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Förord 

 
Vi vill börja med att tacka våra respondenter för att ni tagit er tid under er högsäsong att 

besvara vår enkät, utan er medverkan hade vi inte kunnat genomföra vår undersökning. Vi vill 

även rikta ett tack till Bengt Skough på Far för att du bidrog med din expertis, vilken var till 

stor nytta både i utformandet av vår enkät liksom för vår förståelse för de olika tjänsterna som 

Far har identifierat. 

 

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Sven-Olof Yrjö Collin vars engagemang 

har sträckt sig längre än vad vi kunnat vänta oss.  

 

Tack! 

 

Anna Andersson och Emmy Åstrandh 
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Sammanfattning 
 

Titel: Revisionsbyråernas tjänsteutveckling – med anledning av förändringarna i 

revisionsplikten för små företag 
 

Författare: Anna Andersson, Emmy Åstrandh 

 

Handledare: Sven-Olof Yrjö Collin 

 

Nyckelord: Förändring i revisionsplikten, tjänsteutveckling  

 

Bakgrund: Sverige beslutade 2008 att revisionsplikten för små och medelstora företag skulle 

avskaffas som en del i det arbete som pågår i EU att minska dessa företags administrativa 

kostnader och på så sätt göra dem mer konkurrenskraftiga. Om riksdagen antar propositionen 

gällande förändring i revisionsplikten kommer lagförändringen att träda ikraft den 1 

november 2010 vilket innebär att 72 % av Sveriges företag inte längre omfattas av 

revisionsplikten.  

 

Syfte: Vår uppsats syftar till att beskriva tjänsteutvecklingen som sker på marknaden just nu 

för att möta denna förändring och i viss mån även försöka förklara dessa förändringar.  

 

Empirisk metod: Genom att dels göra en inledande intervju med en representant för 

revisionsbranschen och dels genomföra en enkätundersökning bland revisionsbyråer i Sverige 

har vi undersökt vilka utvecklingar som har skett i revisionsbranschen.  

 

Slutsatser: Med hjälp av vår teori och resultaten i vår undersökning har vi funnit att det just 

nu pågår ett aktivt arbete med att utveckla nya tjänster på marknaden. Vi har funnit en svag 

tendens att storleken på byrån har en betydelse för dess benägenhet att utveckla nya tjänster.  



 6

1. Problemdiskussion 
 
 

I detta kapitel förklarar vi bakgrunden till vår uppsats. Vi beskriver kort hur revisionstjänsten 

ser ut i dagsläget och vilka olika aktörer som kan ha ett intresse i att en revision genomförs. 

Vidare förklarar vi vad effekterna har varit av liknande förändringar i revisionsplikten som 

genomförts i övriga Europa innan vi presenterar vårt syfte och vår problemformulering. 

Kapitlet avslutas sedan med en förteckning över uppsatsen disposition.  

 

 

1.1 Bakgrund 
 

I september 2006 beslutade Sveriges regering att en utredning om frågor rörande revisorer och 

revision skulle genomföras. Utredningen ”Avskaffande av revisionsplikten för små företag” 

behandlar bland annat frågan om revisionsplikt för små företag och lämnar förslag på 

ändringar som är nödvändiga för ett eventuellt avskaffande. Frågan om revisionspliktens vara 

eller icke vara är aktuell, inte bara på nationell nivå utan även i EU. I mars 2007 hade 

Europeiska rådet ett möte där de betonade vikten av att reducera de administrativa 

kostnaderna för Europas företag för att ge dem möjlighet att bli mer konkurrenskraftiga och 

på så vis stimulera Europas ekonomi. Målet är att minska kostnaderna med 25 procent fram 

till 2012 och det pågår nu ett omfattande arbete i medlemsländerna med att förenkla reglerna i 

bolagsrätt, redovisning och revision.  

 

I Sverige presenterades 2008 ett förslag som skulle innebära en fullständig anpassning till 

EUs rättsliga undantagsregler för revision med ikraftträdande 1 juli 2010 vilket skulle ha 

inneburit att 96 % av Sveriges aktiebolag skulle ha omfattats av förändringarna (SOU, 2008). 

Fram till den 25 mars 2010 har den slutgiltiga utformningen till viktiga beståndsdelar varit 

oviss men i och med regeringens lagrådsremiss föreslogs att revisionen för små företag som 

uppfyller minst två av nedanstående gränsvärden skall vara frivillig.  
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Lagrådsremissens föreslagna gränsvärden; 

• Högst tre anställda 

• Högst en balansomslutning om 3 mkr 

• Högst en nettoomsättning om 1,5 mkr 

 

Dessa regler föreslås träda i kraft 1 november 2010 och kommer att omfatta 72 procent av 

Sveriges aktiebolag, cirka 250 000 företag (Far, 2010). Företagen kan göra ett aktivt val så 

kallad opt-out, från och med det första räkenskapsåret som inleds närmast efter den 31 

oktober 2010. 

 

1.2 Problemformulering 
 

I dagsläget är revisorn enligt 25 kap Aktiebolagslagen som ensam aktör godkänd som 

oberoende kontrollant och kvalitetssäkrare av företagens ekonomiska och 

förvaltningsinformation och upprättare av revisionsberättelsen vilket ger en monopolliknande 

ställning för att leverera den förtroendeingivande och trygghetsinbringande revisionen 

(Thorell, Norberg, 2005:44). Revision har varit ett obligatorium för aktiebolag sedan 1983 

(Burén & Nyquist, 2005). Efter en nästan trettioårig period av denna monopolliknande 

ställning på marknaden föreslås avreglering på marknaden för revisionstjänster vilket enligt 

SOU (2008) kommer att innebära en ökad konkurrens på marknaden. En ökad konkurrens 

ställer högre krav på revisionsbyråerna att anpassa sig efter efterfrågan på marknaden och 

kommunicera nyttan av sina tjänster gentemot dess användare. 

 

1.3 Företagets intressenter – användare av revisionstjänsten 
 

Revisionen har olika användningsområden för företagets intressenter. Ägarna använder 

årsredovisningen och förvaltningsrevisionen för att kunna utvärdera företagsledningens 

prestation (Burén & Nyquist, 2005). I en undersökning av Birgitta Svensson (Thorell & 

Norberg, 2005) påvisas att vad som klassificeras som institutionella kreditgivare (banker 

m.fl.) alltid använder sig av årsredovisningar vid sin kreditbedömning av företag. Karin 

Jonnergård och Ola Nilsson (2009) visade även på att revisionen och dess revisionsberättelse 

har stor betydelse i fråga om både försäljning och investering av aktier. Även skatteverket har 

ett intresse av att företagens bokföring är i god ordning (Burén & Nyquist, 2005).  
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Dessa divergerande typer av användning av revision torde tyda på att behovet, förtroende, kan 

gestaltas i olika former vilket öppnar upp för differentiering av förtroendetjänster. Det så 

kallade förväntningsgapet definierades första gången skiftligt av Liggio (Eklund et al, 1974) 

som en skillnad i förväntningar hänförliga till utförda prestationer mellan revisorn och 

användaren av den finansiella informationen. När revisionen inte längre är obligatorisk 

öppnas också möjligheten att anpassa tjänsten mer till den enskilda användaren av 

kvalitetssäkringen för mindre företag.  

 

1.4 Utveckling i övriga Europa 

1.4.1 England 
 

År 1994 antogs lagen om ett avskaffande av revisionsplikten. Då gällde att små företag kunde 

undantas kravet på lagstadgad revision givet att aktieägare som ägde mer än 10 procent av 

aktierna inte påkallade en sådan. Sedan dess har gränsvärdet för att slippa revision höjts två 

gånger, först 1997 och sedan 2004, nu gäller de maxvärden som tillåts inom EU och omfattar 

ca 900 000 företag, av dessa uppskattas 60-70 procent avstå från revision (SOU 2008:32). 

 

I och med avskaffandet av revisionsplikten har olika alternativ av förtroendeingivande tjänster 

vuxit fram, vissa har dock avskaffats då de inte tillämpades i någon större grad. En vanligt 

förekommande tjänst är compilation som är en rapport som ställs till företagets ledning. 

Denna rapport intygar att ett redovisningsuppdrag är utfört enligt god redovisningssed 

(Balans, 2010:4). Compilation report kan ej jämföras med revision då redovisningskonsulten 

utför redovisningsuppdraget, därmed finns inte det oberoende förhållande som i agentteorin 

ger upphov till en försäkran. Däremot kan ett sådant intyg vara en trygghet för företaget samt 

även ha en viss inverkan av förtroende om den delges företagets intressenter. 

 

The Institute of Chartered Accountants in England and Wales gjorde en undersökning bland 

sina medlemmar i och med 2000-års höjning av tröskelvärdet från 350 000 pund till 1 miljon 

pund där 55 procent av medlemmarna rapporterade ett bortfall av revisionsuppdrag.  I 

undersökningen rapporterade 70 procent av de tillfrågade medlemmarna att de kompenserat 

detta bortfall av revisionsuppdrag med arbete där annat icke-revisionsarbete såsom rådgivning 

och redovisning var de mest återkommande tjänsterna (Thorell, Norberg, 2005:29,42).  
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1.4.2 Danmark 
 

Som tredje sista land att avskaffa revision slopade Danmark revisionsplikten för mindre bolag 

i mars 2006. Liksom i Sverige var målet med avskaffandet att minska de administrativa 

kostnaderna för företagen och på så sätt göra dem mer konkurrenskraftiga. Erhvervs- och 

selskabsstyrelsen (2009) gjorde en utvärdering av effekterna av revisionsplikten där man 

fastställt att under de första åren har 22,8 % av företaget som haft möjlighet att välja bort 

revisionen gjort det. Nästan tredjedel av dessa har valt att fortsätta att använda sig av 

revisionsbyråernas alternativa tjänster såsom review, en analytisk granskning där intervjuer av 

företagets anställda mot bakgrund av den finansiella informationen för att säkerställa god 

redovisningssed för att sedan uttala sig med begränsad säkerhet uttryck i en negativ form, 

eller redovisningstjänster nämns som de mest framstående (Balans, 2010).  

 

1.4.3 Övriga Europa 
 

I Tyskland använder sig majoriteten av de icke-revisionspliktiga bolag av en skattekonsult, 

Steuerberater, som undertecknar deklarationen och andra anmälningar till Finanzamt 

(Skatteverket) och på så vis kvalitetssäkrar innehållet. Vidare kan de vara behjälpliga vid 

upprättandet av inkomstdeklarationer, årsredovisningar samt löne- och avgiftsrapporter.  

Liknande system finns även i Frankrike, Holland och Belgien där revisorer utför tjänster i 

samband med utarbetandet av bland annat skattemässiga bokslut (ECON-rapport nr 2007-

092) . Förutom revision dominerar i Holland tjänsten compilation som 80 procent anlitar 

branschen för efter förändringar i revisionsplikten (Balans 2010:4) 

 

1.5 Syfte och frågeställning 
 

Förändringarna av revisionsplikten för små företag har varit en ständigt aktuell diskussion 

sedan förslaget offentliggjordes 2008. Detta genom att ha varit ett frekvent förekommande 

ämne i artiklar och uppsatser där det talats om förändringen i revisionsplikten har varit vanligt 

förekommande och dess eventuella effekter (Bland annat; Balans 2008:2 (specialnummer), 

Örn, 2010). I och med det förslag som lämnades 2008 där avskaffandet av revisionsplikten för 

små bolag konkretiserades i så väl gränsvärden som datum för införande är vi intresserade att 

studera hur tjänsteutbudet hos revisionsbyråerna har förändrats sedan dess och hur det 
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förändras i nuläget. Förutsättningarna för förändringarna i revisionsplikten för små företag har 

ändrats under uppsatsens skrivande, där lagrådsremissen som offentliggjordes i mars i år 

(2010) innebar lägre gränsvärden än vad som angetts i statens utredning från 2008.  

 

Den till lång tid stora ovissheten kring väsentliga delar av förändringarna gör att vi anser det 

både intressant och högst aktuellt att följa utvecklingen på marknaden och huruvida 

revisionsbyråerna förändrat eller förändrar sitt tjänsteutbud, varför vi ämnar undersöka 

utvecklingen av tjänster på marknaden för förtroendetjänster.  

 

Vi vill studera om redan befintliga förtroendetjänster har fått större betydelse samt om nya 

typer av tjänster har utvecklats som tillfredsställer de behov som revisionen tillfredställer ur 

ett marknadsföringsperspektiv. Utifrån våra resultat önskar vi beskriva den eventuella 

utvecklingen och försöka förklara den. 

 

Detta leder oss till två frågeställningar som vi kommer utgå ifrån i vår undersökning av 

marknaden för förtroendetjänster; 

 
Har svenska revisionsbyråer utvecklat sitt tjänsteutbud inför den kommande förändringen i 
revisionsplikten och i så fall på vilket sätt?  
 
Skiljer sig benägenheten att förändra tjänsteutbudet åt mellan revisionsbyråerna och i så fall 
på vilket sätt? 
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1.6 Uppsatsens disposition 
 

Kapitel 2 – Uppsatsens vetenskapliga metod och utformning 

I andra kapitlet redogör vi för vilken metod vi har använt i insamlandet av sekundärdata.  

 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram 

Uppsatsens tredje kapitel presenterar de teorier som ligger till grund för vår undersökning. 

Kapitlet är indelat i två avsnitt som dels behandlar revisionstjänstens karaktär och de olika 

aktörerna som finns kring den, dels presenterar vi olika faktorer som kan påverka 

utvecklandet av nya tjänster.  

 

Kapitel 4 – Empirisk metod 

I detta kapitel förklarar vi vårt val av metod samt presenterar hur vi har gjort vårt urval av 

respondenter. I operationaliseringen motiverar vi våra enkätfrågor och avslutar sedan kapitlet 

med bortfallsanalys och felkällor. 

 

Kapitel 5 – Empiri 

I uppsatsens femte kapitel finnes en sammanfattning av vår inledande intervju som ligger till 

grund för vår enkät.  

 

Kapitel 6 – Enkätanalys 

I det sjätte kapitlet presenterar vi en beskrivande analys av resultaten från vår 

enkätundersökning.  

 

Kapitel 7 – Slutsatser  

I uppsatsens sista kapitel presenterar de slutsatser vi kommit fram till genom att koppla 

samman teorin med våra analyser för att slutligen lämna förslag på fortsatt forskning. 
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2. Uppsatsens vetenskapliga metod och utformning 

 
 

I detta kapitel redogör vi för avsikten med vår uppsats deskriptiva problemformulering.  Vi 

förklarar hur vi har gått tillväga i insamlandet av sekundärdata samt presenterar ett urval av 

de teorier vi har valt att använda oss av. 

 

 

Avsikten med denna uppsats är att beskriva utvecklingen på revisionsmarknaden på grund av 

det planerade avskaffandet av revisionsplikten för små företag samt försöka förklara dessa. 

Därmed kan vår uppsats klassificeras som både deskriptiv och kausal. Då vi önskar genom 

tillämpad teori kunna finna orsaker till dessa förändringar har vi även studerat skillnader i 

revisionsbyråernas tjänsteutbud från utredningen om revisionsplikten 2008 till dagen för 

enkätens slutförande. För att kunna uttrycka någon form av kausalitet krävs enligt 

Jacobsen(2002) just en jämförelse mellan två tidpunkter.  

 

Vi kan på förhand konkretisera potentiell utveckling av tjänsteutbudet genom att studera hur 

tjänsteutvecklingen sett ut i andra europeiska länder som gjort liknande förändringar i 

revisionsplikten. Något som vi uppmärksammade i vår teoriprocess var att antalet studier som 

beskriver hur utvecklingen har sett ut i andra länder var förvånansvärt få och så även 

utvecklandet av de tjänster som omnämns. I SOU (2008) uppmärksammades att det tar tid 

innan begränsningar i revisionsplikten slår igenom på marknaden fullt ut. Förklaringen menar 

de till stora delar var att företagen avvaktar att utnyttja möjligheten att välja bort revisionen 

till dess att man kan se effekterna av hur det gått för de revisionsklienter som omedelbart 

avstått från revision. Om färre väljer bort revision till en början, minskar incitamenten för 

revisionsbyråerna att utveckla alternativa tjänster då efterfrågan på dessa kan förmodas vara 

lägre. 

