha blivit missvisande. 
Vi kunde istället ha skrivit klientens/kundens önskemål i påståendet.  

I de frågor som behandlar uppköp/samgående/samarbete har vi frågat respondenterna om de 
har köpt upp, köpts upp, gått samman eller börjat samarbeta med någon revisionsbyrå. I teorin 
argumenterar vi för att revisionsbyråer kan tänkas göra detta med både revisionsbyråer och 
redovisningsbyråer. Att vi inte har med redovisningsbyråer i frågorna kan ha bidragit till att 
det var många som svarade nekande på dessa frågor. Revisionsbyråerna svarar enbart på om 
de gjort detta med andra revisionsbyråer och inte redovisningsbyråer.  

6.4 Kapitelsammanfattning 

Kapitlet inleddes med en beskrivande analys, där respondenternas svar sammanställts. I 
kapitlets andra del beskrevs de samband vi har funnit mellan de olika förutsättningarna och de 
faktorer som kan tänkas förändras inför revisionspliktens avskaffande. Kapitlet avslutades 
sedan med att vi tog upp felkällor. 
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Kapitel 7: Slutsatser 
 

I detta kapitel binder vi samman teori och analys med uppsatsens syfte. Utifrån detta drar vi 
slutsatser och kommer med egna reflektioner. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt 
forskning. 
 

Syftet med denna undersökning är att undersöka vilka förändringar revisionsbyråerna har 
gjort för att möta revisionspliktens avskaffande. Vi vill också försöka förklara varför 
revisionsbyråerna har vidtagit, eller inte vidtagit, de åtgärder de gjort, och vad det beror på. 
Vår frågeställning var följande: Vilka förändringar har revisionsbyråerna gjort för att möta 
omvärldsförändringen, och vad beror dessa förändringar på? 

7.1 Slutsatser och reflektioner 

Vi kommer i slutsatserna att utgå från de olika förutsättningar som påverkar strategin. Dessa 
är profession, partnerskap, storlek, marknad, kedja/fristående och befintlig strategi. 
Förutsättningarna kommer att kopplas till faktorer inom de tre områdena organisation, 
personal och marknadsföring genom de samband som hittats, både från fallanalysen och från 
enkätanalysen. 

Professionen representeras både av hur stark den är i revisionsbyråerna samt genom 
respondentens position. Vi har i teorin argumenterat för att professionen inte är 
förändringsbenägen. I vår undersökning blev det skilda resultat inom kultur, som både pekar 
på att professionen är förändringsbenägen men också på att den inte är det. Detta kan bero på 
att det både finns samband mellan kvalificerade revisorer, där godkända ingår, och 
påståendena samt mellan auktoriserade revisorer och påståendena. Vår undersökning visar att 
det finns en skillnad i attityd gällande kundanpassning mellan kvalificerade och auktoriserade 
revisorer. Denna skillnad skulle kunna förklaras av att godkända revisorer inte har genomgått 
en lika lång socialisationskontroll och därför inte har professionens värderingar lika djupt 
inpräntade som auktoriserade revisorer har. När det gäller struktur har byråerna med en stark 
profession förändrat uppdragsfördelningen. En förklaring till detta kan vara att professionen 
inte anser att en förändring av strukturen går emot deras professionella värderingar. I analysen 
kom vi fram till att de byråer som har en stark profession betonar marknadsföringskunskaper 
vid nyrekrytering. Dock är detta det enda byråer med en stark profession har förändrat inom 
området personal. Genom att få in ny kunskap via nyrekrytering förändras på så sätt inte 
professionen själv, utan kunskapen fås på annat sätt. Det finns ett samband mellan de byråer 
som har en stark profession och att byråerna varken har förändrat produkt, påverkan eller pris. 
Att byråer med en stark profession inte har förändrat produkt och påverkan kan vara på grund 
av att det går emot deras värderingar. Som vår teori säger var annonsering, som är en del i 
påverkan, tidigare förbjuden för revisorsprofessionen. Att revisorerna inte vill göra 
förändringar inom produktområdet kan bero på att den lagstadgade revisionen är deras 
ursprungliga tjänst. Sammanfattningsvis visar vår undersökning att professionen inte är 
förändringsbenägen.  

Det finns en del som tyder på att byråer med partners är tröga att förändra, vilket vi också 
argumenterar för i vår teori. Ett exempel på detta kan vara att byråer med partners anser att 
det är viktigt att betrakta uppdragsgivare som klienter, vilket inte tyder på en kundanpassning, 
samt även att de inte har planerat för att kvalitetssäkra redovisningen. Anledningen till att 
byråer med partners är tröga gällande att ta strategiska beslut skulle, som vi i teorin 
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argumenterade för, bero på att det är många som ska komma överens om strategin. Vi kan 
dock inte säkert dra slutsatsen att byråer med partners är tröga när det gäller att förändras. 
Detta eftersom allt inte tyder på detta, till exempel har byråer som har partners i högre grad 
utbildat sin personal i marknadsföring än byråer som inte har partners.  

Vår undersökning visar att storleken har påverkat faktorerna kultur, teknik och påverkan. 
Stora byråer har förändrat tekniken men inte kulturen eller påverkan. Att stora byråer inte har 
förändrat påverkan kan bero på att de redan anser sig vara tillräckligt välkända på grund av 
sin storlek eller för att de är komplexa och därmed svåra att förändra. Komplexiteten skulle 
också kunna förklara att stora byråer inte har förändrat kulturen. Detta eftersom kulturen 
enligt vår teori är gemensamma värderingar och antaganden, vilket skulle kunna tänkas vara 
svårt att förändra i en komplex organisation. 

Gällande marknaden har revisionsbyråer med en stor andel små kunder varken utbildat 
personalen i marknadsföring eller börjat betona detta vid nyrekrytering. De anser inte heller 
att det är viktigt att skapa god atmosfär eller att ge tips och råd till kunden/klienten. Då det är 
de små företagen som innefattas i revisionspliktens avskaffande, skulle det kunna tänkas att 
byråer med en stor andel små företag som kunder skulle marknadsanpassa sig, vilket de inte 
har gjort enligt vår undersökning. Däremot har de byråer som har en jämförelsevis stor andel 
stora företag som kunder, som inte berörs av revisionspliktens avskaffande, börjat förändra 
kraven för rekrytering av personal. Vad detta beror på har vi inte funnit någon förklaring till, 
utan kan bara konstatera att det finns ett samband. 

De specifika kedjorna, speciellt Öhrlings och Grant Thornton, verkar ligga i framkant när det 
gäller förändringar inför revisionspliktens avskaffande. De har förändrat kultur, selektion och 
utbildning, belöningssystem, utvecklat nya produkter, planerat att kvalitetssäkra 
redovisningen och förändrat sättet att påverka. De flesta av dessa förändringar tyder på en 
kundanpassning. Ett exempel på detta är kulturen, där till exempel respondenter från Ernst & 
Young och Grant Thornton instämmer med att de inte längre har klienter utan kunder. Att 
specifika kedjor ofta blev signifikanta i de linjära regressionerna tyder på att kedjorna har 
lyckats hålla en gemensam strategi bland sina lokalkontor. I teorin argumenterade vi för att 
kedjorna skulle kunna tänkas vara mer styrda när det gäller att förändra sin strategi än de 
byråer som är fristående, vilket kan stämma enligt vår undersökning. Detta antyddes också i 
fallstudien, där en av våra respondenter menade att byrån centralt bland annat tillhandahåller 
den teknik och information som krävs, samt har regler för hur påverkan från byråerna ska se 
ut. Dessutom krävs det enligt denna respondent att alla medarbetare ska arbeta på samma sätt 
och använda samma program. 

Fristående byråer har i lägre grad förändrat strukturen och tekniken. Detta skulle kunna bero 
på att fristående byråer anser att de är mer flexibla och kan anpassa sig snabbt när 
omvärldsförändringen är närmare än idag. Detta är också något som en av respondenterna 
svarade på en av de öppna frågorna i enkäten. 