 

För att beskriva revisionstjänsten och dess tjänsteutformning har vi använt oss i huvudsak av 

studier och modeller utformade av Christian Grönroos, erkänd professor i tjänste – och 

relationsmarknadsföring, då dessa modeller passade väl för att tydliggöra de divergerande 

förhållandena som råder när det kommer till revisionstjänstens egenskaper och användning. 

Då vi ämnar undersöka om nya, utvecklade befintliga produkter eller andra utvecklingar skett 
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på marknaden, kompletterades den tjänsteinriktade teorin även med Michael Porters five 

forces modell då denna genom att titta på krafterna på marknaden kan påvisa potentiella 

expansionsmöjligheter inom en särskild sektor (Lynch, 2006). Genom att fastställa dessa 

krafter på marknaden möjliggör vi också en diskussion kring orsaker till den eventuella 

utvecklingen eller icke-utvecklingen på marknaden. Då five forces behandlar en statisk bild 

av marknaden har vi under stycket substitut valt att inkludera de befintliga standarder som Far 

identifierat kan få ökad betydelse. Vi har även valt att studera kritik mot modellen och 

applicera dessa på revisionsmarknaden. Detta för att inte riskera att utelämna viktiga 

förhållningssätt eller riskera att bli begränsade i vårt synsätt vilket är en av riskerna när man 

tillämpar en deduktiv ansats (Jacobsen, 2002). 

 

För att kunna beskriva marknaden har vi utgått ifrån existerande teorier och överfört dessa på 

revisionsmarknaden. Vi har för att inhämta information om marknaden använt oss sekundära 

källor, det vill säga befintliga vetenskapliga artiklar och statistik som inhämtats i andra 

studier. För att få en överblick av ämnet har vi dels använt oss av den statliga utredningen 

”Avskaffande av revisionsplikten för små företag” som ligger till grund för beslutet om 

förändringarna i revisionsplikten, dels har vi läst samtliga artiklar i tidskriften Balans 2009-

2010 för att sätta oss in i pågående diskussioner inom ämnet. För att fördjupa oss i teorin 

sökte vi främst genom Göteborgs Universitets bibliotekskatalog GUNDA samt på sökmotorn 

Google.com för att hitta relevant litteratur och relevanta artiklar. För att försäkra oss om att 

källorna är tillförlitliga har vi kritiskt granskat var och när de är utgivna. Vi har besökt 

hemsidor som tillhör etablerade organisationer såsom Far, branschorganisationen för revisorer 

och rådgivare, där vi anser att trovärdigheten är hög då de har mycket stor kunskap i ämnet. 
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3. Teoretisk referensram 

 
 

Detta kapitel presenterar de teorier som ligger till grund för följande kapitel i uppsatsen. 

Teorin är uppdelad i två avsnitt varav det första förklarar uppbyggnaden av revisionstjänsten 

medan det andra förklarar faktorer som kan påverka i utvecklandet av nya tjänster. Vi 

avslutar kapitlet med en sammanfattning av de olika teorierna.  

 

 

3.1 Revisionstjänsten 

3.1.1 Revision 

 

Enligt Far (2007) består revisionsverksamhet i ”sådan granskning av förvaltning eller 

ekonomisk information som följer av författning, stadgar och avtal och som utmynnar i en 

rapport eller någon annan handling som är avsedd att utgöra bedömningsunderlag även för 

någon annan än uppdragsgivaren samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av 

iakttagelser vid granskning enligt tidigare”. Revisionen kan alltså enligt denna definition 

sägas bestå i två delar; dels en granskande del där företagets årsredovisning och bokföring 

samt styrelsen och den verkställande direktörens förvaltning kontrolleras, och dels en 

rådgivande del där revisionen påvisar förbättringar som företaget kan göra.  

 

I Aktiebolagslagen(ABL) 10 kap är det just den granskande roll (se ovan) som revisorn har 

som framställs. Vidare beskrivs även hur revisorn i revisionsberättelsen för varje räkenskapsår 

är skyldig att ange om företagets förvaltning, årsredovisning och bokföring följer tillämpliga 

lagar och god redovisningssed. I ett specialnummer i Balans (2008:2) diskuterades revisorns 

roll och där ordet bollplank som symboliserar den rådgivande rollen var återkommande i 

artiklar med företagare (Precht 2008, Åhlin 2008). I samma nummer beskrev även Annette 

Dahlberg, vid tidpunkten ansvarig för revisionsområdet hos Skatteverket, revisorns roll som 

pedagog när det kommer till lagar och regler. 
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3.1.2 Grundläggande revisionstjänstepaketets komponenter 
 

För att förtydliga resonemanget kring vad revisionstjänsten består av och dess funktion kan vi 

använda oss av Grönroos förklaring av det grundläggande tjänstepaketets komponenter vilka 

han menar är; 

 

Kärntjänster (den huvudsakliga anledningen till företagets existens) 

Bitjänster (dessa krävs för att möjliggöra konsumtion, utan en eller flera bitjänster kollapsar 

hela kärntjänsten) 

Stödtjänster (tjänster som därutöver läggs till det grundläggande tjänstepaketet för att göra 

tjänstepaketet mer attraktivt och konkurrenskraftigt) 

 

(Grönroos 2003) 

 

3.1.2.1 Kärntjänst 
 

Dessa komponenter går att tillämpa på revisionens olika roller enligt beskrivning ovan. Vad är 

egentligen revisionens huvudsakliga anledning? Eftersom företagets intressenter ska ta ett 

beslut men ej har tillgång till fullständig information då de ej delges den interna information 

som företaget besitter, kan man säga att det existerar en situation med asymmetrisk 

information. Företaget och dess aktiva ägare har mer information om företaget än företagets 

intressenter. Tillståndet av informationsasymmetri förklaras i agentteorin, där företaget är 

agents och intressenterna principals. Agents och principals har inte alltid samma intressen och 

informationsgapet kommer av att företagets intressenter som är skilda från den dagliga 

verksamheten inte har samma insyn som företagsledningen och kan därmed inte avgöra 

riktigheten i de finansiella rapporterna. Genom att använda sig av en oberoende granskande 

part får intressenterna en försäkran om att de finansiella rapporterna är i sin ordning, liksom 

att deras intressen tillgodoses, och därmed överkommes de problem som uppstår i en situation 

med informationsasymmetri (Laffont & Martimort, 2001).  
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Med följande som underlag kan vi dra slutsatsen att revisionens kärntjänst är att tillföra 

förtroende och tillförlitlighet för företagens ekonomiska information och förvaltning och 

minimera risken för dess intressenter. Revisionens kärntjänst är således abstrakt vilket 

försvårar kundens utvärdering av tjänsten då resultatet ej i sin karaktär är synligt. 

 

3.1.2.2 Bitjänst 
 

Revisorn och dennes medarbetares granskning färdigställs i och med den föreskrivna 

revisionsberättelsen och reviderade årsredovisningen. Utifrån den information som lämnas i 

revisionsberättelsen och i granskade årsredovisningen får företagets intressenter tillgång till 

information som med hög men inte absolut säkerhet inte innehåller några väsentliga 

felaktigheter vilket de ej annars skulle tillgå. Detta gör att den underliggande granskning där 

företagets information kontrolleras och där tillförlitligheten prövas inte skulle fylla sin 

funktion till fullo om det inte var för revisorns upprättande av dessa materiella bevis. 

Upprättande av revisionsberättelsen passar därmed väl in under Grönroos definition av en 

bitjänst. 

 

3.1.2.3 Stödtjänst  
 

I Fars definition av revisionsverksamhet beskrevs även ytterligare en roll eller tjänstenytta vad 

gäller revisionen, nämligen den rådgivande. Svanström (2008) gör en distinktion mellan 

operativ och strategisk rådgivning där han uppmärksammar att revisorn redan har en 

betydelsefull roll som rådgivare inom redovisning och skattefrågor men är mer begränsad som 

strategisk rådgivare inom exempelvis verksamhetsstyrning eller juridik, vilket delvis kan bero 

på de standarder enligt vilka en revision måste genomföras. Utgångspunkten att revisorn skall 

förhålla sig oberoende till revisionsklienten gör att rådgivning inom redovisning och 

skattefrågor av mer operativ karaktär, ligger närmre revisorns naturliga arbetsmetoder. Därav 

vore en möjlig utveckling att revisionsbyråerna i större grad har eller kommer att utveckla 

tjänster som rör rådgivning av mer operativ karaktär. Vidare belyser Svanström (2008) att i 

fall då samma revisionsbyrå tillhandahåller både revision och rådgivning kan 

kunskapsöverföring mellan tjänsterna uppstå. I dessa fall kan revisorn i revisionen ha nytta av 
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de kunskaper som framkommer under tillhandahållande av andra tjänster än just revisionen, 

något som skapar effektivitetsvinster och kostnadsbesparing för revisionsbyrån.  

 

Eftersom revisionen i skrivande stund är obligatorisk kan argumenteras för att dessa 

stödtjänster inte är lika betydande i dagsläget då bolagsstämman som beslutsfattare endast kan 

avgöra vem som ska utföra revisionen, inte bortprioritera revisionen. Den rådgivande rollen 

som är att betrakta som en stödtjänst, det vill säga den kunskap och erfarenhet som 

revisionsmedarbetarna delger företaget under revisionsprocessen, kan idag därför ses mer som 

en konkurrensfördel för en revisor gentemot andra revisorer på marknaden. I och med att 

revisorn och dennes medarbetare i revisionsprocessen uppmärksammar områden i förvaltning 

och redovisning där företaget kan finna förbättringar, ger de också företagen en grund för 

utveckling. På så vis får revisionen så kallade så kallade spin-off-effekter, där företaget ser 

möjligheter att förändra sina interna kontrollrutiner till det bättre. I en undersökning 

genomförd i England upplevde företagen att den största fördelen med revision var just 

kontrollen av rutiner och ekonomisystem (Collis, 2003). 

 

3.1.3 Gränsdragning mellan producent och konsument 
 

Ovan konstaterade vi att revisionens kärntjänst är att inge förtroende hos företagets 

intressenter. Detta gör att klassificeringen av företagets intressenter som konsumenter av 

revisionspaketets kärn– och bitjänster (se ovan) betraktas som tydlig. Även definitionen av 

revisorerna (ofta knutna till en revisionsbyrå) som producent av tjänsten är klar i och med 

deras uppenbara bidragande till att fylla intressenternas behov av mer tillförlitlig och 

förtroendeingivande information.  

 

För att företaget överhuvudtaget skall kunna revideras ligger förarbete i form av löpande 

bokföring och bokslut till grund. Detta kan antingen utföras av företagets anställda eller 

genom outsourcing av redovisningsfunktionen. Under revisionsarbetet krävs ofta en stor 

mängd av information från företagen i form av löpande återkoppling och informationssökning 

hos företaget vilket gör att företaget och dess anställda kan komma att klassificeras som 

aktiva i själva revisionsprocessen, därav passar företaget väl in under kategorin som 

medproducenter (Bruhn & Georgi, 2006). 
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Än så länge har vi endast diskuterat gränsdragningen mellan producenten (revisorn och 

dennes revisionsmedarbetare och företaget) och konsumenten (företagets intressenter) när det 

kommer till revisionspaketets kärn– och bitjänster men ännu ej nämnt revisionspaketets 

stödtjänster. Revisionsmedarbetarna i roll av producenter tillfredsställelser företagets behov 

av rådgivning och utbildning utifrån det i granskningsarbetet identifierade brister eller 

områden för förbättring. Företagen i sin roll av mottagare av den information och de 

erfarenheter som revisionsmedarbetarna besitter fyller därmed funktionen som konsumenter 

av stödtjänsterna. Bruhn och Georgi (2006) betonar just att utbildning av medproducerande 

kunder är en viktig beståndsdel för att tjänsten i sig ska vara effektiv och av största värde för 

sina konsumenter. 

 

3.1.4 Företagets intressenter 
 

Nedan illustreras en modell över de aktörer utöver det granskade företaget och revisionsbyrån 

som kan ha ett intresse av att en revision genomförs och en förklaring till hur de kan påverka 

valet angående ett behållande eller slopande av revision.  

 

 

 

 

I en förhandlingssituation med leverantörer är det av nytta att ha kontrollerade räkenskaper 

och finansiella rapporter för att understryka företagets betalningsförmåga. Det kan finnas en 

trygghet för de anställda liksom för kunder i att veta att företaget granskas. Statens intresse 

ligger i säkerställningen av en korrekt skatterapportering och skulle med hög sannolikhet öka 

 
Företaget 

Stat 

Banker 

Ägare 

Anställda 

Leverantörer Kunder 

Källla: Westholm (1982)  
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granskningen av oreviderade företag då de på annat sätt måste kontrollera tillförlitligheten i 

dessa företags rapporter. Bankerna kontrollerar de finansiella rapporterna och använder dessa 

som underlag vid kreditbeslut, deras intresse ligger i företagets återbetalningsförmåga på dess 

lån (Strenger et al, 2008). De slutliga intressenterna är företagets ägare. I företag där ägarna 

skiljer sig från ledningen är revisionen ett kontrollinstrument som visar att allt står rätt till, för 

de företag där ägaren är densamma som ledningen kan en revision förvissa om att inga 

misstag har begåtts (Westholm, 1982). Dessa olika behov lämnar utrymme för utveckling av 

tjänster som inriktar sig till att tillfredsställa den enskilda intressentens behov. 

 

3.1.5 Tjänsteutveckling 
 

Grönroos (2003) identifierar att inte bara vad som erbjuds, det vill säga det grundläggande 

tjänstepaketet, är viktigt att anpassa efter kundens önskemål utan också hur behovet 

tillfredställs, något han definierar som det utvidgade tjänsteutbudet. 

 

Vad ska erbjudas? (grundläggande tjänstpaket) 

Hur ska det erbjudas? (utvidgat tjänstepaket) 

 

I och med dessa frågor identifierar Grönroos även två potentiella utvecklingsmöjligheter, 

potentialen att utveckla tjänster som tillfredsställer samma behov eller delar av behov som 

kärntjänsten, bitjänsten samt stödtjänsterna i revisionen, men också att förbättra sättet på 

vilket dessa levereras till företaget. Grönroos belyser interaktioner och tillgänglighet av 

tjänsten som viktiga beståndsdelar i det utvidgade tjänsteutbudet. Att öka servicen kan vara ett 

sätt att stärka interaktionerna, så väl som att förbättra den tekniska plattformen kan var ett sätt 

att öka tillgängligheten i tjänsten. 

 

3.2 Påverkningskrafter 

3.2.1 Michael Porters five forces 
 

Michael Porters five forces undersöker förhållanden inom en specifik sektor genom att titta på 

fem grundkrafter som råder på marknaden. Dessa fem är konsumenternas förhandlingsstyrka, 

leverantörernas förhandlingsstyrka, potentiella nya aktörer på marknaden där eventuella 
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hinder så som begränsningar i lag eller stordriftsfördelar vägs in, potentiella substitut för 

produkten/tjänsten samt den rådande konkurrensen mellan befintliga företag. Genom att 

studera dessa krafter och dess inbördes påverkan kan man fastställa de potentiella 

expansionsmöjligheterna inom den specifika sektorn (Porter, 1979).  

 

Då modellen ej beaktar förändringsmomentet på en marknad utan tittar på marknaden ur en 

statisk syn kommer vi även i vår genomgång av krafterna att beröra eventuella krafter för 

utveckling eller icke-utveckling. Vi har även valt att beröra kritik mot Porters modell för att 

inte begränsa oss i vår beskrivning av marknaden. 

 

 

 

3.2.1.1 Konsumenternas förhandlingsstyrka 
 

I tidigare stycken har vi redogjort för företagets två huvudkonsumenter, företaget som 

medproducent samt företagets intressenter som slutkonsumenter. Eftersom egenskaperna för 

dessa skiljer sig åt, väljer vi att beakta respektive konsuments förhandlingsstyrka separat.  

 

Källa: Omarbetad modell för tillämpning på marknaden för revisionstjänster, originalkälla Lynch, R (2006) 
 

Konsumenternas 
förhandlingsstyrka 

Risk för utveckling 
av substitutionella 
produkter och tjänster 

Leverantörernas 
förhandlings-
styrka 

Risk för nya aktörer på 
marknaden 

Konkurrenter  
Rivalitet mellan 

företag 
 

Företag och deras 
intressenter  

Revisionsbyråer 
Revisorer 

 

Substitut 
 

Inträdesbarriärer 
på marknaden 
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Förhandlingskraft hos medproducenterna, företagen  

 

Antalet aktiebolag i Sverige var i februari 2010, 354 117 till antalet vilket innebär att det i 

dagsläget enligt lag finns 354 117 kunder för tjänsten revision (Bolagsverket, 2010). 

Regleringen innebär att tjänsten är ett måste vilket gör att företagens förhandlingsstyrka idag 

används när det kommer till val av revisionsbyrå. Ett stort antal kunder på en marknad tyder 

på att varje enskild kund ej har inflytande att påverka marknaden i lika stor utsträckning 

(Porter, 1979). Då förändringarna i revisionsplikten berör 74 % av Sveriges företag minskar 

de kunder där revisionen är tvingande. En förändring på marknaden kan därav tänkas öka 

företagens förhandlingskraft gentemot revisionsbyråerna vilket leder till att byråerna måste 

anpassa sig i högre utsträckning till vad som efterfrågas. 

 

Företagen har i dagsläget inget fritt val då en revisor enligt Aktiebolagslagen 9 kap § 1 idag är 

obligatorisk för samtliga aktiebolag. Revisionen är kraftig reglerad när det kommer till dess 

utformning då särskilda krav på hur tjänsten ska utföras samt vilka dokument som ska 

upprättas finns, vilket gör att den kan klassificeras som en standardiserad tjänst. Enligt Porter 

tyder en hög grad av standardisering på en stark förhandlingskraft hos konsumenterna (Porter 

1979). I en undersökning gjord av Finansbarometern där cirka 1 000 av Sveriges största 

företag fick värdera olika kompetenser hos sin revisionspartner kunde man tydligt urskilja att 

kundernas betyg på revisionsbyråernas lagstadgade revision inte skiljde sig anmärkningsvärt 

mellan revisionsbyråerna. Förklaringen anser de i undersökningen vara just att 

revisionsprocessen är hårt reglerad samt att seriösa aktörer på marknaden för revisionstjänster 

därav i hög utsträckning erbjuder en generisk tjänst (Finansbarometern, 2010). Om antalet 

revisionskunder minskar till följd av avreglering ökar konkurrensen för revisionsbyråerna om 

dessa kunder vilken ökar konsumenternas förhandlingskraft då tjänsten är enkelt jämförbar. 

 

I en bransch som revisionsbranschen, där tjänsterna liksom priserna är snarlika mellan 

leverantörerna, blir det viktigare för revisionsbyråerna att mervärde i sina tjänster. Som 

tidigare nämnts är revisionens kärntjänst ett förtroende och ett förtroende byggs på en bra 

relation, vilket i sin tur kan skapa detta viktiga mervärde. Företaget kan som nämnts ha en 

mer eller mindre aktiv roll i producerandet av revision, men nyckelordet är att det faktiskt har 

en roll i tjänsteprocessen, de har med andra ord en relation med revisorn. Relationen byggs på 

ett utbyte av information som skapar ett värde, om företaget inte upplever nyttan av tjänsten 

kommer de i nuläget att vända sig till en konkurrent. En långsiktig relation kan dock medföra 
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ett mervärde i form av förtroende, trovärdighet och trygghet och på så vis bevara 

kundlojaliteten (Grönroos, 2003). Detta kan vara ett skäl till att revisionsbyråerna i viss mån 

avvaktar med att utveckla sitt tjänsteutbud tills de ser effekterna av förändringen. 

 

Enligt Porter (1979) påverkar kostnaden för tjänsten/produkten i förhållande till företagets 

totala kostnader förhandlingsstyrkan hos konsumenterna. För små företag utgör revisionen en 

omfattande del vilket med tanke på att verksamheten i dessa företag till stor del är internt 

överblickbar, kan påvisa en stor förhandlingskraft hos konsumenterna vid ett avskaffande av 

revisionsplikten. Kan inte kundnyttan tydliggöras för konsumenterna ser de ingen anledning 

att betala ett i relation till företagets totala kostnader högt pris. För små företag är varje 

insparad krona viktig. Detta tyder på att små företag i större grad är priskänsliga när det 

kommer till revisionstjänsten vilket skulle ge en antydan om en efterfrågan på billigare 

alternativa tjänster skulle öka i och med förändringen i revisionsplikten. 

 

Huruvida företagets egen produkt – eller tjänstekvalitet påverkas positivt är en viktig 

ståndpunkt för konsumenterna (Porter, 1979). Här kan argumenteras att ett verifierande av 

företagets siffror skulle förbättra ekonomistyrningen i företaget då tillförlitliga budgetar samt 

resultatanalyser skulle möjliggöras. 

 

Fel i företagets ekonomiska information samt i dess förvaltning kan bli kostsamt för företaget. 

Genom revisionen minskar företaget sina risker för exempelvis skattetillägg eller ej täckande 

försäkringsskydd, på så vis kan de spara in på framtida kostnader i ett mer långsiktigt 

perspektiv. Porter (1979) menar att om priset på tjänsten kan betalas tillbaka till företaget 

genom insparade kostnader över tiden så är konsumenterna mindre priskänsliga utan mer 

intresserade i kvalitet på tjänsten. Här föreligger svårigheter när man bedömer dess inverkan 

på marknaden för revisionstjänster då man ej kan förutsätta att samtliga företag ser denna 

nytta på grund av kortsiktigt tänkande, exempelvis när det handlar om företagets överlevnad. 

 

 

Förhandlingskraft hos företagens intressenter 

 

Företagets intressenter, främst Skatteverket och banker, har tydligt uttalat sitt stöd för revision 

då de anser att revisorns kontroll av räkenskaper säkerställer grundkvaliteten i redovisningen 

vilket i sin tur förbättrar underlag för skatter därmed minskar risken för skattefel (Askåker, 
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2008, Lennartsson, 2010). Bankernas förhandlingsstyrka är stark när det kommer till företag 

som är i behov av extern finansiering eller som i dagsläget är finansierade av externa medel. 

Förutsättning för krediter är ömsesidigt förtroende mellan parterna och för att uppnå detta är 

revisorn en viktig informationskälla samt årsredovisningen ett viktigt redskap för bankerna i 

dagsläget (Strenger et al, 2008). Skatteverket ska enligt lagrådsremissen ”få möjligheten att 

under löpande beskattningsår göra en allmän kontroll av företagens bokföring och annan 

räkenskapsinformation. ”Vidare beskriver lagrådsremissen ett förslag om att lämna uppgift 

”om årsredovisningen granskas eller granskats av revisor” (Proposition 2009/10:204). 

Eftersom Skatteverket har möjlighet att själva kontrollera företagen löpande minskar deras 

förhandlingskraft när det kommer till utformning av nya kvalitetssäkringstjänster. Däremot 

kan företagen tänkas bli mer benägna att behålla revisionen då risken för att bli granskad av 

Skatteverket löpande kan förväntas minska om man lämnar uppgift om att en revisor granskat 

årsredovisningen. Revisionen där revisorn uttalar sig med hög eller absolut säkerhet har varit 

ett obligatorium sedan 1983 och är därmed väl känd för företagets intressenter. 

 

3.2.1.2 Leverantörernas förhandlingsstyrka 
 

På marknaden för revisionstjänster har vi ej uppmärksammat någon underentreprenör eller 

leverantör som är essentiell för revisionsbyråerna och därav heller ingen leverantör som skulle 

påverka marknaden. Revisionstjänsten handlar istället om att kunskap från revisionsbyråernas 

anställda överförs till kunden. Denna kraft kommer därav ej att beröras i uppsatsen framledes. 

 

3.2.1.3 Inträdesbarriärer på marknaden samt konkurrens mellan existerande aktörer på 
marknaden 
 

Eftersom förhållanden som rör inträdesbarriärer samt den existerande konkurrenssituationen 

på marknaden är sammankopplade på revisionsmarknaden kommer vi att omnämna dessa 

gemensamt nedan. 

 

Marknaden för revisionstjänster i Sverige domineras som i andra länder av ”The Big Four”, 

PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, Deloitte och KPMG (www.affarsvarlden.se, 2010-

03-07). Vi har även inkluderat Grant Thornton i vår definition av större revisionsbyråer då de 

liksom de fyra största har en internationell organisation samt inte skiljer sig i stor omfattning 
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från den fjärde största revisionsbyrån, Deloitte i antal anställda och omsättning. Då vi 

framöver hänvisar till stora revisionsbyråer syftar vi till de fem ovannämnda. 

 

Med ett lägre antal kunder där revisionen är obligatorisk skulle leverantörernas 

förhandlingskraft väntas bli lägre till följd av en högre konkurrens på marknaden. 

 

I Finansbarometerns undersökning uppgav omkring 1 000 av landets största företag att de 

mest centrala egenskaperna i valet av revisionspartner var kompetens samt förståelse för 

kundens behov. I och med att de större revisionsbyråerna finns representerade både lokalt i 

Sverige samt även har organisationer som sträcker sig utanför Sveriges gränser, har de också 

ett stort internt nätverk där kunskap kan inhämtas. Detta gäller även kunskap om effekterna 

vid ett avskaffande av revisionsplikten. Då de företag som är etablerade i länder där liknande 

förändringar har genomförts kan inhämta information internt i sin organisation kan de därmed 

antas vara bättre förberedda inför förändringarna på svenska marknaden. 

 

Under stycket konsumenternas förhandlingsstyrka berörde vi ett ämne som även kan 

appliceras här. Då de mindre förtagen i större grad är priskänsliga skulle mindre 

revisionsbyråer kunna konkurrera med de större revisionsbyråerna då de på grund av mindre 

overall-kostnader kan hålla en lägre prisnivå. 

 

Med start på 1970-talet initierades den rörelse av fusioner av mindre revisionsbyråer, detta 

mot bakgrund att nå en sådan storlek att de som lokala revisionspartners att de var attraktiva 

för kontrakt med de stora internationella revisionsbyråerna eller någon svensk byrå som redan 

hade en dominant position på den svenska marknaden. Vad som karakteriserar de största 

revisionsbyråerna; PwC, Ernst & Young, KPMG och Deloitte är att deras ursprungliga byråer 

var bland de första i Sverige och att de sedan arbetat aktivt för att växa både organiskt men 

också genom fusioner med andra revisionsbolag (Wallerstedt, 2001).  

 

Studerar man statistik över de största revisionsbolagen i Sverige från 1998-2008 utifrån total 

omsättning kan man se att bortsett från att Arthur Andersen som efter Enron-skandalen slogs 

ihop med Deloitte har topp fem bland revisionsbyråerna varit densamma, till och med vad 

gäller inbördes ordning (www.affarsvarlden.se, 2010-03-07). Eftersom de större 

revisionsbolagen har varit verksamma på marknaden under en längre tid än många av sina 

mindre konkurrenter kan förmodas att de till större utsträckning har byggt upp relationer som 
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kan medföra ett gott rykte, trovärdighet och trygghet för kunden vilket kan skapa en större 

kundlojalitet. Dessa väletablerade varumärken är en konkurrensfördel för de största 

revisionsbolagen gentemot de mindre revisionsbyråerna uppmärksammades i en studie i 

England (Oxera conulting Ltd, 2006). 

 

I en engelsk studie nämns utöver väletablerade varumärken, även inträdesbarriärer i form av 

de stora investeringar som krävs för att erhålla likvärdig trovärdighet, både internationella och 

nationella nätverk samt den branschspecifika erfarenheten och kompetens som de större 

väletablerade revisionsbyråerna besitter (Ibid). 

 

Då det krävs en ständig uppdatering av kunskap då nya eller omarbetade lagar, standarder och 

utredningar uppkommer, har de större revisionsbyråerna konkurrensfördelar i och med den 

employer branding som möjliggöra att de kan knyta framstående personer till sig och på så 

viss bibehålla sitt goda rykte och specialistkompetens. De större revisionsbolagen har även 

välutformade internutbildningar vilket utvecklar medarbetarna och gör att personalen kan 

hålla sig uppdaterade och hjälpa sina kunder att verka proaktivt (Ibid). 

 

De fyra största byråerna, Pwc , Ernst & Young, KPMG och Deloitte har stora andelar av 

revisionsmarknaden när det kommer till börsnoterade företag vilka ej omfattas av 

avskaffandet. Bara Pwc hade 2008 en tredjedel av revisionsuppdragen hos de börsnoterade 

företaget (Hammar, 2008). Enligt Europeiska gemenskapernas kommission (2008) hade dessa 

fyra revisionsbyråer 80 % av marknaden för revisionstjänster för börsbolag i EU:s 

medlemsstater. Detta gör att de kan antas ha en bättre utgångsposition då risken för förlorade 

revisionsuppdrag minskar vilket skulle kunna påverka utvecklingsbenägenheten negativt.  

 

3.2.1.4 Substitut 
 

I och med att krav på utövare samt utförande av traditionell revision i dagsläget är reglerat 

existerar idag inga substitut. Däremot har Far genom något de kallar inventering av revisorns 

verktygslåda identifierat andra förtroendetjänster som kan komma att få ökad betydelse i och 

med förändringarna i revisionsplikten för små företag (www.far,se, 2010-04-08). 
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Vid revision tillämpar revisorn RS vilket är en svensk översättning och anpassning av de 

internationella revisionsstandarderna International Standards on Auditing (ISA). I RS hittas 

även standarder för revisions uppdrag utanför den revisionens ramar, följande standarder ryms 

i Fars Förtroendehus vilken är en paketering av befintliga kvalitetssäkrande tjänster (Halling, 

2010). 

 

RS 800 (Revisors rapport avseende revisionsuppdrag med särskilt syfte) 

 

Revision med särskilt syfte innefattar vägledning för sådana revisionsuppdrag som avser 

finansiella rapporter som upprättats enligt andra för sammanhanget heltäckande 

redovisningsprinciper än internationella redovisningsstandarder (IFRS) eller nationell 

redovisningsstandard, specificerade konton eller delar av konton eller poster i en finansiell 

rapport, efterlevnad av avtalsenliga överenskommelser samt finansiella rapporter i 

sammandrag.  Utifrån sin revision uttalar sig revisorn klart, skriftligt i en revisionsrapport för 

vilken syftet samt vem som sannolikt kommer att använda sig av den är känd för revisorn 

innan han åtar sig uppdraget (Far förlag, 2007). 

 

SÖG 2400 (Uppdrag att göra översiktlig granskning av finansiella rapporter) 

 

På grundval av granskningsåtgärder som inte ger alla bevis som krävs i en revision uttalar sig 

revisorn huruvida denne har funnit några omständigheter som tyder på att de aktuella 

finansiella rapporterna inte i allt väsentligt upprättats enligt en fastställd föreställningsram för 

ekonomisk rapportering. Revisorn uttalar sig med begränsad säkerhet uttryck i en negativ 

form, till exempel ”Det har inte kommit fram några omständigheter under vår granskning som 

tyder på att de finansiella rapporterna inte ger en rättvisande bild i enlighet med de 

internationella redovisningsstandarderna, IFRS” (Ibid). 

 

 

SNT 4400 (Uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse rörande 

finansiell information) 

 

SNT 4400 är en standard för näraliggande tjänster med syfte att ge vägledning om revisorns 

professionella ansvar vid uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse 

rörande ekonomisk information samt den form för och innehållet i den rapport som revisorn 
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lämnar vid uppdraget. Ett uppdrag enligt särskild överenskommelse kan innebära att revisorn 

genomför granskningsåtgärder på enskilda poster i ekonomisk information, en finansiell 

rapport (exempelvis balansräkningen) eller en komplett uppsättning av finansiella rapporter. 