Vad gäller den befintliga strategin har byråer som har en stor andel rådgivning inte förändrat 
sin påverkan. Detta skulle kunna bero på att de redan idag erbjuder annat än revision, och 
därför inte drabbas lika hårt av att kunderna möjligtvis skulle vilja sluta med revision när 
revisionsplikten avskaffas. De byråer som har en stor andel rådgivning jämfört med andra 
byråer instämmer i högre grad med att det är viktigt att skapa en god atmosfär med kunden. 
Detta skulle kunna bero på att rådgivning kan betraktas som en enklare tjänst än revision, i 
alla fall enligt en av våra respondenter i fallstudien. Denna respondent menade nämligen att 
de uppdragsgivare som köper enklare tjänster, som redovisning eller rådgivning, är kunder, 
medan uppdragsgivare som köper mer avancerade tjänster, som revision, betraktas som 
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klienter. Därför skulle det kunna tänkas att de byråer som har en stor andel rådgivning i högre 
grad anser att det är viktigt att skapa en god atmosfär, och därmed är kundanpassade. 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Vår modell ”Figur 3.3 Strategiutveckling hos revisionsbyråer” gäller för professionella 
tjänsteorganisationer. Det hade varit intressant att ta fram en sådan modell över till exempel 
tillverkande företag som drabbas av en omvärldsförändring. Där skulle faktorn finansiering 
antagligen kunna finnas med, vilket den inte gör i vår modell, eftersom ett tjänsteföretag inte 
är i lika stort behov av kapital som ett tillverkande företag. 

Vi har undersökt revisionsbyråer som är en typ av professionella organisationer. Att 
undersöka någon annan professionell organisation som står inför en stor omvärldsförändring 
hade varit intressant för att se om det är samma förändringar som sker. Ett exempel skulle 
kunna vara läkarkåren om en stor privatisering av sjukvården skulle ske. 

Att undersöka samma sak som vi har gjort, fast om ett år, när avskaffandet står inför dörren, 
hade varit intressant för att se vad och hur mycket som då har förändrats. Det hade även varit 
intressant att undersöka vilka förändringar som har skett efter att revisionsplikten har 
avskaffats. 

En sak som vi inte har undersökt är om revisionsbyråer som ingår i en kedja till större del 
följer kedjans strategi om kontorschefen också är partner i kedjan. I så fall skulle det kunna 
tänkas att kontorschefen är mer insatt i kedjans strategi och att kontoret därför följer denna 
strategi till större del. Denna tanke uppkom under fallanalysen, men fanns inte med som fråga 
i enkäten. Detta beror på att fallstudien på grund av tidsbrist inte var fullvärdig innan enkäten 
skickades ut, eftersom den hade två syften. Det ena var att utvärdera modellen vi kommit 
fram till i teorin, och det andra att förbättra enkätfrågorna. 

7.3 Kapitelsammanfattning 

Vi har i detta kapitel sammanfattat vad våra sex förutsättningar till största del har påverkat för 
faktorer, samt argumenterat för varför det kan vara så utifrån uppsatsens teori. Vi kom bland 
annat fram till att revisionsbyråer med starka professioner inte är förändringsbenägna och att 
några av kedjorna har kommit långt i att anpassa sig till revisionspliktens avskaffande. 
Slutligen presenterades också ett antal förslag till fortsatt forskning. 
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Bilaga 1 - Operationalisering till intervjuguide 
 

Profession 

När det gäller professionen har vi frågat respondenterna hur många auktoriserade respektive 
godkända revisorer som arbetar på byrån, samt hur många redovisare och konsulter som 
arbetar där. Detta eftersom vi kan tänka oss att revisionsbyråer där professionen är stark, till 
exempel där det finns stor andel auktoriserade revisorer, kan tänkas vara mer 
förändringsobenägna än revisionsbyråer med en svagare profession. Vi ställde dessutom 
frågan ”På vilket sätt påverkas professionen av avskaffandet av revisionsplikten?” för att 
kunna få nya idéer. 

Storlek 

Storleken på revisionsbyrå har vi valt att mäta genom att fråga hur stor omsättning samt hur 
många anställda byrån har. 

Marknad 

För att få veta vilken marknad revisionsbyråerna har frågade vi respondenterna vilka sorts 
kunder de har idag, samt vilka tjänster de köper. Vi frågade även hur de tror att marknaden 
kommer att förändras i och med att revisionsplikten kommer att avskaffas för att få nya 
uppslag till enkätundersökningen. 

Kedja/fristående 

Vi visste redan att byrån ingick i en kedja, men frågade däremot vilka för- och nackdelar 
respondenterna ansåg att det fanns med att tillhöra en kedja. Detta frågade vi för att få reda på 
hur styrd byrån var av att ingå i en kedja. 

Befintlig strategi 

Den befintliga strategin tog vi reda på genom att fråga vilken byråns strategi var, hur den 
tidigare såg ut, hur de planerat att den ska se ut samt vad som orsakat dessa förändringar. 

Partnerskap 

När det gäller partnerskap frågade vi hur många partners byrån har. 

Kultur 

Vi frågade respondenterna vilka aktiviteter som är väsentliga i revision för att se vad 
revisorerna först kommer att tänka på. Två frågor som hänger samman med denna är vilka 
värderingar som kommer att bli de viktigaste i framtiden, samt om det är dessa som alltid har 
gällt. 

För att få veta om revisionsbyråerna har blivit mer marknadsorienterade och lyssnar mer på 
kunden nu när revisionsplikten kommer att avskaffas frågade vi om det är viktigt att skapa en 
god atmosfär med kunden, om revisorerna är måna om att ge tips och råd som inte påverkar 
revisionen, vilket förhållande de har till klienten, hur de skulle beskriva en klient respektive 
kund samt om det är någon skillnad mellan dessa begrepp. Dessutom frågade vi om denna syn 
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alltid har gällt, och om de tror att kunderna/klienterna kommer att förändra sitt beteende efter 
avskaffandet av revisionsplikten. Den sista frågan ställde vi för att få nya uppslag. 

Struktur 

För att undersöka strukturen bad vi respondenterna att beskriva roll- och ansvarsfördelningen 
på byrån, och även berätta om hur den såg ut tidigare. 

För att få veta mer om partnerskapsstrukturen valde vi att fråga vilka kriterierna för att bli 
partner är, samt om möjligheterna att bli partner har förändrats. 

Uppköp/samgående/samarbete 

När det gäller uppköp och samgåenden har vi frågat om byrån har köpt upp, blivit uppköpta 
eller gått samman med någon revisionsbyrå. Vi har också frågat när, eftersom det inte behöver 
vara inför revisionspliktens avskaffande som de har gjort det. Om revisionsbyrån hade 
samarbetat med någon annan byrå hade vi även tagit fram följdfrågor, som var om de kunde 
beskriva samarbetet, samt vad samarbetet innebär, till exempel om det är en konkurrensfördel 
inför avskaffandet av revisionsplikten. 

Teknik 

För att undersöka om tekniken har förändrats inför avskaffandet av revisionsplikten valde vi 
att fråga om budgetsystemet har förändrats, och hur i så fall, hur informationssystemet ser ut 
och om det har förändrats, samt om resursfördelningen har förändrats. 

Selektion och utbildning 

Vi frågade respondenterna vilka krav de ställer vid rekrytering, samt om dessa krav 
förändrats. Dessutom ställde vi en fråga angående om de utbildat personalen inför 
avskaffandet av revisionsplikten. 

Belöningssystem 

När det gäller belöningssystem bad vi respondenterna att beskriva hur belöningssystemen ser 
ut idag, samt hur de tidigare såg ut. Detta för att kunna se om de gjort några förändringar inför 
revisionspliktens avskaffande. 

Produkt 

Vi bad respondenterna att beskriva vilka produkter de erbjuder idag och vilka de erbjöd 
tidigare. Dessutom undrade vi varför de hade förändrat utbudet, om de nu hade gjort det. 

Påverkan 

Till att börja med frågade vi hur byrån försöker påverka, och om sättet att påverka har 
förändrats. Slutligen frågade vi hur nya kunder rekryteras. 

Pris 

För att undersöka om revisionsbyråns prissättning förändrats frågade vi hur priset för byråns 
olika produkter fastställs, samt om detta förändrats. Dessutom undrade vi om revisionsbyrån 
skulle vilja göra förändringar i pris, men ännu inte gjort detta, och om de känner sig hindrade 
att göra prisförändringar. 



Revisionsbyråernas strategiförändring  Bilagor 

 
51 

Övrigt 

För att få ytterligare möjlighet att inducera till enkätundersökningen avslutade vi varje 
intervju med att fråga respondenterna vad de ser för möjligheter i och med avskaffandet av 
revisionsplikten, samt vad de redan har gjort för att utnyttja de möjligheterna. Slutligen 
frågade vi om det var någon annan fråga som vi borde ha ställt. 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 

1. Hur många auktoriserade revisorer arbetar hos Er idag? 
2. Hur många godkända revisorer arbetar hos Er idag? 
3. Hur många redovisare/konsulter arbetar hos Er idag? 
4. Hur många partners har firman idag? 
5. På vilket sätt påverkas professionen av avskaffandet av revisionsplikten? 
6. Hur stor omsättning har Ni? 
7. Hur många anställda har Ni? 
8. Vad har Ni för marknad idag? 
9. Tror Ni att marknaden kommer att förändras i och med slopandet av revisionsplikten? 
10. Vad ser Du för fördelar och nackdelar med att vara en fristående revisionsbyrå/ingå i 

en kedja? 
11. Vad har Ni för befintlig strategi? 
12. Vad hade Ni tidigare för strategi? 
13. Hur kommer er strategi att se ut i framtiden? 
14. Vilka är de väsentliga aktiviteterna i revision? 
15. Är det viktigt att skapa god atmosfär med kunden? 
16. Är ni måna om att ge tips och råd som inte påverkar revisionen? 
17. Vilket förhållande har ni till klienten? 
18. Hur skulle Du beskriva en klient och en kund? 
19. Vad är det för skillnad på klienter och kunder? 
20. Har Ni klienter eller kunder idag? Både och? 
21. Hur såg det ut tidigare? 
22. Tror Ni att kunderna/klienterna kommer att förändra sitt beteende efter avskaffandet 

av revisionsplikten?  
23. Vilka värderingar skulle Du säga är de viktigaste för revision i framtiden? 
24. Är det dessa värderingar som alltid har gällt? 
25. Hur ser roll- och ansvarsfördelningen ut idag? 
26. Hur såg den ut tidigare? 
27. Vilka är kriterierna för att bli partner?  
28. Har möjligheten att bli partner i firman förändrats från igår till idag? 
29. Har Ni köpt upp någon revisionsbyrå? 
30. När? 
31. Har Ni blivit uppköpta av någon revisionsbyrå? 
32. Har Ni gått samman med någon revisionsbyrå? 
33. Kan Du beskriva det samarbetet? 
34. Vad innebär samarbetet för Er idag? 
35. Är budgetsystemet detsamma idag som tidigare? 
36. Vad har förändrats? 
37. Hur ser informationssystemet ut idag? 
38. Har det förändrats mot tidigare? 
39. Har resursfördelningen förändrats mot för några år sedan? 
40. Vilka krav ställer Ni vid rekrytering? 
41. Är det någon skillnad mot förut? 
42. Hur har Ni utbildat er personal inför avskaffandet? 
43. Hur ser Era belöningssystem idag? 
44. Hur såg de tidigare ut? 
45. Vilka tjänster erbjuder Ni? 
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46. Vad erbjöd ni för tjänster tidigare? 
47. Varför har Ni förändrat ert utbud? 
48. Hur försöker Ni påverka marknaden?  
49. Har Ert sätt att påverka förändrats? 
50. Hur rekryterar Ni nya kunder? 
51. Hur fastställs priset för de olika produkterna? 
52. Har det förändrats under den senare tiden? 
53. Är detta något Ni skulle vilja förändra men ännu inte gjort? 
54. Känner Ni Er hindrade att göra förändringar i prissättning? 
55. Hur mycket frihet har ni eftersom ni ingår i en kedja? 
56. Vad ser Ni för möjligheter i och med avskaffandet av revisionsplikten? 
57. Vad har Ni redan gjort för att utnyttja den möjligheten? 
58. Är det någon annan fråga vi borde ha ställt? 
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Bilaga 3 – Intervjuer till fallstudie 
 

Intervju med A 

När revisionsplikten avskaffas, menar A att byrån får utveckla nya produkter. Om kunderna 
vill sluta med revision men ändå vill köpa redovisningstjänster av byrån, säger A att byrån 
ändå måste kvalitetssäkra produkten. Detta kan till exempel vara en årsredovisning. Idag är 
revision en kvalitetssäkring och byrån tycker att det är viktigt att fortsätta med någon form av 
kvalitetssäkring efter avskaffandet av revisionsplikten. Kvalitet är väldigt viktigt för byrån 
och A menar att de kunder som inte vill ha hög kvalitet på det de köper, de kunderna kommer 
de inte att ha kvar. De försöker undvika att ta kunder med för mycket kontanthantering och 
branscher där det finns för stora risker. Byrån vill alltså ha kunder som efterfrågar hög 
kvalitet, vilket innebär att priset inte är ett av byråns konkurrensmedel. I botten har byrån 
timpris, men de får göra en skälighetsbedömning för varje uppdrag. Detta har inte förändrats 
sedan byrån fick veta att revisionsplikten skulle avskaffas.  
 
Efter revisionspliktens avskaffande kommer byrån att försöka betona kvalitet och se efter vad 
kunden vill ha. A menar att det är viktigt att skapa ett förtroendefullt samarbete med kunden 
och att de kan ha en öppen diskussion. På så sätt kan revisorn ge rådgivning som han annars 
inte hade kunnat ge, och kunden får mer kunskap om vad revisorn gör.  
 
Ett led i att skapa en kvalitetskontroll i yrkesgruppen redovisare är genom den nya titeln 
auktoriserad redovisningskonsult. Byrån ska ha olika grad av granskning, vilket innebär att 
det inte måste vara en revisor som ger sitt godkännande utan det kan istället vara en 
redovisningskonsult. Byrån har redan börjat ta fram programvaran till hur detta skulle kunna 
se ut.   
 
Roll- och ansvarsfördelningen på revisionsbyrån har inte förändrats i och med 
revisionspliktens avskaffande. Revisionsuppdragen fördelas på samma sätt som innan, vilket 
innebär att uppdragen kommer in genom kontakter och rekommendationer. Oftast kontaktar 
kunden en enskild revisor och inte bara byrån och ber att få prata med en revisor. Revisorn 
bestämmer då själv om han vill ta uppdraget eller om det passar någon kollega bättre. 
Eftersom det är revisorn som skriver under revisionsberättelsen har han det yttersta ansvaret 
för vad som står på pappret. Riskbedömning är en väsentlig del av revisionen, både när det 
gäller att bedöma potentiella kunder och befintliga kunders verksamhet.  
 
Eftersom revisionsbyrån har vuxit mycket under de senaste åren, har budgetsystemet blivit 
mer byråkratiskt. På lokalkontoret är de fler anställda vilket gör att det blir krångligare att 
budgetera. Informationsspridningen inom byrån har inte förändrats sen tidigare. Dock har 
innehållet förändrats inför avskaffandet av revisionsplikten. Lokalt menar A att den bästa 
informationen fås vid fikabordet. Centralt finns ett mailprogram där information om alla 
nyheter finns.  
 
A beskriver att det har blivit mer dokumentation i bokslutsarbetet vilket innebär att 
redovisningskonsulterna får göra mer. Detta beror enligt A både på att revisorerna på byrån 
inte hinner med, men det faller sig även naturligt eftersom revisionsplikten kommer att 
avskaffas. Efter avskaffandet av revisionsplikten ska redovisningskonsulterna ha en högre 
kvalitet på det de lämnar ifrån sig eftersom revisorn inte alltid kommer att granska det. 
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Resursfördelningen har därmed förändrats på så sätt att mer arbete läggs på redovisningssidan 
idag än för några år sedan.  
 
A säger att redovisningskonsulterna har fått lite extra utbildning i att dokumentera sitt arbete 
inför avskaffandet av revisionsplikten, men att byrån inte har utbildat den andra personalen 
mer än vanligt. Redovisningskonsulterna hade nog ändå fått den här utbildningen, tror A, 
eftersom revisorerna på byrån inte riktigt räcker till. När det gäller nyanställning menar A att 
det kanske inte är lika viktigt att ha läst alla de ämnen som krävs för att kunna bli godkänd 
och auktoriserad revisor eftersom revisionsplikten ska avskaffas. Han menar dock att det kan 
vara bra att ha gjort det för att få rätt kompetens. Kurser och betyg är inte allt som spelar roll, 
om personen har lätt att lära och har rätt attityd är också viktigt. 
 