Revisorn bestyrker ingenting utan uttalar sig endast om de faktiska iakttagelserna vi den 

särskild överenskomna granskningen. Rapporten delges endast de parter som har kommit 

överens om vilka åtgärder som skall vidtas, eftersom de som ej känner till orsakerna till 

granskningen kan misstolka resultatet. Syftet med uppdraget måste även framgå så detaljerat i 

rapporter så att läsaren förstår det utförda arbetets karaktär och omfattning. 

 

3.2.2 Downes tre krafter 
 
Då Porters five forces utvecklades på 1970-talet då marknader karakteriserades av stark 

konkurrens och relativt stabilitet har flera författare (Lynch, 2006, Johnston and Scholes, 2006 

and Recklies, 2001) diskuterat dess användbarhet idag. Downes utvecklade mot denna 

bakgrund ytterligare tre krafter som han ansåg göra modellen mer relevant på dagens 

marknader; avreglering, digitalisering och globalisering som beskrivs nedan. 

 

3.2.2.1 Avreglering 
 

”Utveckling av efterfrågan och teknologiska möjligheter modifierar fortlöpande vad 

marknaden vill ha och hur dessa önskemål kan uppfyllas… Vid avsaknad av aktiv konkurrens 

med nya produkter skulle en växande klyfta mellan förbrukarnas behov och egenskaper hos 

tillgängliga produkter uppstå” Pessemier översatt av Grönroos (2003:102) 

 

Eftersom det i dagsläget finns ställda krav enligt lag på att samtliga aktiebolag ska revideras 

av en revisor så finns det inga substitut för revision på marknaden. Enligt citatet av Pessemier 

ovan, kan ”avsaknad av aktiv konkurrens med nya produkter” bidra till en ökning av gapet 

mellan det som konsumentens behov och produktens innehåll, detta kan delvis förklara det 

omdebatterade ”förväntningsgapet” som existerar i fråga om revisionstjänsten. Då avreglering 

av marknaden sker för små företag kan man vänta ett ökat tryck att designa en tjänst som 

motsvarar efterfrågan som finns på marknaden. Enligt SOU (2008) kommer konkurrensen på 
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marknaden att öka vilket kommer att öka trycket på revisionsbyråerna att bli mer 

marknadsorienterade. 

 

En annan anledning till att det förväntningsgapet kan förklaras av revisionstjänstens 

komplicerade karaktär då användare av revisionens slutprodukter, årsredovisningen och 

revisionsberättelsen, är företagets intressenter och inte betalarna, företagen. Detta gör att 

förväntningarna och behoven utifrån synen hos de olika konsumenterna av revisionstjänsten 

kan vara olika. 

 

3.2.2.2 Digitalisering 
 

Även Grönroos nämner teknologiska möjligheter ovan som något som fortlöpande modifierar 

hur marknadens önskemål uppfylls. I en utveckling av det utökade tjänstepaketet finns därför 

möjligheten att utveckla teknologi och därav uppnå en konkurrensfördel vilka kommer att bli 

allt viktigare då marknaden avregleras och konkurrensen förväntas öka (SOU, 2008). 

 

3.2.2.3 Globalisering 
 

En av anledningarna till att förändringarna i revisionsplikten är de politiska tryck som finns i 

EU, europeiska rådet har satt som mål minska de administrativa kostnaderna med 25 procent 

fram till 2010 mot bakgrund att stimulera Europas ekonomi (SOU, 2008). I och med 

förändringen för små företag tar Sverige ett steg emot en harmonisering till EU:s rättsliga 

undantagsregler för revision. Ytterst begränsas revisionsplikten av EU:s fjärde bolagsrättsliga 

direktiv där taket för hur höga gränsvärden som accepteras hos medlemsländerna är fastställt 

(Balans, 2010:5). Eftersom liknande förändringar har genomförts i andra länder, skulle en 

konformitet av utbudet av förtroendetjänster tyda på att globaliseringskraften påverkar 

marknaden. 

 

3.2.3 Revisionsbyråernas affärsområden 
 

En annan begränsning i Porters five forces-modell är att den koncentreras till att titta på 

marknaden för ett specifikt affärsområde (Lynch, 2006). Far tillsatte en särskild grupp för att 
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definiera de olika affärsområden som existerar på marknaden för ekonomikonsulttjänster 

vilket resulterade i en uppdelning där tjänsterna revision, rådgivning, skatt samt redovisning 

definierades (Balans, 2010:4). Om man studerar revisionsbyråernas tjänsteutbud så är revision 

bara en av tjänsterna som erbjuds, därav finns det möjlighet att risksprida genom att satsa på 

andra befintliga grenar som exempelvis rådgivning, skatt eller redovisning. Ju större andel 

revision för små och medelstora företag som byrån omsätter desto mer risk i och med 

förändringarna i revisionsplikten. Därmed skulle revisionsbyråer med fokus på revision kunna 

tänkas vara mer utvecklingsbenägna än andra revisionsbyråer. 

 

3.3 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
 

3.3.1 Det grundläggande tjänsteutbudet 
 

Revisionen består av en granskande, framställd i ABL, och en rådgivande del som kan 

förklaras av Grönroos (2003) uppdelning av tjänstepaketet. Själva kärntjänsten, revisionens 

huvudsakliga anledning, är att som oberoende granskande part tillföra förtroende och 

tillförlitlighet för företagets ekonomiska information och förvaltning samt minimera risken för 

dess intressenter. Utifrån den information som lämnas i revisionsberättelsen och i granskade 

årsredovisningen får intressenterna tillgång till information som med hög men inte absolut 

säkerhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter. Den underliggande granskning där 

företagets information kontrolleras och där tillförlitligheten prövas skulle inte fylla sin 

funktion till fullo om det inte var för revisorns upprättande av dessa materiella bevis. 

Upprättande av revisionsberättelsen passar därmed väl in under Grönroos definition av en 

bitjänst. Till sist nämner Grönroos stödtjänster, vilka vi identifierat som rådgivning. 

Svanström (2008) uppmärksammade att revisorn redan har en betydande roll som rådgivare 

inom redovisning och skattefrågor då de genom sin operativa karaktär ligger nära revisorns 

naturliga arbetsuppgifter. Tack vare den kunskapsöverföring som kan uppstå då samma 

revisionsbyrå tillhandahåller både revision och rådgivning identifierade Svanström även 

effektivitetsvinster och kostnadsbesparingar för revisionsbyrån.  
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3.3.2 Producenter, konsumenter och intressenter 
 

Då revisionens kärntjänst är att inge förtroende hos företagets intressenter klassificerades de 

som konsumenter av revisionspaketets kärn- och bitjänster och revisorerna som dess 

producenter. Genom löpande återkoppling och informationssökning hos det reviderade 

företaget identifierades företaget som aktiva i själva revisionsprocessen och kategoriserades 

därav som medproducent. De fyller dock funktionen som konsumenter av stödtjänsterna i sin 

roll som mottagare av den information och de erfarenheter som revisionsmedarbetarna 

besitter. Kärntjänstens konsumenter, intressenterna, har olika intressen i att en revision 

genomförs, de som bedömts ha mest inflytande är stat/kommun, banker och ägare. Deras 

olika behov lämnar utrymme för utveckling av tjänster som inriktar sig till att tillfredsställa 

den enskilda intressentens behov. 

 

3.3.3 Det utökade tjänsteutbudet 
 

Grönroos (2003) identifierar att det är viktigt att anpassa tjänstepaketet efter kundens 

önskemål liksom hur behovet tillfredsställs. Därmed finns två potentiella 

utvecklingsmöjligheter. Dels att utveckla tjänster som tillfredsställer samma behov eller delar 

av behov som kärntjänsten, bitjänsten och stödtjänsterna i revisionen, dels att förbättra sättet 

på vilket dessa levereras till företaget. Interaktioner och tillgänglighet av tjänsten belyses som 

viktiga beståndsdelar i det utvidgade tjänsteutbudet, något som kan uppnås genom att öka 

servicen, återrapporteringen eller genom att förbättra den tekniska plattformen.  

 

3.3.4 Porters Five Forces 
 

Konsumenternas förhandlingsstyrka 

Med valmöjligheten att välja bort revisionen kan konsumenternas, i form av företagen, 

förhandlingsstyrka väntas öka vid en förändring. Det innebär att revisionsbyråerna i högre 

grad måste vara mer lyhörda till vad konsumenterna efterfrågar för att få kunderna att behålla 

revisionen. Då revisionen är standardiserad till sin art skulle en avreglering om vissa företag 

väljer bort revisionen innebära en hårdnande konkurrens om de kunder som efterfrågar 

tjänsten vilket i sin tur skulle öka konsumenternas förhandlingsstyrka. En ökad 
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marknadsorientering där revisionsbyråerna är mer lyhörda för företagens önskemål tyder på 

att konsumenternas (företagens) förhandlingskraft skulle ha ökat till följd av avregleringen. 

 

En anledning till att konsumenternas förhandlingskraft på marknaden skulle förbli oförändrad 

är att servicen revision bygger på relation, trovärdighet och trygghet och att konsumenterna 

därmed skulle vara lojala emot revisionsbyråerna och behålla revisionen. Om 

revisionsbyråernas kunder är nöjda och upplever värdet av revisionstjänsten minskar risken att 

de väljer bort revisionen. En ökad marknadsföring och förtydligande av tjänsten skulle 

därmed vara ett sätt för revisionsbyråerna att minska risken för tappade revisionsuppdrag.  

 

 Då avregleringen berör mindre företag där varje insparad krona är viktig skulle ett tryck för 

lägre priser för att få behålla revisionskunderna kunna tänkas påverka revisionsbyråernas 

prissättning. Att pris har varit en viktig del i utformandet av nya tjänster tyder på 

förhandlingskraft hos företagen då de är dem som betalar dessa kvalitetssäkrande tjänster. 

 

Konsumenternas förhandlingskraft varierar beroende på intressent och företag. Eftersom 

Skatteverket kan granska löpande skulle specialutformade tjänster utformade för Skattverkets 

behov kunna tänkas vara överflödiga då de själva kan kontrollera sina ändamål. Däremot kan 

företagen genom att behålla revisionen hamna i facket för reviderad årsredovisning hos 

Skatteverket vilket kan tänkas minska risken för granskning från deras sida. För företag som 

är i behov av krediter har bankerna en stark förhandlingskraft när det kommer till 

kvalitetssäkring. Bankerna har emellertid ej inflytande över företagarnas val om de ej är i 

behov av krediter. 

 

Inträdesbarriärer på marknaden samt konkurrensen mellan befintliga aktörer på marknaden 

Minskar antalet företag som efterfrågar revision ökar konkurrensen mellan revisionsbyråerna 

och därmed minskar också deras förhandlingskraft gentemot kunderna. Eftersom de stora 

revisionsbyråerna har varit etablerade på marknaden under en längre tid skulle de kunna ha en 

konkurrensfördel gentemot de mindre revisionsbyråerna då dessa väletablerade varumärken 

inger trovärdighet och trygghet för kunden. De stora revisionsbyråerna har även 

konkurrensfördel med välutformade internutbildningar och stark employer branding för att 

knyta till sig framstående personer inom branschen. Kunskap, som rankas som viktigaste 

beståndsdelen i en undersökning bland revisionskunder, skulle därmed kunna öka 

kundlojaliteten för revisionsbyråerna i synnerhet de större. 
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De stora revisionsbyråerna har större andel kunder som ej omfattas av förändringarna i 

revisionsplikten vilket tillsammans med tidigare nämnda anledningar talar för att större 

revisionsbyråer skulle ha konkurrensfördelar gentemot de mindre och därmed vara mindre 

benägna att utveckla sitt tjänsteutbud. De mindre revisionsbyråerna skulle på grund av lägre 

overall-kostnader kunna erbjuda kunderna en lägre prisbild vilket är en konkurrensfördel till 

de mindre byråernas fördel. 

 

Substitut 

I dagsläget existerar inga substitut, däremot har Far i sitt Förtroendehus identifierat befintliga 

revisionsstandarder som kan fungera som kvalitetssäkring genom granskning av vissa poster 

eller granskning med uttalande med begränsad säkerhet från revision, vilka kan få ökad 

betydelse när revisionen blir frivillig: RS 800, SÖG 2400 och SNT 4400. 

 

3.3.5 Kritik mot Porters five forces – Downes utökande med tre krafter 
 

Avreglering 

Pessier menar att avsaknad av aktiv konkurrens med nya produkter skapar en klyfta mellan 

förbrukarnas behov och egenskaper hos tillgängliga produkter uppstå. Detta talar för att vi 

kommer att uppmärksamma förändringar i tjänsteutbudet hos revisionsbyråerna då revisionen 

har varit obligatorisk i 27 år skulle klyftan ha haft lång tid på sig att uppstå. Om vi ej skulle 

uppmärksamma förändringar på marknaden skulle vi kunna dra slutsatsen att avreglering är 

en mycket svag kraft på revisionsmarknaden. Uppmärksammar vi förändringar så skulle vi 

däremot kunna säga att denna kraft har påverkan på marknaden men eventuellt också att den 

påverkar de andra krafterna på marknaden. 

 

Digitalisering 

Downes klassificerar teknologin som en av krafterna på marknaden och även Grönroos talar 

om teknologins modifierande påverkan på efterfrågan. En utveckling av teknologi skulle 

kunna vara ett möjligt sätt för revisionsbyråerna att differentiera hur tjänsteutbudet levereras 

gentemot sina konkurrenter på marknaden. Skulle vi se en intensifiering i satsning på 

teknologi kan vi anta att kraften avreglering även påverkar kraften digitalisering. 
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Globalisering 

Om vi ser en ökad konformitet av kvalitetssäkringstjänster, det vill säga en ökad betydelse av 

tjänster som liknar tjänster så som review och compilation report som nämndes i inledningen 

av uppsatsen, tyder detta på att globaliseringskraften påverkar marknaden. Utöver dessa 

tjänster nämndes även en kompensation av tappade revisionsuppdrag med andra 

affärsområden där redovisning och rådgivning var vanligt förekommande i exempelvis 

England. 

 

3.3.6 Kritik mot Porters five forces -revisionsbyråernas övriga befintliga affärsområden 
 

Att revisionsbyråerna kompenserar risken för tappade revisionsuppdrag med satsningar på 

andra affärsområden är också en möjlig utveckling på marknaden. Revisionsbyråer med fokus 

på revision för små- och medelstora företag kan förväntas vara mer aktiva i förberedelserna 

inför förändringen i revisionsplikten då de i större utsträckning kan påverkas. 
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4. Empirisk metod 
 

 

I detta kapitel redogör vi för vår metod att samla in data. Vi presenterar hur vi har gjort vårt 

urval av respondenter samt redogör för operationaliseringen av vår frågeenkät. Vi avslutar 

sedan kapitlet med en bortfallsanalys där vi redogör för olika bortfall i vår empiriska 

undersökning. 

 

 

4.1 Val av metod 
 

Vi har valt att placera vår syn på kunskap varken i positivismen eller i hermeneutiken vilket 

gör att inte heller vår undersökning kan klassificeras som enbart kvalitativ eller kvantitativ. 

Innan vi utförde vår enkätundersökning gjorde vi en inledande intervju med Bengt Skough på 

branschorganisationen Far för att få en grundläggande kunskap om de produkter som har samt 

håller på att utvecklas på marknaden. Resultatet från denna intervju ligger sedan, tillsammans 

med vår teori, till grund för utformandet av vår enkät. 

 

Vi vill i vår uppsats studera vad som har skett på revisionsmarknaden, därför har vår 

undersökning präglats av en kvantitativ karaktär då denna ansats lämpar sig för att beskriva 

ett fenomens omfattning och ge en representativ bild av en population (Jacobsen, 2002). 

Genom att använda oss av en webbaserad enkätundersökning har vi kunnat nå ett större antal 

respondenter vilket är nödvändigt för att kunna generalisera resultatet.  