Belöningssystemet har förändrats en del, men det verkar inte vara på grund av att 
revisionsplikten kommer att avskaffas. A anser till exempel att det är ganska godtyckligt och 
komplicerat, och att det var enklare innan. En del i belöningssystemet är att bli partner. Detta 
menar A har blivit svårare, men det är lika viktigt som innan att synas och höras i rätt 
sammanhang samt passa in i gruppen. Dock måste personen vara auktoriserad revisor eller 
någon form av specialistkonsult för att kunna bli partner säger A, det finns ingen 
redovisningskonsult som är partner.  
 
Marknadsföringen har inte förändrats så mycket på lokal nivå, utan det är fortfarande viktigt 
att träffa folk, synas, tala om att de finns och vad de gör. På central nivå säger A att 
marknadsföringen har ökat. Till exempel finns det viss lobbyverksamhet och FAR försöker 
styra branschintresset. 
 
A säger att fördelarna med att ingå i en kedja är att det finns servicefunktioner, mallar och 
blanketter för hur olika saker ska göras och se ut. Det finns en juristavdelning som stödjer de 
anställda om något skulle hända, till exempel en stämning. Att låta någon annan ta hand om 
administrationen är en annan fördel. Det som kan vara negativt med att ingå i en kedja är de 
byråkratiska ramarna som måste följas.   

Intervju med B 

Kunderna kommer till revisorn personligen efter rekommendation och känner ofta till honom 
sedan innan. Revisorn ansvarar sedan för sina kunder och tar hjälp av assistenter med arbetet. 
Enligt B är det ingen skillnad i roll- och ansvarsfördelningen sedan byrån fick veta att 
revisionsplikten skulle avskaffas, och sättet att rekrytera kunder är också detsamma.  

 
B är själv partner, och det viktigaste kriteriet är enligt honom att personen ska vara en tillgång 
för byrån. Tidigare har bara auktoriserade revisorer kunnat bli partners, men idag är det 
möjligt även för konsulter och godkända revisorer. 
 
I och med att revisionsplikten ska avskaffas togs ett beslut på byrån för ett antal år sedan om 
att revisionsbiten skulle vägas ner när det gäller andelen av deras omsättning. Målet är att 
byrån ska ha en tredjedel revision, en tredjedel konsultation/rådgivning, skatt, corporate 
finance, samt en tredjedel enklare bokföring och redovisning. Deras strategi inför 
avskaffandet av revisionsplikten är att de ska bli mindre beroende av ”riktig” revision och 
växa på annat som till exempel redovisning. Detta har de redan börjat med då de köpt upp 
många redovisnings- och revisionsbyråer ute på landsbygden. B menar att satsningen på andra 
områden än revision både beror på revisionspliktens avskaffande och att byrån inte tror att 
den kan få så mycket mer revision än idag. 
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Sedan byrån fick veta att revisionsplikten kommer att avskaffas har budgeteringen inte 
förändrats på lokalkontoret, enligt B. Det pratas dock mycket om att byrån ska börja ta betalt 
på annat sätt, men det har det gjorts i alla tider säger B. 
 
Revisorerna på byrån har gått en utbildning för rådgivning för att lära sig att se möjligheterna 
att sälja andra tjänster än revision till kunderna. Detta på grund av att byrån vill att andelen 
revision ska minska och rådgivning och andra tjänster ska öka efter avskaffandet. Detta 
avspeglas också i belöningssystemet, där de som säljer tilläggstjänster och dyrare tjänster till 
slut får högre lön. Lönen hänger ihop med vad revisorn kan ta för timpeng, och om han kan 
sälja dyrare tjänster kan han också få mer i lön. Det gäller också att visa vad man kan och inte 
säga nej till kunder. 

 
Genom marknadsföring såsom reklamkampanjer och annonser försöker byrån visa att de 
erbjuder mer än bara revision, vilket är ett steg i att växa på andra områden. När det gäller 
annonsering har byrån färgskalor och typsnitt som de måste hålla sig till. Detta har bestämts 
centralt. B menar att det inte bara är detta som är styrt idag, utan jobbet är också mer styrt än 
tidigare. Alla ska arbeta på samma sätt och använda samma program idag. Fördelen med detta 
är att det finns en viss kvalitetsnivå, att det ska vara lika överallt. Vissa på byrån tycker dock 
att detta känns som ett tvång och att de blir granskade för att följa byråns normer. 
Informationen kommer uppifrån och säger hur de anställda ska göra och friheten är inte lika 
stor som när man har en enskild byrå. Dock menar B att fördelarna väger upp och anser att det 
är mer effektivt när man har information så nära till hands. Fördelarna med att ingå i en kedja 
som B nämner är att du får hjälp om du behöver något, eller om du mot förmodan skulle bli 
anmäld. Då finns det en stor byrå som står bakom dig och en juristavdelning som tar hand om 
allt. Andra positiva saker som B nämner är att någon annan tar hand om det administrativa, 
tillgången till teknik där nyheter listas samt tillgången till resurser. 
 
B säger att allt är mer professionellt styrt på byrån idag. Det är mer genomtänkt och enhetligt 
och finns en tanke bakom allt. Eftersom byrån erbjuder en professionell kunskap som 
kunderna själva inte har menar B att uppdragsgivarna är klienter och inte kunder. Detta 
eftersom en klient inte alltid har rätt, som kunden har. 

 
Även om revisionen inte kommer att vara lagstadgad kommer byrån inte att vilja lämna ifrån 
sig något som inte är kontrollerat, och då blir det i princip reviderat ändå, säger B. B menar att 
revisionen är en kontrollfunktion, och att revisorerna intygar att det som gjorts är nästintill 
rätt. Enligt B ska revisorerna vara rådgivare i alla lägen, vilket är en del i strategin inför 
avskaffandet. Revisorerna ska hjälpa, och hjälper redan, många kunder, speciellt 
familjeföretag, med så mycket annat än just bara revision. Detta planerar de att fortsätta med. 
Den rådgivningen är de andra två tredjedelarna som byrån erbjuder. 

 
Om byrån vill anställa en person som ska kunna bli revisor är det viktigt att ha läst de kurser 
som krävs, menar B. Det viktigaste är dock att vara självständig och social, eftersom det ingår 
mycket kundkontakt i arbetet. Så har det alltid varit enligt B. 

Intervju med C 

C säger att när revisionsplikten avskaffas och revisionen blir uppdragsbaserad och 
efterfrågestyrd istället, kommer byrån att erbjuda nya produkter. Detta arbetar byrån aktivt 
med att ta fram. C nämner bland annat en översiktlig granskning där rimligheten bedöms och 
en flexibel variant där det avtalas fram vad kunden vill ska ingå. Det är inte lagstiftningen 
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som kommer att styra om bolagen måste ha revision eller inte i framtiden, utan banken, menar 
C. 
 
De fördelar som finns med att ingå i en kedja är att alla arbetar på ett enhetligt sätt enligt en 
kvalitetssäkrad process, samt att det finns kollegor att fråga om råd. Att det finns utarbetade 
processer kan också vara betungande, menar C, vilket är den enda nackdel respondenten 
nämner. Även om byrån tillhör en kedja och är bundna när det gäller vissa saker anser C att 
de överlag har stor frihet. 
 
Byråns strategi har varit att växa, bland annat genom förvärv. Byrån tycker nu att den har nått 
en bra nivå när det gäller storlek, och strategin har förändrats till att växa organiskt. 
 
Det är enligt C viktigt att förstå kundens affärsverksamhet och skapa en atmosfär som visar 
att man inte bara är revisor, utan också bryr sig om kundens totalekonomi. Detta, tillsammans 
med tystnadsplikt och integritet, är viktigt för att kunna vara en bra rådgivare. 
 
C ser sina uppdragsgivare som kunder om de köper de enklare tjänster som byrån erbjuder, 
medan de är klienter när de köper mer avancerade tjänster. Detta är inte något som har 
förändrats, menar C, utan respondenten har alltid haft den här bilden. En annan sak som inte 
heller har förändrats är de värderingar som gäller för revision. Att vara oberoende, ha hög etik 
och arbeta efter de regelverk som finns anser C är viktigt. Fördelningen av ansvar på byrån 
ser likadan ut den också, vilket innebär att kunderna kommer till en enskild person. Ibland 
fördelas uppdragen dock ut efter revisorernas kompetens, till exempel om revisorn måste 
kunna något annat lands lagar. 
 
För att bli partner i byrån krävs att personen är en duktig affärsman samt uppfyller tre krav. 
Personen måste kunna ha bra hand med sina medarbetare, till exempel hjälpa dem att 
utvecklas, ge feedback samt att de tycker om att arbeta med personen. Det andra kriteriet är 
att kunna sälja tjänster till kunderna, vara en duktig rådgivare och se nya affärsmöjligheter. 
Det tredje kravet är att personen är en budbärare av firmans budskap. Kriterierna för att bli 
partner har inte förändrats, menar C. 
 
Budgetsystemet är detsamma som tidigare. Informationssystemet har däremot förändrats, men 
inte på grund av att revisionsplikten ska avskaffas utan på grund av teknikutvecklingen. C har 
uppfattningen att betygen spelade en större roll vid rekrytering tidigare än vad de gör idag. 
Idag är personligheten viktig, liksom att personen ska ha bra hand med kunder. 
 
Byrån har diskuterat att utbilda de anställda inför avskaffandet av revisionsplikten och 
kommer att göra det. Det som redan har skett är att de anställda har blivit upplysta om att ta 
upp avskaffandet med sina klienter, för att se vad de tror och tycker. Dock menar C att 
avskaffandet inte är här än, och att mer kommer att ske då. En sak som är viktig är att de 
anställda ser sitt arbete utifrån efterfrågan och lyssnar mer på vad kunden vill ha. 
 
När det gäller marknadsföring satsar byrån långsiktigt. De försöker upplysa om vad de arbetar 
med, och synas där företagen rör sig. Personliga kontakter och relationer är viktigt. 
 
C försöker själv att ta betalt efter vilket värde som levereras till kunden istället för hur många 
timmar som läggs ner. Så här borde fler ta betalt, tycker C, som säger att flertalet tar betalt 
efter antalet timmar de lägger ned. Denna förändring är inget som hänger ihop med 
revisionspliktens avskaffande. 
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Bilaga 4 - Enkätfrågor 
 
1. Är Du auktoriserad eller godkänd revisor? 

Auktoriserad 
Godkänd 
Annat 
 

2. Hur många auktoriserade revisorer arbetar på er lokala byrå? 
Svar: ________ 
 

3. Hur många godkända revisorer arbetar på er lokala byrå? 
Svar: ________ 
 

4. Hur många redovisningskonsulter arbetar på er lokala byrå? 
Svar: ________ 
 

5. Hur många anställda har ni på er lokala byrå? 
Svar: ________ 
 

6. Hur många av era anställda på lokalkontoret är också partners i byrån? 
Svar: ________ 
 

7. Hur stor omsättning har er lokala byrå? 
Svar: ________ 
 

8. Ingår er lokala byrå i en kedja? 
Nej 
Ja (skriv vänligen i vilken) 

 
9. Hur stor del av era kunder är idag: 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % 
Små företag 
(under 50 anställda, omsättning under 83 miljoner kr) 
Medelstora företag 
(under 250 anställda, omsättning under 400 miljoner kr) 
Stora företag 
(över 250 anställda, omsättning över 400 miljoner kr) 
 
 

10. Vi har satsat på att kunna erbjuda kunderna alla tjänster de behöver när 
revisionsplikten avskaffas. 

1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer        Instämmer helt  
inte alls      och hållet 
 

11. Vi har satsat på att kunna erbjuda revision som liknar dagens lagstadgade när 
revisionsplikten avskaffas. 

1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer        Instämmer helt  
inte alls      och hållet 



Revisionsbyråernas strategiförändring  Bilagor 

 
59 

12. Vi har satsat på att kunna erbjuda revision som uppfyller Skatteverkets 
önskemål när revisionsplikten avskaffas. 

1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer        Instämmer helt  
inte alls      och hållet 
 
 

13. Vi har satsat på att kunna erbjuda miljörevision när revisionsplikten avskaffas. 
1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer        Instämmer helt  
inte alls      och hållet 
 
 

14. Vi har satsat på att kunna erbjuda social revision när revisionsplikten avskaffas. 
1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer        Instämmer helt  
inte alls      och hållet 
 
 
 

15. Vi har satsat på att kunna erbjuda hållbarhetsrevision när revisionsplikten 
avskaffas. 

1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer        Instämmer helt  
inte alls      och hållet 
 
 
 

16. Vi har satsat på att kunna erbjuda den typ av revision bankerna kräver när 
revisionsplikten avskaffas. 

1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer        Instämmer helt  
inte alls      och hållet 
 
 

17. Vi har inte satsat på att kunna erbjuda den typ av revision bankerna kräver när 
revisionsplikten avskaffas. 

1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer        Instämmer helt  
inte alls      och hållet 
 
 
 

18. Vi har enbart satsat på revision eller olika former av revision inför 
revisionspliktens avskaffande. 

1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer        Instämmer helt  
inte alls      och hållet 
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19. Vi har satsat på att kunna erbjuda mer redovisning, t.ex. med auktoriserade 
redovisningskonsulter, när revisionsplikten avskaffas. 

 
1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer        Instämmer helt  
inte alls      och hållet 
 
 

20. Vi har planerat för att kvalitetssäkra redovisningstjänsten mer efter 
revisionsplikten avskaffande. (Om ni inte har redovisning, gå vidare till nästa 
fråga). 

 
1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer        Instämmer helt  
inte alls      och hållet 
 
 

21. Vi har inte planerat för att kvalitetssäkra redovisningstjänsten mer efter 
revisionsplikten avskaffande. (Om ni inte har redovisning, gå vidare till nästa 
fråga). 

 
1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer        Instämmer helt  
inte alls      och hållet 
 
 
 

22. Ungefär hur stor del av omsättningen kommer idag från: (%) 
 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % 

Revision   
Redovisning 
Rådgivning  
Konsulttjänster 
Skattefrågor 
Juridiska frågor 
Verksamhetsutveckling 
Annat  
 

23. Ungefär hur stor del av omsättningen kommer för 3 år sedan från: (%) 
 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % 
Revision   
Redovisning 
Rådgivning  
Konsulttjänster 
Skattefrågor 
Juridiska frågor 
Verksamhetsutveckling 
Annat  
 



Revisionsbyråernas strategiförändring  Bilagor 

 
61 

 
24. Markera vilka tjänster ni planerar för att kunna erbjuda efter revisionspliktens 

avskaffande (flera svar är möjliga). 
 
__Revision  __Redovisning __Rådgivning  
__Konsulttjänster __Skattefrågor __Juridiska frågor 
__Verksamhetsutveckling  Annat:_________________________ 

 
 
 

25. Information förmedlas likadant på byrån idag som för tre år sedan (till exempel 
genom mail och månadsmöten) 

 
1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer        Instämmer helt  
inte alls      och hållet 
 
 

26. Byråns budgetering går till på samma sätt idag som för tre år sedan. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer        Instämmer helt  
inte alls      och hållet 
 
 

27. På vilka sätt försöker Ni påverka marknaden? (flera svar är möjliga) 
 
__Annonsering   __Personlig kontakt __Direktreklam
  
__Synas i samhället Annat: _________________________ 
 
 
 

28. Det har blivit viktigare att försöka påverka marknaden i och med att 
revisionsplikten kommer att avskaffas. 

1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer        Instämmer helt  
inte alls      och hållet 
 
 

29. Det är inte viktigare att försöka påverka marknaden idag än innan vi visste att 
revisionsplikten kommer att avskaffas. 

1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer        Instämmer helt  
inte alls      och hållet 
 
 

30. Rekrytering av nya kunder sker genom att de hör av sig till oss. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer        Instämmer helt  
inte alls      och hållet 
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31. Vi försöker påverka marknaden på samma sätt idag som för tre år sedan. 

1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer        Instämmer helt  
inte alls      och hållet 
 
Hur har det förändrats i så fall? 
 
 

32. Vi har förändrat eller planerat att förändra prissättningen av våra tjänster inför 
revisionspliktens avskaffande. 

1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer        Instämmer helt  
inte alls      och hållet 
 
 

33. Vi har inte förändrat eller planerat att förändra prissättningen av våra tjänster 
inför revisionspliktens avskaffande. 

1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer        Instämmer helt  
inte alls      och hållet 
 
 
 

34. Har Ni köpt upp någon revisionsbyrå under de tre senaste åren? 
 

__Ja  __Nej 
 

35. Har Ni blivit uppköpta av någon revisionsbyrå under de tre senaste åren? 
 

__Ja  __Nej 
 

36. Har Ni gått samman med någon revisionsbyrå under de tre senaste åren? 
 

__Ja  __Nej 
 

37. Har Ni börjat samarbeta med någon revisionsbyrå under de tre senaste åren, eller 
kommer Ni att göra det mycket snart, avseende samverkan kring revision och 
redovisning? 