 

En ytterligare anledning till att vi valde vår undersökningsmetod är att vi i vissa fall kan 

försöka få fram information som kan klassificeras som känslig. För att undvika att 

respondenten känner sig obekväm har vi därför, som tidigare påpekats, valt enkäter där 

respondenterna är anonyma. Detta ökar våra chanser att de faktiskt svarar. Vi har även valt att 

placera de känsligare ämnena i slutet av enkäten då vi på så sätt minskar skadan i fall de 

skulle välja att ej slutföra enkäten (Wärneryd, 1993). 
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Eftersom en av oss författare arbetar med redovisning på en av revisionsbyråerna som 

omfattas av vår undersökning ansåg vi det inte etiskt genomförbart att genomföra intervjuer 

med revisionsbyråer. För att kunna säkerställa objektiviteten i våra undersökningsresultat 

ansåg vi det lämpligt att utgå från kvantitativ data i form av en enkätundersökning. Tack vare 

anonymiteten kan inte svaren kopplas till ett enskilt företag och vi förhåller oss därmed 

opartiska (Jacobsen, 2002). 

 

4.2 Urval 
 

Då vi vill kunna uttala oss generellt om vad som sker inom utvecklingen av förtroendetjänster 

i och med förändringen av revisionsplikten för små företag, krävs att respondenterna är 

representativa för marknaden (Jacobsen, 2002). Vår enkät har skickats ut 125 personer på 

samtliga av de fem största revisionsbyråerna, varav två var redovisningskonsulter men då de 

är kontorschefer på en byrå som tillhandahåller tjänsten revision har vi gjort antagandet att de 

är insatta i utvecklingsarbetet. Vi skickade även ut enkäten till 125 mindre byråer. De fem 

största revisionsbyråerna representerade var 2008 66 % av alla verksamma revisorer 

(www.affarsvarlden.se, 2010-05-20, Revisorsnämnden, 2010). Trots det har vi valt att skicka 

ut enkäten till lika stora andelar små som stora revisionsbyråer då vi vill fånga upp vad som 

har skett hos så stort antal företag som möjligt. Detta gör att vi skulle kunna klassificera vårt 

urval disproportionellt (Jacobsen, 2002).  

 

Våra respondenter har vi hittat genom att på hitta.se samt eniro.se söka på revisionsbyråer i 

Sveriges 25 största städer med omnejd och därefter skickat ut enkäten till de byråer för vilka 

kontaktuppgifter var tillgängliga antingen direkt hos sökmotorerna eller på byråernas 

hemsidor. Innan vi skickade ut enkäten kontrollerade vi att mailadresserna tillhörde antingen 

revisorer eller kontaktpersoner på revisionsbyråerna. I mailet som skickades ut i samband med 

länken till enkätundersökningen har vi angett att enkäten riktar sig till revisorerna på byrån. 

 

4.3 Operationalisering 
 

Genom operationaliseringsprocessen konkretiserar vi det vi vill undersöka så att det blir 

mätbart (Jacobsen, 2002). Detta är särskilt viktigt när man använder en kvantitativ 
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undersökningsmetod då begrepp måste preciseras i förväg. Vi har dock för att utöka vår 

förståelse för marknaden valt att genomgöra en förstudie i form av en telefonintervju med 

Bengt Skough, ansvarig för sektionen små och medelstora företag på Far. En sammanfattning 

av intervjun har vi valt att inkludera i nästkommande kapitel. Då vår uppsats i huvudsak 

grundas på en deduktiv ansats ser vi det som lämpligt att ta kontakt med Far som är speciellt 

insatta i ämnet för att inte riskera att begränsa oss till att koncentrera oss på att uppsöka den 

information som ger stöd åt de förväntningar vi har byggt upp genom att studera befintlig 

teori.  

 

Genom att vi tillämpade frågor av öppen karaktär i vår intervju, se intervjuguide, bilaga 1, 

ökar vi chansen att få in ny information (Jacobsen, 2002). I vår intervju betonades dock att de 

tjänster som nämndes redan kom av befintliga standarder som redan fanns tillgängliga för 

revisorn. Ytterligare en anledning till varför vi valde att kontakta Far var den att eftersom 

information om nyutvecklingar eller kommande satsningar hos revisionsbyråerna skulle 

kunna upplevas som känslig såg vi en fördel med att kontakta Far då de som 

branschorganisation ej företräder en specifik byrå. Därmed skulle de kunna berätta mer 

generellt och öppet om vilka förändringar de har upplevt på marknaden. 

 

Den period vi har avgränsat oss till att undersöka är från och med 2008 då de första konkreta 

gränsvärdena fastställdes i och med utredningen ”Avskaffandet av revisionsplikten för små 

företag” till och med den dag då respondenten besvarar vår webbaserade enkät. Detta är skälet 

till att vi har valt att ställa frågor som syftar till ”de senaste två åren”. Genom att avgränsa oss 

till en särskild period möjliggör vi att vi kan studera hur revisionsbyråerna förändrats över tid 

vilket är en förutsättning för att försöka uttala sig om orsak och verkan (Jacobsen, 2002). En 

begränsning i ambitionen att utreda kausala problemställningen är att vi aldrig kan vara helt 

säkra på att vi kontrollerat samtliga faktorer som kan tänkas påverka tjänsteutbudets 

utveckling. 

 

Enligt Wärneryd (1993) är en bra utgångspunkt för operationaliseringsprocessen att 

identifiera de grundfrågor som det uppställda problemet i huvudsak syftar till att behandla. Då 

vi syftar till att beskriva utvecklingen när det kommer till revisionsbyråernas tjänsteutbud men 

även till att försöka förklara vad dessa förändringar beror på har vi två grundfrågor att utgå 

ifrån. 
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Förutom frågor där svarsalternativen är kategoriska, har vi använt oss av påståenden där 

respondenten har fått rangordna till svarsalternativ på en skala mellan 1-7 där 1 motsvarar 

instämmer inte alls samt 7 motsvarar instämmer helt och hållet. Att vi valt att använda oss av 

skattningsskalor med är för att utöka möjligheten att respondenten känner sig tillfreds med sitt 

svar då för få alternativ kan upplevas som otillräckligt (Wärneryd, 1993). I och med att vår 

val av skalsteg är siffran 4 att klassificera som neutral.  

 

Då frågorna som berör utvecklingen hos revisionsbyråerna kan upplevas vara av den känsliga 

karaktären har vi valt att placera dessa i slutet av vår enkät och istället inleda med de 

kategoriska frågorna, detta gör att i fall respondenten skulle avstå från att fullfölja enkäten 

ökar chansen att få svar på de frågor som ej rör de känsligare ämnena. 

 

Kontorsstorlek 

 

För att vi skall kunna uttala oss om huruvida kontorets storlek påverkar 

utvecklingsbenägenheten har vi att mäta storleken i antal anställda på den lokala byrån. 

 

Revisionsbyråns totala storlek i Sverige 

 

Vi har genom att ställa följande frågor kunnat identifiera de fem största revisionsbyråerna 

vilka vi valt att kategorisera som stora revisionsbyråer. 

 

Ingår er lokala byrå i en kedja? 

 

Om ja, ungefär många anställda arbetar totalt i Sverige inom er byrå?________________ 

 

För att kunna identifiera de fem största byråerna i vårt urval har vi valt att ställa ovanstående 

följdfråga angående totalt antal anställda i Sverige. Grant Thornton har omkring 830 anställda 

medan BDO har cirka 600 anställda (www.grantthornton.se, www.bdo.se, 2010-05-01). 

Därmed har vi valt att placera respondenter som har angivet att de har fler anställda än 700 i 

kategorin stora byråer och de som har under 700 anställda i kategorin mindre byråer. På så vis 

lämnas en marginal på båda sidor då våra respondenter kanske inte exakt vet hur många som 

arbetar vid revisionsbyrån i Sverige exakt utan uppskattar. 
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Kundsegment 

 

Frågorna nedan är till för att kunna identifiera huruvida en inriktning på de företag som 

omfattas av förändringarna i revisionsplikten påverkar utvecklingsbenägenheten hos 

revisionsbyråerna. I vår teori antydde vi att om revisionsbyrån inriktade sig på kundsegmentet 

som berörs av förändringen, skulle de även vara mer benägna att utveckla sitt utbud av 

tjänster för att kompensera för eventuella bortfall av revisionsuppdrag. Därav har vi valt att 

ställa följande fråga som gör att vi kan urskilja de revisionsbyråerna som har en hög andel 

kunder bland dem som omfattas. För att svara kryssar respondenten inom vilket 

procentsintervall de hamnar (exempelvis, 0-9 %, 10-19 % och så vidare). 

 

Hur stor andel av era kunder uppfyller idag minst två av gränsvärdena för att, efter 1 

november 2010, inte längre omfattas av revisionsplikt? (Högst 3 anställda, balansomslutning 

om högst 3 mkr, nettoomsättning om högst 1,5 mkr.)  

 

Vi har även valt att ställa motsatt fråga, det vill säga hur stor andel som ej omfattas av 

revisionsplikten, för att i vår analys kunna testa reliabiliteten i det svar vi får och därmed 

säkerställa tillförlitligheten.  

 

Därför har vi inkluderat påståendet påståenden; 

 

Våra kunder hittar vi främst bland de företag som innefattas av revisionsplikt även efter den 1 

november 2010. 

 

Vår revisionsbyrå inriktar sig främst på små– och medelstora företag. 

 

Små– och medelstora företag står för den största delen av vår omsättning. 

 

 

Revision som huvudsaklig erbjuden tjänst 

 

På grund av att förlusten av revisionsuppdrag för de byråer som koncentrerat verksamheten 

kring tjänsten, utsätts för större risk för bortfall av uppdrag totalt då de inte i samma mån kan 
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kompensera med andra typer av uppdrag har vi valt att identifiera dessa byråer för att kunna 

se om det påverkat hur man förberett sig med påstående nedan: 

 

Revision står för huvuddelen av omsättningen på vår byrå. 

 

 

Det grundläggande tjänstepaketet 

 

Kärntjänst och bitjänst 

 

Vi delade i vår teori in revisionen enligt Grönroos grundläggande tjänstepaket, där 

kärntjänsten representerades av en oberoende part som inger förtroende och tillförlitlighet för 

företagets information åt företagets intressenter. För att ta reda på om revisionsbyråerna har 

utvecklat sitt kvalitetssäkrande tjänsteutbud har vi valt att ställa följande frågor. Eftersom 

detta kan vara ett känsligt ämne för revisionsbyråerna har vi valt att anamma trattekniken som 

innebär att vi ställer mer generella frågor innan vi senare går mer specifikt in på de tjänster vi 

önskar undersöka. Enligt Wärneryd (1990) är detta ett bra förhållningssätt eftersom man kan 

anta att respondenter lättare och bättre kan svara på specifika frågor om man sätter in dem i ett 

större sammanhang. Dessa frågor gör även att vi om respondenten inte besvarar enkäten till 

fullo ändå har en allmän uppfattning om utveckling har skett eller ej. 

 

Vårt tjänsteutbud av kvalitetssäkringstjänster har blivit större i och med den ankommande 

förändringen i revisionsplikten. 

 

Delar ur den lagstadgade revisionen erbjuds som separata tjänster i vårt framtida 

tjänsteutbud. 

 Dessa separata tjänster utgår från redan befintlig revisionsstandard. 

 

Dessa separata tjänster existerar inte på marknaden idag. 

 

Nedanstående påstående ämnar tydliggöra i vilken grad revisionsbyråerna har utvecklat egna 

tjänster. För att tydliggöra hur dessa tjänster kan se ut har vi utformat en öppen följdfråga där 
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respondenten kan beskriva tjänsten i egna ord. På så sätt har vi en möjlighet att identifiera 

bitjänsten hos denna tjänst. 

 

Vi har utvecklat nya tjänster utanför befintliga standarder. 

 

Om ja, kan du beskriva dessa tjänster? 

 

Stödtjänster 

 

Även om revisionens huvudsakliga tjänst, kärntjänst, är förtroende så uppmärksammades att 

företagen ofta lägger stor vikt vid den nytta som granskningen innebär i form av trygghet. 

Intern kontroll av rutiner och ekonomisystem samt utbildning och råd är stödtjänster som 

revisionen erbjuder. När valet för små företag att helt välja bort revision blir verklighet för de 

små företagen skulle en möjlighet vara att erbjuda just de tjänster som företagen upplever som 

de största fördelarna med revision. För att fånga upp sådan eventuell utveckling har vi ställt 

följande frågor. 

 

Vi har utvecklat rena utbildningstjänster som riktar sig till våra kunder i och med det 

ankommande avskaffandet av revisionsplikten. 

 

Intern revision har fått ökad betydelse i vår tjänstemix. 

 

För att kunna skilja på var i utvecklingsprocessen våra respondenter befinner sig. Vi har även 

valt att inkludera (se sista frågan under denna rubrik) en öppen fråga kring eventuella 

anledningar till att inga förändringar genomförts för att kunna se på om de anledningar vi fann 

för en icke-utveckling genom Porter och Downes krafter har haft genomslag på marknaden. 

Då eventuella svarsalternativ skulle riskera att påverka respondentens svar har vi valt att hålla 

frågan öppen. 

 

 Vi har genomfört förändringar i vårt tjänsteutbud för att anpassa oss till förändringarna i 

revisionsplikten. 

 

Vi arbetar aktivt just nu med att anpassa vårt tjänsteutbud till förändringarna i 

revisionsplikten. 
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Vi planerar att utveckla vårt tjänsteutbud när vi sett effekterna av förändringarna i 

revisionsplikten. 

 

Vi har inte förändrat vårt tjänsteutbud i och med förändringarna i revisionsplikten. 

 

Följande fråga besvaras endast om inga förändringar i tjänsteutbudet har gjorts de senaste 

två åren; 

 

Vilka är de främsta anledningarna till att förändring av tjänsteutbudet ej förändrats i och 

med förändringarna i revisionsplikten? (flera alternativ kan ges 

 

Utveckling av det utökade tjänstepaketet 

 

Utöver teknisk plattform som vi berör beskriver i stycket för Downes ena kraft digitalisering, 

se sida 43, har vi även valt att göra påståendet om service har varit utmärkande i de tjänster 

som utvecklats, då dessa typer av kvalitetssäkrande tjänster grundar sig på interaktioner kan 

detta antas vara en viktig beståndsdel i tjänsten. 

 

Service har varit centralt i vårt utvecklande av nya tjänster. 

 

Konsumenternas förhandlingsstyrka  

 

Förhandlingskraft hos medproducenterna, företagen 

 

Om företagen i större utsträckning blivit fokuserade på att identifiera vad kunderna vill ha för 

att sedan kunna erbjuda vad den efterfrågar är det ett tecken på marknadsorientering och 

därmed en större förhandlingskraft för konsumenterna. Nedan påstående har vi tagit med för 

att kunna identifiera en sådan eventuell utveckling. 

 

 Vi har utbildat vår personal mer aktivt sedan 2008 för att de skall kunna identifiera varje 

kunds specifika behov av revision, redovisning, rådgivning och skatterådgivning. 

 

 Vi har satsat på mer utbildning inom marknadsföringsområdet för vår personal sedan 2008 

än vi gjort tidigare. 
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Vi erbjuder våra kunder en mer skräddarsydd lösning för kvalitetssäkring för det enskilda 

företaget. 

 

Vi har utvecklat verktyg (mallar etcetera) inom byrån för att kunna identifiera 

kvalitetssäkringsbehovet hos det enskilda företaget. 

 

Helhetslösning för kunden har varit ett av nyckelorden i anpassningen av vårt tjänsteutbud till 

förändringen i revisionsplikten. 

 

I teorin menade vi att om revisionsbyråernas kunder är nöjda och upplever värdet av 

revisionstjänsten så minskar risken att de väljer bort revisionen. En ökad marknadsföring och 

förtydligande av tjänsten menade Grönroos var extra viktigt där kärntjänsten, förtroende och 

tillförlighet, var abstrakt. Därmed skulle tydliggörande av värdet av revisionstjänster vara ett 

sätt för revisionsbyråerna att minska risken för tappade revisionsuppdrag. För att identifiera 

huruvida revisionsbyråerna har arbetat med förtydligande av revisionstjänsten samt övriga 

tjänster har vi använt följande påståenden: 

 

Vi har arbetat för att tydliggöra värdet av revisionen mer aktivt de senaste två åren. 

 

Vi har utvecklat informationsmaterial inom byrån där vi tydliggör revisionens värde under 

den senaste tvåårsperioden. 

 

Revisorerna på vår byrå har informerat sina kunder mer aktivt de senaste två åren om varför 

revisionen är värdefull inför avskaffandet av revisionsplikten.  

 

Paketeringen av vårt tjänsteutbud av kvalitetssäkrande tjänster har tydliggjorts under de 

senaste två åren. 
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Under konsumenternas förhandlingsstyrka i Michael Porters five forces berörde vi att små 

företag i större utsträckning är priskänsliga då kostnaden för tjänsten i förhållande till de 

totala kostnaderna är högre. Vi har gjort följande påstående för att se huruvida priset har varit 

centralt i utvecklandet hos revisionsbyråerna vilket tyder på en förhandlingskraft hos 

konsumenterna. På denna fråga har vi även valt att inkludera en kontrollfråga så att vi kan 

testa tillförlitligheten. 

 

Lägre pris har varit centralt i vårt utvecklande av nya tjänster. 

 

Förhandlingskraft hos företagets intressenter 

 

I vår teori presenterar vi olika intressenter där vi förklarade deras intresse i att revision 

genomfördes. För att fastställa huruvida har haft påverkan på revisionsbyråernas utveckling 

av tjänsteutbudet har vi använt påståendena nedan. Med hjälp av dessa påståenden kan vi även 

se huruvida de enskilda intressenternas; Skatteverket, banker samt externa aktieägares 

förhandlingsstyrka har påverkat utvecklingen av tjänsteutbudet hos revisionsbyråerna. Vi har 

även inkluderat en kontrollfråga med som påstår motsatsen då detta är ett sätt för oss att 

kunna testa reliabilitet i det svar vi mottar. 

 

Vi har utvecklat tjänster som speciellt inriktar sig på att uppfylla Skatteverkets 

informationsbehov.  

 

Vi har utvecklat tjänster som speciellt inriktar sig på att uppfylla på bankernas 

informationsbehov.  

 

Vi har utvecklat tjänster som speciellt inriktar sig på att uppfylla på externa aktieägares 

informationsbehov.  

 

Inträdesbarriärer på marknaden samt konkurrens mellan existerande aktörer på 

marknaden 

 

Då framtagning och marknadsföring av nya tjänster kräver omfattande ekonomiska resurser 

har vi valt att göra påståendet nedan så att vi kan undersöka huruvida mindre byråer i större 
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utsträckning känt sig begränsade av den anledningen. Vi har även valt att ställa ett 

kontrollpåstående för att möjliggöra att vi i vår analys kan testa reliabiliteten i de svar vi fått. 

 

Brist på ekonomiska resurser har begränsat utvecklandet av nya tjänster 

 

Då vi i vår teori identifierade att de stora revisionsbyråerna har en konkurrensfördel i sitt 

internationella interna nätverk har vi använt följande påstående för att kontrollera huruvida 

det interna nätverket har påverkat utvecklingen av nya tjänster. Vi har även valt att inkludera 

en kontrollfråga där motsatsförhållande råder för att kunna testa reliabiliteten i resultatet. 

 

Vi har haft stor nytta av vårt interna nätverk i utvecklandet av nya tjänster. 

 

Här kan vi även genom att använda oss av vår uppdelning mellan stora och mindre 

revisionsbyråer se om utveckling hos dessa skiljer sig vilket gör att vi kan koppla detta till 

krafterna under konkurrens på marknaden där vi beskrev de olikas konkurrensfördelar. 

 

Substitut 

 

I vår teoridel har vi även belyst de standarder som revisorn har att tillgå när denne utför 

uppdrag som ligger utanför ramen för revision. För att identifiera om dessa tjänster har fått en 

ökad betydelse har vi ställt följande frågor om respektive standard. 

 

Påståendena nedan berör standarden RS800. 

 

 Vi erbjuder våra kunder revision av särskilda poster så som kundfordringar, varulager, 

beräkning av personalbonus eller avsättning till inkomstskatt. 

 

 Revision av särskilda poster så som kundfordringar, varulager, beräkning av personalbonus 

eller avsättning till inkomstskatt har fått ökad betydelse i vårt tjänsteutbud. 

 

Vi erbjuder våra kunder revision enligt avtalsenliga överenskommelse samt utlåtande av 

revisionsresultatet. 

 

 Revision enligt avtalsenliga överkommelser har fått ökad betydelse i vårt tjänsteutbud. 
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Påståendena nedan berör standarden SNT 4400 

 

Vi har utvecklat tjänster som erbjuder icke bestyrkt granskning av finansiella dokument. 

 

Vi tillhandahåller tjänster som presenterar finansiell data utan bestyrkande. 

 

Digitalisering 

 

I vår modell påpekar vi att utveckling av den tekniska plattformen är en faktor som kan 

komma att utveckla de erbjudna tjänsterna eller helt nya typer av tjänster. Följande 

påståenden avser tydliggöra i vilken mån revisionsbyråerna har digitaliserat sina tjänster. 

Dessa frågor återknyter även till den form av utveckling som svarar på hur man erbjuder sina 

tjänster vilket Grönroos identifierade som ett sätt att utveckla hur man tillgodoser kundernas 

behov. 

 

Vi har satsat mer på webbaserade ekonomisystem sedan 2008. 

 

Vi har satsat extra mycket på tekniska lösningar för våra kunder sedan 2008. 

 

Vi har skaffat utökade verktyg (dataprogram, rapporteringsmallar) för att kunna erbjuda 

bättre ekonomisk rapportering till våra kunder. 

 

Globalisering 

 

För att utforma frågorna som ämnar beskriva utvecklingen hos revisionsbyråerna har vi utgått 

från de studier som gjorts av effekter på tjänsteutbudet som urskiljts i andra länder där 

revisionsplikten avskaffats för små till medelstora företag. De två tjänster som enligt tidigare 

studier fått en ökad betydelse var review och compilation. Då compilation, som nämnt i 

inledningen kan ses som ett intyg att den redovisning som utförts av en konsult följer god 

redovisningssed har vi valt att länka våra frågor till Reko som i Sverige är standarden för 

redovisningskonsulter. 

 

Vi erbjuder våra kunder ett intyg om att vår redovisning utförts enligt Reko. 
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Vi har även valt att ställa följande fråga som kan hjälpa oss att beskriva om revisionsbyråerna 

förebereder sig för att utforma förtroendetjänster som är knutet till redovisningsområdet. 

 

 Vi har utvecklat metodik som säkerställer att vår redovisning efterföljer Reko. 

 

Då review och den svenska standarden SÖG 2400 motsvarar varandra i sin karaktär och 

utformning har vi använt oss följande frågor för att identifiera denna typ av tjänst. 

 

Vi tillhandahåller tjänster med moderat säkerhet av riktigheten i finansiella dokument.  

 

Vi erbjuder våra kunder översiktlig granskning som en individuell tjänst. 

 

 Översiktlig granskning har fått ökad betydelse i vårt tjänsteutbud. 

 

Vi har utvecklat tjänster som ger en avgränsad kontroll av räkenskaperna. 

 

Satsning på tjänster inom revisionsbyråns övriga befintliga affärsområden  

 

Påståendena nedan ställs för att fastställa hur tjänstemixen på byråerna ser ut samt att titta på 

om denna har förändrats de senaste åren. På så sätt kan vi uttala oss om skillnader i 

utvecklingsbenägenheten skiljer sig mellan revisionsbyråer där revisionstjänsten är den klart 

dominerande. Vi har även möjlighet att uttala oss om andra affärsområden har ökat i betydelse 

sedan beslut om förändringar i revisionsplikten för små och medelstora företag beslutades.  

 

Kombinationen av de två förstföljande påståendena nedan ger oss dels möjlighet att titta på 

om revisionsbyråer med sin huvudsakliga tjänst i revisionen är mer utvecklingsbenägna i sitt 

tjänsteutbud än övriga, och dels kan vi genom att jämföra fördelningen av omsättning per 

tjänsteområde för 2 år sedan med dagens fördelning uttala oss om de valt att ändra fokus på 

andra affärsområden inom ekonomi sedan beslut togs 2008 om förändringar i 

revisionsplikten. 

 

I vår utformning av dessa frågor har vi inspirerats av Lazarevska och Ahlberg (2009) som i 

sin undersökning av strategiförändringar använde sig av dessa två frågor. Då vi genom studier 
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av som skett i andra länder kunnat se en ökning av redovisning och rådgivning är denna fråga 

i högsta grad lämplig och bidrar till att undersöka vår problemställning. 

 

Ungefär hur stor del av omsättningen kommer idag ifrån:  

samt 

Ungefär hur stor del av omsättningen kom för två år sedan ifrån:  

 

För att svara kryssar respondenten i vilken mån de olika områden bidrar till omsättningen 

angiven i procentsatserna där vi har alternativ för varje 10 procentsintervall (exempelvis, 0-9 

%, 10-19 % och så vidare). 

 

Redovisning Revision 

Rådgivning Konsulttjänster  

Skattefrågor Juridiska frågor 

Verksamhetsutveckling Annat 

 

Påståendena nedan görs för att kunna uttala oss om redovisning, revision och skatterådgivning 

har fått en ökad betydelse i revisionsbyråernas tjänstemix sedan beslut om förändring i 

revisionsplikten togs 2008. I vår intervju med Bengt Skough var ökad satsning på redovisning 

en av de förändringar han uppmärksammat på marknaden. 

 

Vår byrå har genomfört en ökad satsning på redovisningstjänster under de senaste två åren. 

 

Redovisningstjänsterna har ökat i andel av vår tjänstemix de senaste två åren. 

 

Rådgivningstjänsterna har ökat i andel av vår tjänstemix under de två senaste åren. 

 

Skatterådgivningstjänsterna har ökat i andel av vår tjänstemix de två senaste åren. 

 

Avslut 

Som avslut på enkäten lämnar vi rum för respondenten att dela med sig av sina egna 

funderingar kring avskaffandet. Detta kan belysa om vi har missat något väsentligt område.  

 

 Har ni ytterligare tankar kring förändringar av revisionsplikten för små företag? 
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4.4 Bortfallsanalys 
 

Jacobsen (2002) visar att bortfall sker allteftersom undersökningen fortlöper. I och med att vi 

fokuserade på att finna revisionsbyråerna benägna i de 25 största städerna representeras första 

bortfallet av de revisionsbyråerna som är belägna i andra städer än dessa. I och med att vi 

utifrån listan med 25 städer sedan samlade in våra respondenter med hjälp av sökmotorerna 

eniro.se och hitta.se faller även de som inte är registrerade på någon av dessa sökmotorer bort. 

 

Utifrån de revisionsbyråerna som vi fick träff på hos någon av sökmotorerna har vi sedan 

försökt att på via Internet komma åt mail-adresser till revisorer på dessa byråer. Därav faller 

även de som varken haft någon kontaktinformation tillgänglig på Internet genom registrering 

hos dessa sökmotorer eller någon hemsida har representerar ett bortfall ur vår population. 

 

Det andra bortfallet består av dem som av någon anledning inte fick enkäten vilket berodde i 

några fall på att mailadressen inte var giltig. Vi lyckades efter att ha kontrollerat adresserna 

åter minska ner detta bortfall till två personer vars mailadresser vilka vi fick meddelande 

återsänt mail om att de inte var giltiga. Vi fick även ett automatiskt svarsmeddelande från en i 

vårt urval om att denne var frånvarande under hela tiden som enkätundersökningen hölls 

öppen. 

 

Det tredje bortfallet utgörs av 66 % av respondenterna som av någon anledning valt att inte 

svara på enkäten. Revisorer har under våren en tid då arbetsbördan är intensivare än under 

andra perioder under året vilket kan vara en av anledningarna till att de inte valda att svara. 

För att optimera antalet svarande skickade vi efter en vecka ut ett påminnelsemeddelande per 

mail om vår enkät där 20 svarande efter en vecka slutligen stannade på 46 fullständiga svar 

med undantag för bortfall av enstaka frågor. 

 

Det fjärde bortfallet är de respondenter som valt att påbörja enkäten men aldrig fullföljde den. 

34 % öppnade någon gång under undersökningens förlopp vår enkät, men det var endast 18 % 

av dem som slutförde den.  
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4.4.1 Bortfallsanalys för stora respektive små revisionsbyråer 
 
 
Vi har använt oss av funktionen Crosstabs i statistikprogrammet SPSS för att se på om vi har 

ett systematiskt bortfall i respondenter från mindre respektive stora revisionsbyråer. Med 

hjälp av ett Chi-två test får vi fram att vi med 98 % säkerhet inte har en fördelning på våra 

respondenter som motsvarar den fördelning som vi hade i vårt urval (se bilaga 6). Detta gör 

att vi skall vara försiktiga med att generalisera våra resultat till en större population. Vi har 

alltså större del svarande för stora revisionsbyråer än för de mindre trots att vi valt att göra ett 

disproportionellt urval genom att inkludera en större andel mindre byråer än större med 

utgångspunkt från antal auktoriserade eller godkända revisorer per byrå på marknaden. 

Därmed har vi trots allt inte lyckats fånga upp de mindre revisionsbyråerna på det vis som vi 

önskat. Om man ser till vårt urval är förväntade svar (se tabellen nedan) från stora 

revisionsbyråer 23 då vi har 30 svarande kan vi i större utsträckning generalisera dessa 

resultat.  

 

 

Fördelning urval jämfört med svarande för stora respektive mindre revisionsbyråer 

   svarat 

   Ej svar Svar 

Bortfallsanalys – 

Fördelning av stora och 

mindre byråer i vårt urval 

och bland våra 

respondenter.  

Stora revisionsbyråer Antal 95 30 

Förväntad fördelning 102,0 23,0 

% av stora revisionsbyråer i 

urvalet 

76,0% 24,0% 

Mindre revisionsbyråer Antal 109 16 

Förväntad fördelning 102,0 23,0 

% av mindre revisionsbyråer i 

urvalet 

87,2% 12,8% 

 Total Antal 204 46 

Förväntat antal 204,0 46,0 

% av totala urvalet 81,6% 18,4% 
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En av anledningarna att man valde att påbörja men ej fullfölja enkätundersökningen kan ha 

varit att enkäten upplevdes som tidskrävande. Då en del av vår problemställning är 

beskrivande behöver vi ställa många frågor för att kunna fånga upp vad som har hänt. För att 

minimera risken att de som påbörjat enkäten inte skall avsluta den i förtid hade vi en skala 

som visade hur många frågor de hade besvarat samt vad som återstod.  

 

Trots att vi gjorde ett disproportionellt urval för att fånga upp de mindre byråerna kan vi med 

ovanstående bortfallsanalys konstatera att svarsprocenten för de mindre revisionsbyråerna är 

betydligt lägre i proportion till vårt urval än svarsprocenten för de stora revisionsbyråerna. 

Därför är vi försiktiga med att generalisera våra resultat för de mindre företagen från vårt 

stickprov till populationen.  

 

Stora byråer representerade 2008 66 % av alla verksamma revisorer. I vårt urval representerar 

65 % stora byråer vilket gör att fördelningen mellan stora och små revisionsbyråer med stor 

säkerhet liknar marknadens fördelning. 
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5. Empiri 
 
 

I detta kapitel presenterar vi vad som framkom ur vår intervju med Bengt Skough, ansvarig 

för små och medelstora företag på Far, onsdagen den 7 april 2010. Dessa resultat ligger 

tillsammans med vår teori till grund för frågorna i vår enkätundersökning. 

 

 

5. Sammanfattning av intervju med Bengt Skough 
 

Bengt Skough menar att för mindre komplexa ägarledda företag finns inte samma incitament 

för revision då företagets information då finns tillgänglig för dess ägare.  Bengt berättar vidare 

att för dessa företag gäller dock att krav på revision kan ställas från andra intressenter 

(exempelvis kreditgivare, leverantörer) vilket gör att det förtroende som revisionen ger blir till 

nytta för företaget. Revisionen kan mer ses som en årlig hälsokontroll som säkerställer att 

rutiner fungerar och att lagar och regler följs. Utöver detta anser Bengt att en annan nytta som 

medföljer en revision är tryggheten för företagets intressenter, på grund av delad risk. De 

främsta konsumenterna av revision är externa aktieägare, styrelseledamöter och kreditgivare 

(banker, leverantörer med flera). 