 
__Ja  __Nej 

 
 

38. Idag är det viktigt att varje medarbetare inser att kunden alltid har rätt. 
1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer        Instämmer helt  
inte alls      och hållet 
  

39. Vi har inte längre klienter utan kunder. 
1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer        Instämmer helt  
inte alls      och hållet 
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40. Det är viktigt att betrakta våra uppdragsgivare som klienter. 
1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer        Instämmer helt  
inte alls      och hållet 
 
 

41. Det kommer vara viktigt att kunna anpassa revisionen enligt kundens önskemål 
när revisionsplikten avskaffas. 

 
1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer        Instämmer helt  
inte alls      och hållet 
 
 

42. Det är viktigt att skapa en god atmosfär med kunden/klienten. 
1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer        Instämmer helt  
inte alls      och hållet 
 
 

43. Vi är måna om att ge tips och råd som egentligen inte innefattas i den tjänst som 
kunden köper. 

1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer        Instämmer helt  
inte alls      och hållet 
 
 

44. Vi har utbildat vår personal i marknadsföring inför avskaffandet av 
revisionsplikten. 

 
1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer        Instämmer helt  
inte alls      och hållet 
 

45. Vi har inte utbildat vår personal i marknadsföring inför avskaffandet av 
revisionsplikten. 

 
1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer        Instämmer helt  
inte alls      och hållet 
 
 

46. Vi har utbildat vår personal som sysslar med redovisning i kvalitetssäkring av 
redovisningen inför avskaffandet av revisionsplikten. (Om ni inte har 
redovisning, gå vidare till nästa fråga). 

 
1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer        Instämmer helt  
inte alls      och hållet 
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47. Vi har utbildat vår personal i kundbemötande inför avskaffandet av 
revisionsplikten . 

1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer        Instämmer helt  
inte alls      och hållet 
 
 

48. Det är viktigt att de vi ska anställa har läst de kurser som krävs för att bli 
auktoriserad revisor. 

1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer        Instämmer helt  
inte alls      och hållet 
 
 

49. Vid nyrekrytering av personal betonas idag marknadsföringskunskaper mer än 
tidigare. 

 
1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer        Instämmer helt  
inte alls      och hållet 
 
 

50. Vid nyrekrytering av personal betonas idag kunskaper i redovisning mer än 
tidigare.  

 
1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer        Instämmer helt  
inte alls      och hållet 
 
 

51. Vid nyrekrytering av personal betonas idag kunskaper kring hur man skapar 
bra kundkontakt är mer än tidigare. 

 
1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer        Instämmer helt  
inte alls      och hållet 
 
 

52. Att kunna bli partner är en del i belöningssystemet. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer        Instämmer helt  
inte alls      och hållet 
 
 

53. Det krävs samma typ av prestation idag som för 3 år sedan för att belönas (t.ex. 
bli befordrad, få bonus).  

 
1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer        Instämmer helt  
inte alls      och hållet 
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54. Det är andra typer av prestationer som krävs för att bli belöna (t.ex. med 
befordran eller bonus) idag jämfört med för 3 år sedan. 

 
1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer        Instämmer helt 
inte alls      helt och hållet 
 

55. Partnerskapsstrukturen som revisionsbyråer har haft är inte lika passande idag 
som tidigare. 

 
1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer        Instämmer helt  
inte alls      och hållet 
 
 

56. Uppdragen fördelas likadant mellan medarbetarna idag som för tre år sedan. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer        Instämmer helt  
inte alls      och hållet 
 
 
 

57. Vad ser ni för möjligheter i och med avskaffandet av revisionsplikten? 
 
Svar: ____________________________________________________ 
 
 
 

58. Vad har ni redan gjort för att utnyttja de möjligheterna? 
 
Svar: ____________________________________________________ 
 
 

59. Vill du ha resultatet av vår undersökning? Om ja, skriv även mailadress. 
Nej 
Ja, _________ 

 
 
Tack för att Du tog dig tid! 
 
Med vänliga hälsningar, 
Jenny Ahlberg och Aleksandra Lazarevska, 
Högskolan i Halmstad 



Revisionsbyråernas strategiförändring  Bilagor 

 
66 

Bilaga 5 - Brev till respondenterna 
 

Hej! 

När revisionsplikten avskaffas kommer endast 4 % av de företag som idag är tvungna till 
revision att omfattas av den lagstadgade revisionen. För er och ert företag kan detta betyda en 
omfattande omvärldsförändring. Vad gör revisionsbyråer idag för att möta denna 
omvärldsförändring?  

Denna fråga håller vi, två studenter på Högskolan i Halmstad, på att skriva om i vår 
kandidatuppsats. Det har skrivits mycket om vad som kommer att hända, men vi vill 
undersöka vad som verkligen sker. 

Vi vet att revisorer har mycket att göra vid denna tid på året, men vi hoppas att ni tar er tid att 
svara, eftersom resultatet kommer att vara intressant för alla revisionsbyråer. 

Enkäten tar cirka 10-15 minuter att fylla i, och svaren kommer att behandlas anonymt. 

Vill ni ta del av resultaten skickar vi mycket gärna dem till er. I slutet av enkäten finns en 
möjlighet att ange den e-mailadress som vi kan skicka våra resultat till. 

Vår handledare är Professor Sven-Olof Collin (e-mailadress). 

Har ni frågor, kontakta oss på e-mailadress (e-mailadress) eller telefonnummer 
(telefonnummer). 

 

Tack på förhand! 

Vänliga hälsningar 

Jenny Ahlberg och Aleksandra Lazarevska 
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Bilaga 6 - Påminnelsebrev 
 

Hej igen! 

För ungefär en vecka sen gick ni en förfrågan om att fylla i en elektronisk enkät gällande vad 
revisionsbyråer idag gör för att möta den omvärldsförändring som ett avskaffande av 
revisionsplikten innebär. Denna förändring är omfattande, då 96 % av de företag som idag är 
tvungna att ha revision inte behöver det efter revisionspliktens avskaffande. 

Det har gjorts många undersökningar om vad som kommer att hända, men vi, två studenter på 
Högskolan i Halmstad, vill istället undersöka vad som verkligen sker.  

Vi är väldigt tacksamma för svar, och skulle gärna vilja att ni fyller i enkäten. Detta tar 
ungefär 10-15 minuter. Vi skulle vilja har era svar så snart som möjligt, men senast den 28 
april 2009. 

Svaren kommer att behandlas anonymt. 

Vill ni ta del av resultaten skickar vi mycket gärna dem till er. I slutet av enkäten finns en 
möjlighet att ange den e-mailadress som vi kan skicka våra resultat till. 

Vår handledare är Professor Sven-Olof Collin (e-mailadress). 

Har ni frågor, kontakta oss på e-mailadress (e-mailadress) eller telefonnummer 
(telefonnummer). 

 

Tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar 

Jenny Ahlberg och Aleksandra Lazarevska 
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Bilaga 7 - Beskrivande analys 
 

Profession 

27,6 % av byråerna vi fick svar från har ingen auktoriserad revisor, medan 48,6 % har 1-2 
auktoriserade revisorer och 19,1 % av byråerna har 3-6 stycken. Resterande 4,9 procent har 
10-50 auktoriserade revisorer. 

23,8 % har ingen godkänd revisor, medan 70,5 % har 1-4 stycken. 5,9 % har 5-15 godkända 
revisorer. 

Om vi lägger ihop antalet auktoriserade och godkända revisorer får vi antalet kvalificerade 
revisorer. 83,7 % av revisionsbyråerna har 1-5 kvalificerade revisorer, medan 16,3 % har 6-55 
stycken. 

18,1 % har ingen auktoriserad redovisningskonsult, medan 37,2 % har 1-3 stycken. 44,7 % 
har 4-100 redovisningskonsulter. 

Partnerskap  

19 % av byråerna har inga partners. 76,2 % av dem har 1-4 partners och 5 % av 
revisionsbyråerna har 5-15 partners. 

Storlek 

När det gäller antal anställda har 10,5 % en anställd, 41,1 % har 2-10 anställda, 30,8 % har 
11-20 anställda och 16,5 % har 21-50 anställda. 1 %, alltså en byrå, har 150 anställda och en 
byrå har 250 anställda. 