 

Bengt berättar att Far har inventerat revisorns verktygslåda och paketerat de befintliga 

förtroendeingivande tjänsterna i vad de kallar Förtroendehuset. Den nedersta våningen i 

Förtroendehuset består av redovisningstjänster då en tillförlitlig redovisning är ett fundament 

till förtroendeingivande information. På grund av avsaknaden på riktlinjer angående 

redovisningskonsulters förhållningssätt i sina uppdrag utvecklades standard för 

redovisningstjänster, Reko. Redovisningskonsulten kan upprätta en rapport där de ger 

information om att redovisningen utförts i enlighet med Reko. Bokslutsrapporten, som kan 

fungera som en viss kvalitetsstämpel, är ställd till och utformad för uppdragsgivaren (det vill 

säga, företaget). Uppdragsgivaren kan välja att delge företagets intressenter den information 

som ges i bokslutsrapporten, det är dock inget bestyrkande av redovisningen då det krävs 

säkerställning av en oberoende part.  
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Andra granskningsuppdrag är mittenvåningen i Förtroendehuset vilka utgår från befintliga 

standarder som kan användas idag men vilka i många fall täckts in av revisionen. Dessa 

tjänster kan i många fall kombineras, så även med redovisning utförd enligt Reko. 

 

De standarder som omnämndes var: 

RS 800 (Revisors rapport avseende revisionsuppdrag med särskilt syfte) 

SÖG 2400 (Uppdrag att göra översiktlig granskning av finansiella rapporter) 

SNT 4400 (Uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse rörande finansiell 

information) 

ISAE3000 granskning av annat än historisk finansiell information, samt annan rapportering. 

REVR9 – ger vägledning hur revisorns skall yttra sig när det gäller och fastställer krav på 

revisorsintygen 

 

Överst i Förtroendehuset finner vi revision som fortfarande är den finaste tjänsten med störst 

grad av säkerhet.  

 

Revisionsbyråer som inte använder sig av de alternativa granskningstjänsterna, menar Bengt 

mister i vissa fall möjligheten att fördela risken på marknaden på ett korrekt sätt. För att 

kunna tillgodose kundens behov på bästa sätt är det viktigt att alla som arbetar i 

Förtroendehuset har god kännedom om de tjänster som innefattas.  

 

När vi diskuterar marknaden i stort menar Bengt att det finns tendenser att revisorns roll mer 

kommer gå åt att agera ”företagscoach” och att rollen som ”sifferleverantör” kommer att 

minska. Detta ställer högre krav på revisorn då det kräver att denna inte bara har kunskap om 

företaget utan en bredare förståelse för verksamheten och dess bransch. Revisorn kommer 

även få arbeta med att ta fram underlag för styrning åt företagen. Bengt liknar det vid att 

rollen går mer och mer tillbaka till den mer allmänpraktiserande roll som revisorn hade på 80-

talet.  

 

Eftersom branschen har varit i en högkonjunktur de senaste åren tror Bengt att inom vissa 

revisionsbyråer har man haft så mycket att uträtta i och med sina dagliga arbetsuppgifter så att 

utrymme för omställningsförberedande inför förändringen i revisionsplikten inte har haft 

samma prioritering. Känslan på marknaden menar Bengt generellt är ju större byrå, desto mer 

förberedda i sitt tjänsteutbud är dem. Han berättar att de större byråerna har satsat stort även 
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inom redovisning, många av de större bolagen har köpt upp mindre redovisningsbyråer på 

orter. De har utvecklat interna kvalitetskontroller för redovisningen och interna 

redovisningshandböcker med Reko i botten.  
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6. Analys 

 

 

I detta kapitel analyserar vi de resultat vi fått från enkäten vi beskrev i föregående kapitel. Vi 

har valt att presentera resultatet under ämnesområden. I slutet på varje område analyserar vi 

våra resultat utifrån vår teoretiska referensram.. 

 

 

6.1 Beskrivning av enkätresultat 
 
Vi kommer nedan att presentera de resultat av vår enkätundersökning som är av betydelse för 

den första av våra två problemställningar; ”Har svenska revisionsbyråer utvecklat sitt 

tjänsteutbud inför den kommande förändringen i revisionsplikten och i så fall på vilket sätt” 

samt ” Skiljer sig benägenheten att förändra tjänsteutbudet åt mellan revisionsbyråerna och i 

så fall på vilket sätt?”. 

 

 Resultaten bygger på svar från 46 respondenter. I de fall där respondenterna fått ta ställning 

till ett påstående har en skala från 1 som motsvarar instämmer inte alls till 7 som motsvarar 

instämmer helt och hållet används. Vi har för att förenkla vår beskrivning valt att för 

redovisning av vissa påstående benämna alternativ 1-3 som instämmer ej, 4 som neutral och 

5-7 som instämmer, detta för att ge en tydligare bild över resultatet. För att stärka 

reliabiliteten av våra resultat har vi även testat våra kontrollfrågor med Cronbachs alfa och har 

endast använt oss av de resultat som överstiger ett värde på 0,600 vilket kan ses som ett 

gränsvärde för att säkerställa en förhållandevis god förmåga att påståendena mäter samma sak 

(Hair et al, 2006). 

 

Nedan presenterar vi en beskrivande analys samt redogör för vi de av våra resultat som 

antingen bekräftar eller skiljer sig från de i utifrån teorin identifierade potentiella effekterna 

på utvecklingen hos revisionsbyråerna. 
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6.1.1 Beskrivning av respondenterna 
 

Utskicket av enkäten omfattade 250 potentiella respondenter av vilka 46 respondenter svarade 

fullständigt med undantag för ett fåtal bortfall på enskilda frågor. För att få en rättvisande bild 

i beskrivningen beskrivs dessa bortfall som ”missing” i beskrivningen som följer. 

 

6.1.2 Kontorsstorlek  
 
För att få en överblick över våra respondenter har vi valt att placera dem i kategorierna; 

kontor med 1-10 anställda, 11-20 anställda, 21-50 anställda samt över 51 anställda. 

Majoriteten av våra respondenter, 18 stycken (39 %), kommer från ett kontor med 21-50 

anställda. Fördelningen mellan respondenter som är verksamma på ett kontor med 1-10 

anställda samt 11-20 anställda är lika, 13 personer i vardera kategorin (28 % vardera). I vårt 

urval kommer två respondenter från kontor med mer än 51 anställda (5 %). 

 

6.1.3 Revisionsbyråns totala storlek i Sverige 
 
Stora byråer innefattar revisionsbyråerna Pwc, Ernst & Young, KPMG, Deloitte och Grant 

Thornton vilka motsvarar 65 % av våra respondenter, totalt 30 personer. Övriga 

revisionsbyråer som vi valt att benämna som mindre revisionsbyråer motsvarar resterande 35 

%, totalt 16 personer. 

 

6.1.4 Kundsegment 

6.1.4.1 Andel kundföretag där revisionen blir frivillig 
 

I tabell 1.1. på följande sida ser vi i vilken utsträckning respondenternas kunder ej längre 

omfattas av revisionsplikten efter förändringarna som gäller från och med det räkenskapsår 

som inleds från och med den 1 november och framåt. Här kan vi se att det är spridning mellan 

våra respondenter. Majoriteten av våra respondenter, 15 stycken vilket motsvarar 33 %, har 

hela 61-80 % av sina kundföretag bland dem som efter den 1 november ej längre omfattas av 

obligatorisk revision. 28 %, totalt 13 respondenter har svarat att 21-40 % av kundföretagen 

inryms bland dem där revisionen snart blir frivillig. Hos 26 % omfattas endast 0-20 % av 

kundföretagen av förändringarna, 11 % omfattas 41-60 % av kundföretagen av 
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förändringarna. Hos 2 % av våra respondenter omfattas 81-100 % av kundföretagen av 

förändringarna i revisionsplikten. 

 

Tabell 1.1  
 
 

6.1.4.2 Omsättning från små- och medelstora företag 
 
 
Vi valde även att ställa frågan hur stor andel av revisionsbyråomsättning som bestod av 

intäkter från små- och medelstora företag. I tabell 1.2 ser vi hur våra respondenter ställt sig till 

påståendet ”största delen av vår omsättning kommer från små- och medelstora företag”. Ingen 

av våra respondenter har svarat instämmer inte alls, medan hela 68 % svarar instämmer 

ganska mycket till instämmer helt och hållet (svarsalternativ 5-7). 
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Tabell 1.2 Små- och medelstora företags andel av omsättningen hos revisionsbyråerna 

 

6.1.4.3 Inriktning främst på små– och medelstora företag 
 

Vi bad respondenterna att placera sig på en skala mellan 1 (instämmer inte alls) till 7 

(instämmer helt och hållet) beroende på hur de ställde sig inför påståendet ”vi inriktar oss 

främst på små- och medelstora företag”. Vi har valt att klassificera de som svarat 5-7 som 

instämmer samt 1-4 som instämmer ej då syftet är att urskilja de som har en tydlig inriktning 

på detta kundsegment. Bland våra respondenter har 57 % en tydlig inriktning på små- och 

medelstora företag medan resterande 43 % ej har en tydlig inriktning på detta segment. 

 

6.1.5 Revisionen som huvudsaklig erbjuden tjänst 
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Hos 48 % av våra respondenter står revisionen för huvuddelen av omsättningen medan den 

inte gör det hos 35 %. Övriga 17 % har besvarat frågan men placerat sig på det neutrala 

alternativet 4. 

 

6.1.6  Det grundläggande tjänsteutbudet 

6.1.6.1 Tjänster utifrån befintliga standarders betydelse hos revisionsbyråerna 
 

Av våra respondenter erbjuder 44 % redan sina kunder delar ut revisionen som separata 

tjänster redan ingår i tjänsteutbudet. Övriga 56 % anger att sådana tjänster ej förekommer i 

tjänsteutbudet. 

 

Revision av avtalsenliga överenskommelser (RS 800) har ökat i betydelse hos 23 % av våra 

respondenter. Revision av särskilda poster så som kundfordringar, varulager, beräkning av 

personalbonus eller avsättning till inkomstskatt (SNT 4400) har fått ökad betydelse hos 11 % 

av våra respondenter. Översiktlig granskning (SÖG 2400) som en separat tjänst har ökat i 

betydelse hos 29 % av våra respondenter. 

 

Vi kan se att SÖG 2400, översiktlig granskning av de finansiella rapporterna, är den av de 

tjänster som utgår ifrån redan befintliga standarder som ökat mest i betydelse enligt 

revisionsbyråerna men även att RS 800 har ökat i betydelse hos en femtedel. Dessa tjänster 

kan ej ses som substitut till revisionen då säkerheten och omfattningen av tjänsterna ej är 

desamma. De kan dock leverera ett förtroende, kärntjänsten, för en särskild del och med 

moderat säkerhet. 

 

6.1.6.2 Utveckling av tjänster utanför befintliga standarder 
 

Nedan redovisas resultatet på resultatet av frågan ”Vi har utvecklat nya tjänster utanför 

befintliga standarder” i tabellen nedan. Vi kan se att av dem som besvarat frågan har en knapp 

tredjedel utvecklat tjänster utanför befintliga standarder medan resterande två tredjedelar ej 

har utvecklat tjänster utanför befintliga standarder. 

 



 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ställde en öppen fråga för att komma åt eventuella tjänster som skulle kunna ses som 

substitut till revisionens kärntjänst, bitjänst och stödtjänst. Vid genomgång av dessa svar 

framkom att hos enskilda respondenter har utbildningstjänster, tjänster avseende företag inom 

den finansiella sektorn för anpassning till den skärpta lagstiftningen på området, diverse 

rådgivningstjänster, tjänster som erbjuder värderingsmodeller för företag samt intygsskrivning 

har utvecklats. Ingen av dessa tjänster täcker in revisionens kärntjänst och bitjänst, det vill 

säga förtroendeaspekten och konkretisering av den med ett uttalande i likhet med 

revisionsberättelsen. Däremot nämns diverse rådgivningstjänster och utbildningstjänster som 

vi placerat under Grönroos kategori stödtjänster vilka är delar av revisionstjänsten som 

utvecklats som separata tjänster. 

 

6.1.6.3 Stödtjänster 
 

Bland våra respondenter anger 21 % att de utvecklat rena utbildningstjänster, 67 % anger att 

de ej utvecklat rena utbildningstjänster medan resterade 12 % är neutrala till påståendet. På 

påståendet om intern revision har fått en ökad betydelse saknar vi svar från 4 respondenter. 

Av dem som valt att gradera sig på skalan upplever 67 % att intern revision inte har fått en 

ökad betydelse i tjänstemixen. 21 % ställer sig neutrala. Endast 5 respondenter (12 %) 

upplever att intern revision har fått en ökad betydelse.  
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Grönroos identifierar stödtjänster som de tjänster som läggs till det grundläggande 

tjänstepaketets kärntjänst och bitjänst för att göra tjänstepaketet mer attraktivt och 

konkurrenskraftigt. Vi identifierade förutom den rådgivande rollen vars betydelse vi går in på 

när vi diskuterar betydelsen av revisionsbyråernas andra befintliga affärsområden i slutet av 

analyskapitlet, även utbildning även intern revision som stödtjänster. Utbildningstjänster har 

utvecklats hos en femtedel av våra respondenter vilket gör att denna del av revisionspaketet 

faktiskt har uppmärksammats hos en liten del av. Intern revision vilket var ett av de mest 

värdesatta inslagen i revisionen enligt en undersökning av revisionskunder i England har fått 

en ökad betydelse hos en tiondel av våra 46 respondenter. Då endast ett fåtal respondenter kan 

vi ej konstatera någon tydlig utveckling av denna tjänst.  

 

6.1.6.4 Utveckling av det utökade tjänstepaketet 
 

Nedan beskriver vi resultatet av huruvida servicen samt rapporteringen har varit av betydelse i 

utvecklingen av nya tjänster. Både service och rapportering handlar om hur en tjänst levereras 

och ingår därmed i vad Grönroos klassificerade som det utökade tjänsteutbudet. Av våra 

respondenter uppger 73 % att de instämmer varav 29 % instämmer helt och hållet med att 

service har varit centralt i utvecklandet av tjänsteutbudet. Endast 10 % uppger att service inte 

har varit centralt. 17 % har placerat sig i den neutrala kategorin. Instämmer helt och hållet 

med att utökade verktyg för ekonomisk rapportering har införskaffats gör 27 % av 

respondenterna. Utöver dessa instämmer även ytterligare 41 % av respondenterna. 7 % varken 

instämmer eller instämmer inte med att sådana verktyg har skaffats. Övriga 25 % instämmer 

inte med att de satsat på denna typ av verktyg. 

 

Vi kan se att beståndsdelar så som rapporteringsverktyg samt service har varit i fokus hos mer 

än hälften av våra respondenter de senaste två åren. Även utvecklandet av tekniska lösningar 

har fått en ökad betydelse hos våra respondenter under de senaste två åren, något vi går in mer 

specifikt på under stycket digitalisering. Därmed kan vi i våra resultat se ett tecken på att det 

utökade tjänstepaketet har varit centralt i utvecklingen hos byråerna. En anledning till detta 

kan vara att det går att sätta en mer företagsspecifik prägel på det utökade tjänsteutbudet 

vilket då differentierar en produkt där det grundläggande tjänstepaketet är detsamma gentemot 

konkurrenter. 
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6.1.7 Konsumenternas förhandlingsstyrka 
 
Medproducenterna – företagen 
 
Marknadsorientering 
 
I vår undersökning stämmer 44 % av våra respondenter med att de utbildat sin personal mer 

aktivt sedan 2008 för att de skall kunna identifiera varje kunds specifika behov av revision, 

redovisning, rådgivning och skatterådgivning. Bland de övriga upplever 35 % ej mer aktiv 

utbildning av personalen för att bli mer inriktade på kundens specifika behov. 22 % ställer sig 

neutrala. 