Marknad 

4,9 % av respondenterna uppger att deras omsättning uppgår till under en miljon kronor. 34,1 
% har en omsättning på mellan 1 miljon och 5 miljoner kronor, 23,9 % har 5,5-10 miljoner 
kronor och 22,8 % har över 10 miljoner upp till 20 miljoner kronor. 12,4 % har mellan 21 och 
65 miljoner kronor. 1 % har 180 miljoner kronor i omsättning och 1 % 225 miljoner kronor. 

7,8 % av respondenterna har 50-70 % små kunder, och 49,5 % uppger att 80-90 % av deras 
kunder är små. Resterande 42,9 % har endast små kunder. 

43,8 % har inga medelstora kunder, medan resterande 56,2 % har 10-30 % medelstora kunder. 

81 % av byråerna har inga stora kunder alls, medan 18,1 % har 10 % stora företag som 
kunder. Endast en byrå har 20 % stora kunder. 

Kedja/fristående 

46 byråer ingår i en kedja, medan 59 stycken inte gör det. 

Befintlig strategi 

Alla revisionsbyråer i urvalet erbjuder revision, och hos de flesta utgör denna tjänst 10-50 % 
av omsättningen. 9 stycken revisionsbyråer, eller 8,6 %, erbjuder inte redovisning. Hos dem 
som erbjuder redovisning utgör redovisningen 10-40 % av omsättningen hos majoriteten. 
Rådgivning utgör 10-20 % av omsättningen hos hela 77,1 % av revisionsbyråerna, medan 
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16,2 % inte erbjuder rådgivning alls. 41,9 % erbjuder inte konsulttjänster, och hos 49,5 % av 
revisionsbyråerna utgör konsulttjänster 10 % av omsättningen. Skattefrågor erbjuds av 2/3, 
och hos dem utgör skattefrågor 10-20 % av omsättningen. Vidare var det endast 6,7 % av 
revisionsbyråerna erbjuder hjälp med juridiska frågor, och hos dem utgör denna tjänst 10 % 
av omsättningen. Verksamhetsutveckling erbjuds av 9,5 % av revisionsbyråerna, och utgör 
där 10 % av omsättningen. Det som vi har kallat andra tjänster är det bara 3,9 %, eller 4 
revisionsbyråer som har, och omsättningen därifrån är 0-20 % av byråernas totala omsättning. 

94,3 % svarade att de planerar att kunna erbjuda revision då revisionsplikten avskaffas. Vi 
tror att en del av detta är ett tolkningsfel, eftersom alla våra respondenter är revisionsbyråer. 
Alla har svarat att de idag erbjuder revision, vilket borde innebära att de flesta planerar att 
göra det även då revisionsplikten avskaffas. En del av dessa respondenter skulle dock kunna 
tänkas gå över till andra tjänster istället. När det gäller redovisning svarar 94,3 % att de 
kommer att erbjuda detta, 99 % kommer att erbjuda rådgivning, 92,4 % konsulttjänster, 88,6 
% skattefrågor, 35,2 % juridiska frågor, 52,4 % verksamhetsutveckling och 7,6 % andra 
tjänster. 

Den del av omsättningen som kommer från revisionsbyråernas olika tjänster har också 
undersökts. Resultatet är att 66,7 % av revisionsbyråerna har en lika stor andel revision idag 
som för tre år sedan, medan 25,7 % minskat sin andel revision och 7,6 % ökat den. Med 
redovisning är det tvärtom, 7,7 % av revisionsbyråerna har minskat andelen redovisning, 
medan 69,5 % har lika mycket redovisning som för tre år sedan, och 23,7 % har ökat andelen 
redovisning. 

Rådgivning är en stabil tjänst hos revisionsbyråerna. Endast 2,9 % har minskat andelen 
rådgivning, och 5,8 % har ökat den. Hos resten, det vill säga 91,4 %, utgör rådgivning lika 
stor andel av omsättningen idag som för tre år sedan. Samma sak gäller konsulttjänster, 
skatterådgivning, juridiska frågor, verksamhetsutveckling och annat. 93,3 % av 
revisionsbyråerna har samma andel konsulttjänster som tidigare, 93,3 % samma andel 
skatterådgivning, 98,1 % samma andel juridiska tjänster och 97,1 % samma andel andra 
tjänster. En förklaring till detta är att det inte är så många revisionsbyråer som erbjuder dessa 
tjänster.  

Kultur 

På påståendet ”Idag är det viktigt att varje medarbetare inser att kunden alltid har rätt.” 
svarade 58,1 % 1,2 eller 3, och de instämmer därmed inte. 20 % svarade 4, och endast 21,9 % 
svarade högre än 4. 

59,1 % svarade 5, 6 eller 7 på påståendet ”Vi har inte längre klienter utan kunder.”, 26,7 % 
svarade 4 och 14,3 % svarade 1, 2 eller 3. 

66,7 % svarade 5, 6 eller 7 på ”Det är viktigt att betrakta våra uppdragsgivare som klienter.” 
medan 18,1 % svarade 4 och 15,3 % 1, 2 eller 3. 

När det gäller att kunna anpassa revisionen enligt kundens önskemål svarade hela 74,3 % av 
respondenterna 5, 6 eller 7, vilket innebär att de instämmer. 8,6 % svarade 4, och 17,2 % 
svarade 1, 2 eller 3. 

81,9 % svarade 7 på påståendet ”Det är viktigt att skapa en god atmosfär med 
kunden/klienten.” och sammanlagt svarade 99 % 4 eller mer. 
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77,1 % av respondenterna svarade 5, 6 eller 7 på påståendet ”Vi är måna om att ge tips och 
råd som egentligen inte innefattas i den tjänst som kunden köper.”. Endast 11,5 % svarade 1, 
2 eller 3, och 11,4 % svarade 4.  

Struktur 

54,3 % svarade 5, 6 eller 7 på påståendet ”Uppdragen fördelas likadant mellan medarbetarna 
idag som för tre år sedan.”, 23,8 % svarade 4 och 21,9 % svarade 1, 2 eller 3. 

30,5 % av respondenterna svarade 1, 2 eller 3 på påståendet ”Partnerskapsstrukturen som 
revisionsbyråer har haft är inte lika passande idag som tidigare.”, 33,3 % svarade 4 och 36,1 
% svarade 5, 6 eller 7. 

Uppköp/samgående/samarbete 

På frågan ”Har ni köpt upp någon revisionsbyrå under de tre senaste åren?” svarade 10,5 %, 
alltså 11 stycken, ja, och därmed svarade 89,5 % nej. 

1 % av revisionsbyråerna, vilket är en byrå, uppger att den har köpts upp.  

3 revisionsbyråer, eller 2,9 %, har gått samman med någon annan revisionsbyrå under de tre 
senaste åren. 23,8 % har börjat samarbeta eller kommer att göra det mycket snart, gällande 
samverkan kring revision och redovisning. 

Teknik 

Vad gäller påståendet ”Information förmedlas likadant på byrån idag som för tre år sedan. 
(Till exempel genom mail, morgon/månadsmöte.)” har de flesta, 61,9 %, svarat 5-7, vilket 
innebär att information till stor del förmedlas likadant som för 3 år sedan hos dem. 24,8 % har 
svarat 1,2 eller 3, vilket innebär att de inte instämmer med påståendet. 

69,6 % av respondenterna har svarat 5, 6 eller 7 på påståendet ”Byråns budgetering går till på 
samma sätt idag som för tre år sedan.”. 13,3 % svarade 4, och 17,1 % svarade 1, 2 eller 3. 

Selektion och utbildning 

65,7 % av våra respondenter instämmer inte med påståendet ”Vi har utbildat vår personal i 
marknadsföring inför avskaffandet av revisionsplikten.”, då de har svarat 1, 2 eller 3. 34,3 % 
har därmed svarat 4 eller högre. 

50,5 % svarade 1, 2 eller 3 på påståendet ”Vi har inte utbildat vår personal i marknadsföring 
inför avskaffandet av revisionsplikten.”, 16,2 % svarade 4 och 33,4 % svarade 5, 6 eller 7.  

36,2 % av revisionsbyråerna svarade 1, 2 eller 3 på påståendet ”Vid nyrekrytering av personal 
betonas idag marknadsföringskunskaper mer än tidigare.”, 35,2 % 4 och 28,6 % 5, 6 eller 7. 

De flesta revisionsbyråer har inte utbildat sin personal i kundbemötande, då 56,2 % svarade 1, 
2 eller 3 på påståendet ”Vi har utbildat vår personal i kundbemötande inför avskaffandet av 
revisionsplikten.” 19 % svarade 4 och 24,8 % svarade 5, 6 eller 7. 

På påstående ”Vid nyrekrytering av personal betonas idag kunskaper kring hur man skapar 
bra kundkontakt mer än tidigare.” svarade 53,3 % 5, 6 eller 7, 23,8 % svarade 4 och 22,9 % 
svarade 1, 2 eller 3. 
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På påståendet ”Vi har utbildat vår personal som sysslar med redovisning i kvalitetssäkring av 
redovisningen inför avskaffandet av revisionsplikten. (Om ni inte har redovisning, gå vidare 
till nästa fråga.)” svarade 61,9 % av respondenterna 5, 6 eller 7, 14,3 % 4 och 13,3 % 1, 2 
eller 3. 10,5 % ansåg att frågan inte var tillämplig. 

33,3 % av revisionsbyråerna uppger att de inte instämmer med påståendet ”Vid nyrekrytering 
av personal betonas idag kunskaper i redovisning mer än tidigare.”. 25,7 % svarade 4 medan 
41 % svarade 5, 6 eller 7. 

När det gäller påståendet ”Det är viktigt att de vi ska anställa har läst de kurser som krävs för 
att bli auktoriserad revisor.” svarade 50,4 % 1, 2 eller 3, 20 % svarade 4 och 29,5 % svarade 
5, 6 eller 7. 

Belöningssystem 

På påståendet ”Det krävs samma typ av prestation idag som för tre år sedan för att belönas 
(t.ex. att bli befordrad, få bonus).” svarade 57,2 % 5, 6 eller 7, 21,9 % svarade 4 och 21 % 
svarade 1, 2 eller 3. 48,6 % av respondenterna håller inte med om att ”Det är andra typer av 
prestationer som krävs för att bli belönad (t.ex. med befordran eller bonus) idag jämfört med 
för 3 år sedan.”, då de svarat 1, 2 eller 3 på påståendet. 31,4 % svarade 4 och 20 % 5, 6 eller 
7. 55,3 % av respondenterna håller med påståendet ”Att kunna bli partner är en del i 
belöningssystemet.” medan 13,3 % svarade 4 och 31,4 % inte håller med. 

Produkt 

På påståendet ”Vi har satsat på att kunna erbjuda revision som liknar dagens lagstadgade när 
revisionsplikten avskaffas.” svarade 69,5 % 5, 6 eller 7, 18,1 % 4 och endast 12,5 % 1, 2 eller 
3. 

31,7 % instämmer helt och håller med påståendet ”Vi har satsat på att kunna erbjuda revision 
som uppfyller Skatteverkets önskemål när revisionsplikten avskaffas.” 21,9 % svarade 5 eller 
6, vilket gör att 53,3 % svarade 5, 6 eller 7. 30,5 % svarade 1-3 på påståendet och 16,2 % 
svarade 4. 

På påståendet ”Vi har satsat på att kunna erbjuda miljörevision när revisionsplikten 
avskaffas.” svarade 78,1 % av respondenterna 1, 2 eller 3, vilket innebär att de inte 
instämmer. 21,9 % svarade därmed 4 eller uppåt. 

Hela 81,9 % svarade 1, 2 eller 3 på påståendet ”Vi har satsat på att kunna erbjuda social 
revision när revisionsplikten avskaffas.” vilket innebär att de inte instämmer. 11,4 % svarade 
4, och endast 6,7 % svarade 5 eller mer. 

På påståendet ”Vi har satsat på att kunna erbjuda hållbarhetsrevision när revisionsplikten 
avskaffas.” svarade 81,9 % 1-4, och resterande 5-7. 

På påståendet ”Vi har satsat på att kunna erbjuda den typ av revision som bankerna kräver när 
revisionsplikten avskaffas.” svarade 53,3 % 5, 6 eller 7, 22,9 % 4 och 23,8 % 1, 2 eller 3. 

Våra respondenter har överlag inte instämt med påståendet ”Vi har inte satsat på att kunna 
erbjuda den typ av revision bankerna kräver när revisionsplikten avskaffas.”, då 60,9 % 
svarade 1-3. 17,7 % svarade 4, och 21,9 % svarade 5, 6 eller 7. 
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3,8 % av respondenterna svarade 6 eller 7 på påståendet ”Vi har enbart satsat på revision eller 
olika former av revision inför revisionspliktens avskaffande.” medan 9,5 % svarade 4. 
Därmed svarade resterande 86,7 % 1, 2 eller 3, varav 64,8 % svarade 1. 

På påståendet ”Vi har satsat på att kunna erbjuda mer redovisning, till exempel med 
auktoriserade redovisningskonsulter, när revisionsplikten avskaffas.” svarade 79,1 % 5, 6 eller 
7, 9,5 % 4 och resterande 1, 2 eller 3. 

På påståendet ”Vi har satsat på att kunna erbjuda kunderna alla tjänster de behöver när 
revisionsplikten avskaffas.” har 80 % svarat 5, 6 eller 7. De som svarat 1, 2, 3 eller 4 utgör 
därmed 20 %. 

3,8 % av respondenterna svarade inte på ”Vi har planerat för att kvalitetssäkra 
redovisningstjänsten mer efter revisionspliktens avskaffande. (Om ni inte erbjuder 
redovisning, gå vidare till nästa fråga.)”, då de inte erbjuder redovisning. 72,3 % svarade 5, 6 
eller 7, vilket innebär att de instämmer. 23,8 % svarade 1, 2, 3 eller 4. 

Påståendet ”Vi har inte planerat för att kvalitetssäkra redovisningstjänsten mer efter 
revisionsplikten avskaffande. (Om ni inte har redovisning, gå vidare till nästa fråga).” 
besvarades av 92,4 % av respondenterna, då frågan riktar sig till dem som erbjuder 
redovisning. 45,7 % instämmer inte alls med påståendet och 25,7 % svarade 2 eller 3. 71,4 % 
svarade därmed 1, 2 eller 3 medan endast 12,4 % svarade över 4. 

Påverkan 

71,5 % svarade 5, 6 eller 7 på påståendet ”Det har blivit viktigare att påverka marknaden i och 
med att revisionsplikten kommer att avskaffas.” medan 17,1 % svarade 4. 11,5 % höll inte 
med om påståendet, då de svarade 1, 2 eller 3. 

47,6 % svarade 1-3 på påståendet ”Det är inte viktigare att försöka påverka marknaden idag 
än innan vi visste att revisionsplikten kommer att avskaffas”. 18,1 % svarade 4, medan 34,2 
% svarade 5, 6 eller 7. 

Frågan ”På vilka sätt försöker ni påverka marknaden?” kunde besvaras genom att fylla i vilka 
sätt revisionsbyrån använder för att påverka marknaden. Annonsering används av 31,4 %, 
personlig kontakt av 93,3 %, direktreklam används av 16,2 %, 50,5 % satsar på att synas i 
samhället och 14,3 % använder sig av andra sätt att påverka. Några exempel är genom 
Internet, genom FAR SRS och genom att ha ett gott rykte. 

47,7 % av respondenterna instämmer med påståendet ”Vi försöker påverka marknaden på 
samma sätt idag som för tre år sedan.”, medan 21 % svarade 4 och 31,4 % svarade 1, 2 eller 3.  

77,2 % av respondenterna svarade 5, 6 eller 7 på påståendet ”Rekrytering av nya kunder sker 
genom att de hör av sig till oss.”. 13,3 % svarade 4 och 9,5 % svarade 1, 2 eller 3. 

Pris 

47,6 % av revisionsbyråerna uppger att de inte har förändrat eller planerat att förändra 
prissättningen genom att svara 1, 2 eller 3 på påståendet ”Vi har förändrat eller planerat att 
förändra prissättningen av våra tjänster inför revisionspliktens avskaffande.”. 23,8 % svarade 
4 och 28,8 % 5, 6 eller 7. 
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37,1 % av respondenterna svarade 1, 2 eller 3 på påståendet ”Vi har inte förändrat eller 
planerat att förändra prissättningen av våra tjänster inför revisionspliktens avskaffande.” 
medan 24,8 % svarade 4 och 38,1 % svarade 5 eller högre. 

Vi ser att en stor andel svarar som om de har förändrat eller planerat att förändra sin 
prissättning på grund av att revisionsplikten kommer att avskaffas. 
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Bilaga 8 – Korrelationstabell 
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