 

Bland våra respondenter har 38 % utvecklat verktyg så som mallar inom byrån för att 

identifiera kvalitetssäkringsbehovet hos det enskilda företaget. 41 % har ej utvecklat sådana 

typer av verktyg. Övriga 21 % är neutrala till påståendet. 

 

En helhetslösning för kunden har varit ett av nyckelorden i anpassning av tjänsteutbudet till 

förändringen i revisionsplikten är hos 62 % av respondenterna. Bland våra respondenter 

uppger 19 % uppger att det inte varit ett av nyckelorden, resterande 19 % är neutrala. 

 
I teorin diskuterade vi att en öppning av marknadens inträdesbarriärer ställer högre krav på 

revisionsbyråerna att anpassa sig till kundernas behov på grund av att konkurrensen på 

marknaden förväntas öka. Vi kan se en stor del av revisionsbyråerna har ökat sin 

marknadsorientering genom att utbilda personal och utveckla material som gör att de på bästa 

sätt kan identifiera sina kunders enskilda behov. Att helhetslösning har varit ett nyckelord hos 

drygt hälften av våra respondenter tyder också på att de förberett sig inför förändringarna 

genom att kundanpassa sina tjänster. Detta tyder på att konsumenternas förhandlingsstyrka 

när det kommer till hur tjänsterna utformas ökat. 

 

6.1.8 Inträdesbarriärer på marknaden samt konkurrens mellan befintliga aktörer 

 

I stapeldiagrammet nedan ser hur stora respektive mindre revisionsbyråer har ställt sig till 

påståendet ”Vi har genomfört förändringar i vårt tjänsteutbud för att anpassa oss till 

förändringarna i revisionsplikten”. Då vi har ett större antal respondenter från stora 

revisionsbyråer har vi för jämförbarhetens skull valt att redovisa våra utifrån hur många % av 

respektive svarsgrupp (stora och mindre revisionsbyråer) som placerat sig i varje alternativ. 
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Om vi summerar hur många procent av de mindre revisionsbyråerna som svarat alternativ 

instämmer ganska mycket, instämmer mycket och instämmer helt och hållet ser vi att det är 

44 %. För samma svarsalternativ är det 73 % av respondenterna i svarsgrupp stora 

revisionsbyråer. På detta vis kan vi dra slutsatsen att det i högre grad är så att de stora 

revisionsbyråerna har genomfört förändringar i sitt tjänsteutbud för att anpassa till 

förändringarna i revisionsplikten. 

 

 

 

När vi i vår teori berörde konkurrensen mellan revisionsbyråerna menade vi att på grund av 

att de stora revisionsbyråerna hade en större andel kunder som ej omfattas av de kommande 

förändringarna i revisionsplikten skulle de vara mindre benägna än mindre revisionsbyråer att 

förändra sitt tjänsteutbud. Enligt våra resultat ovan kan vi ej se någon tendens till att detta 

stämmer, snarare så verkar de större revisionsbyråerna har kommit längre i sin utveckling. 

Något som även Bengt Skough uppmärksammade när han sa ”ju större revisionsbyrå- desto 

bättre förberedda är dem”. 
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När vi ställde påståendet ”lägre pris har varit centralt i vårt utvecklande av nya tjänster” 

svarade endast en av våra respondenter, denne tillhör kategorin mindre revisionsbyråer, 

instämmande med påståendet. Detta visar på att lägre pris inte har varit centralt i utvecklandet 

av nya tjänster hos vare sig hos de mindre eller stora revisionsbyråerna. 

 

6.1.9 Digitalisering 
 

Sedan 2008 uppger 62 % att de satsat extra mycket på tekniska lösningar. Av övriga uppger 

33 % att ingen extra satsning på att digitalisering av tjänsterna har gjorts. 5 % ställer sig 

neutrala.  

 

Teknologi identifierades som en av krafterna som påverkar marknaden och vi kan se att 

utvecklingen av tjänsteutbudet påverkats av denna kraft då det utökade tjänsteutbudet har 

förändrats med grund i digitalisering. Då kraften avreglering är den grundläggande kraften för 

denna förändring kan vi även se att kraften digitalisering har påverkats av avregleringskraften. 

Vi kan se att utveckling av teknologi, som nämnt under stycket om det utökande 

tjänstepaketet är ett sätt för revisionsbyråerna att utveckla hur tjänsterna levereras vilket har 

betydande i utvecklingen. 

 

6.1.10 Globalisering 
 

I vårt stickprov instämmer 40 % av byråerna med att de erbjuder sina kunder ett intyg om att 

redovisning skett i enlighet med standarden Reko, knappt hälften av byråerna instämmer inte 

med att de erbjuder denna tjänst. Av dessa 40 % instämmer 17 helt och hållet med att de 

erbjuder denna tjänst. Då standarden för redovisningskonsulter, Reko, gavs ut i första 

upplagan 2008 kan vi med säkerhet säga att dessa tjänster har utvecklats under undersökt 

tidsperiod. 

 

Detta kan inte ses som ett substitut till revisionens kärntjänst då ingen oberoende part, vilket 

enligt agentteorin är förutsättningen för en försäkran om att de finansiella rapporterna är i sin 

ordning, existerar. För den utländska motsvarigheten compilation är ett sådant intyg riktat till 

företaget, inte till företagets intressenter. Däremot skulle ett sådant intyg kunna fungera väl 
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som ett substitut till revisionens stödtjänst då företagets behov av trygghet i sin ekonomiska 

information kan tillgodoses. I vår intervju med Bengt Skough på Far menade han att tjänster 

såsom kvalitetssäkrad redovisning kan vara en del i en kombination av förtroendetjänster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela 70 % av revisionsbyråerna uppgav att de har utvecklat metodik som säkerställer att 

redovisningen har skett enligt Reko, 15 % har inte gjort det. Resterade var neutrala. 

 

För att se på om de större revisionsbyråerna genom sitt internationella nätverk till högre grad 

har utvecklat ett intyg om att redovisningen utförs enligt REKO har vi valt att dela in 

staplarna i svarsgrupper, en motsvarar mindre revisionsbyråer och de andra stora 

revisionsbyråer, där vi kan se fördelningen i procent hus respektive svarsgrupper. 
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Ovan kan vi se att mindre revisionsbyråer i större grad utvecklat denna tjänst vilket gör att vi 

ej kan styrka att större byråer i högre grad skulle ha utvecklat tjänster som erbjuds i andra 

länder där liknande förändringar har genomförts. 

 

6.1.11 Satsning på tjänster inom revisionsbyråns övriga befintliga affärsområden 

6.1.11.1 Redovisning 

 

Vi bad våra respondenter att placera in sin revisionsbyrås andel redovisningstjänster i ett 

intervall från 0-100 % av sin omsättning. Vi ställde en fråga där vi bad dem uppskatta hur det 

såg ut för två år sedan och en hur det ser ut idag vilket ger oss möjlighet att jämföra våra 

resultat. Nedan ser ni två cirkeldiagram som representerar vårt resultat där vi tydligt ser ett 

mönster. Av våra respondenter svarade flest att affärsområdet redovisning för två år sedan 

stod för 21-30 % av revisionsbyråns omsättning, medan idag svarar flest att redovisningens 

andel är 31-40 %. Redovisningen som affärsområde har alltså fått ökad betydelse i 

revisionsbyråernas tjänsteomsättning.  
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Respondenterna fick ta ställning till påståendet ”Redovisningstjänsterna har ökat i andel av 

omsättningen” då 24 stycken, det vill säga, dryga 50 % svarade att de instämde med 

påståendet. Detta bekräftar resultatet som vi fick ovan och vi kan se en ökning av 

redovisningstjänster hos revisionsbyråerna de senaste två åren. 

 

För påståendet ”Vi har genomfört en ökad satsning på redovisningstjänster de senaste två 

åren” svarar 70 % att de instämmer i någon grad medan övriga 30 % inte instämmer eller valt 

att ställa sig neutrala till påståendet. 

 

6.1.11.2 Revision 
 

För affärsområdet revision kunde vi ej urskilja ett lika tydligt mönster. Det vi 

uppmärksammat är att hos nio av våra totalt 45 respondenter som besvarat frågan har andelen 

revision minskat, hos fyra har andelen revision ökat medan hos 32 respondenter är 

omsättningen från revision likvärdig jämfört med två år sedan. 

 

6.1.11.3 Rådgivning och konsulttjänster 
 

Omsättningen hos revisionsbyråerna för rådgivningstjänster samt konsulttjänster står med ett 

fåtal undantag för lika stor andel av den totala omsättningen idag jämfört med för två år 

sedan. Dessa tjänster kan alltså klassificeras som stabila. 
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6.1.11.4 Skattefrågor 
 

Nedan illustreras den minskning i procent av omsättning för skattefrågor som vi kan 

uppmärksamma hos våra respondenter. Hos våra respondenter ser vi en minskning för dem 

där 11-20 % av omsättningen för två år sedan kom från skattefrågor jämfört med idag medan 

antal respondenter där skattefrågor endast står för 0-10 % har ökat idag jämfört med för två år 

sedan. 

 

 
 

När vi bad våra respondenter placera sig på en skala mellan 1-7 där instämmer inte alls = 1 

och instämmer helt och hållet =7 placerade sig 70 % i något alternativen 1,2, 3 och 4. Detta 

betyder att majoriteten ej har upplevt någon ökning av skattefrågor i förhållande till den totala 

tjänstemixen vilket samstämmer med resultaten vi fick ifrån ovanstående jämförelse mellan 

skattfrågornas andel av den totala omsättningen. 

 

6.1.11.5 Juridiska frågor, verksamhetsplanering och andra tjänster 
 

Andelen av omsättningen för juridiska frågor, verksamhetsplanering och andra tjänster står 

idag liksom för två år sen för endast 0-10 % av revisionsbyråernas omsättning. 

 

I teorin menade vi att en ökad satsning på revisionsbyråernas övriga affärsområden; 

redovisning, rådgivning och revision för att sprida risken för tappade revisionsuppdrag i och 

med frivillig revision var en möjlig utveckling. Vi kan se tecken på att redovisningstjänster 
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har ökat i andel av den totala omsättningen de senaste två åren hos en fjärdedel av våra 

respondenter. När vi i teorin studerade effekterna av liknande förändringar i revisionsplikten i 

andra länder var en ökad andel av övriga tjänster som kompensation för minskad andel 

revisionstjänster hos revisionsbyråerna en av de uppmärksammade. Resultatet tyder på en 

liknande utveckling när det gäller redovisningstjänster hos svenska revisionsbyråer.  

 

Däremot kan vi ej observera en liknande utveckling när det gäller rådgivning, 

skattekonsulttjänster samt övriga tjänster. När det gäller skattekonsulttjänster hos våra 

respondenter ser vi dessutom tecken på en motsatt utveckling. I övriga länder har effekterna 

studerats efter att förändringen genomförts. Då revisionen väljs bort skulle en ökning av 

efterfrågan på konsulttjänster vara möjlig då företagen först då ej heller får den kontroll av 

interna rutiner samt hantering av skatter och avgifter som revisionen innebär. Den tryggheten 

som genomgången av företagens rutiner och system var just en av de mest uppskattade nyttor 

av revisionstjänsten hos företagen. 

 

Om revisionsbyråns huvudsakliga tjänst, det vill säga den tjänst som stod för störst del av 

omsättningen, är revision menade vi att incitamenten att risksprida genom att satsa på 

redovisningstjänster skulle vara större. Nedan kan vi se ett diagram där vi valt att placera in 

respondenterna i svarsgrupperna, ej revision som huvudsaklig tjänst samt revision som 

huvudsaklig tjänst (här har vi exkluderat de neutrala). Vi har valt att se hur dessa två 

svarsgrupper har ställt sig till påståendet; ”Vi har genomfört en ökad satsning på 

redovisningstjänster de senaste två åren”. Andel i procent som instämmer med påstående i 

någon grad är för svarsgruppen där revision ej är huvudsaklig tjänst ca 75 % medan för 

svarsgruppen där revision är huvudsaklig tjänst 59 %. Därav kan vi se att de som ej har 

revision som huvudsaklig tjänst till större grad har genomfört en redovisningssatsning de 

senaste två åren. 
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För att se på om denna grupp i större grad har satsat på att tydliggöra nyttan av revisionen till 

sina kunder har vi på liknande vis som ovan utformat diagrammet som följer. Här kan vi 

urskilja att ur svarsgruppen som ej har revision som huvudsaklig tjänst instämmer i någon 

grad 75 % av respondenterna medan ur svarsgruppen som har revision som huvudsaklig tjänst 

instämmer i någon grad 64 %. Vi kan därmed dra slutsatsen att de som har revision som 

huvudsaklig tjänst satsat något mer på att tydliggöra värdet av revisionstjänsten än på att 

risksprida genom att satsa redovisningstjänster de senaste två åren. 
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6.1.12.1 Förändring av tjänsteutbudet de senaste två åren 
 

Vi kommer nu att gå igenom tre ämnesområden och diskutera dessa i förhållande till vår 

teoretiska referensram. 

 

Bland våra respondenter är det 80 % som inte instämmer med påståendet ”Vi har inte 

förändrat vårt tjänsteutbud de senaste två åren”, vilket betyder att en tydlig majoritet har 

förändrat sitt tjänsteutbud. De som inte förändrat sitt tjänsteutbud är 13 % och resterande 7 % 

är neutrala. 

 

I tabellen nedan ser vi hur våra respondenter har ställt till ”Vi har genomfört förändringar i 

vårt tjänsteutbud för att anpassa oss till förändringarna i revisionsplikten”. Av våra 

respondenter instämmer 63 % med att förändringar genomförts, 24 % instämmer inte med att 

förändringarna har skett på grund av de kommande förändringarna. Övriga (13 %) ställer sig 

neutrala till påståendet. 
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För att se på hur revisionsbyråernas kundsegment påverkar om revisionsbyråerna har 

genomfört förändringar i sitt tjänsteutbud har vi placerat respondenter i vad vi kallar 

svarsgrupper. Sedan har vi studerat hur inriktningen samt kundsegmentets påverkan på 

utvecklingsbenägenheten hos revisionsbyråerna. Diagrammen redovisas nedan. 
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I diagrammet ser vi att för dem som har mer än 60 % av sina kunder i segmentet där 

revisionen blir frivillig från och med räkenskapsåret som inleds efter den 31 oktober 2010 

instämmer 69 % i någon grad med att de genomfört förändringar i sitt tjänsteutbud. Av dem 

som har 0-60 % av sina kunder i segmentet instämmer 60 % i någon grad med att de 

genomfört förändringar av tjänsteutbudet. Hos båda svarsgrupperna har alltså majoriteten 

utvecklat sitt tjänsteutbud även om fler i svarsgruppen som har en stor andel kunder inom 

segmentet som påverkas svarar att de genomfört förändringar. Om man studerar i vilken grad 

de instämmer ser vi även att de som har en större andel kunder i det påverkade segmentet i 

större utsträckning placerat sig i kategorierna instämmer mycket eller helt och hållet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I diagrammet ovan har vi placerat våra respondenter i svarsgrupper som motsvarar en tydlig 

inriktning på små- och medelstora företag samt ej en tydlig inriktning på små- och medelstora 

företag. De som har en tydlig inriktning har i 65 % av fallen utvecklat sitt tjänsteutbud medan 

60 % av de som ej har en tydlig inriktning har genomfört förändringar i tjänsteutbudet. Här 

kan vi se att de som instämmer helt och hållet är dubbelt så många för dem som har en 

inriktning på små- och stora företag jämfört med dem som inte har en sådan inriktning. 
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Då vårt urval är begränsat samt att differenserna är mindre vill vi vara försiktiga med att dra 

slutsatser utifrån detta, men våra resultat tyder på att andelen kunder där revisionen kommer 

att bli frivillig påverkar revisionsbyråns utvecklingsbenägenhet något mer än revisionsbyråns 

inriktning på små- och medelstora företag. 

 

En ökning av kvalitetssäkringstjänster i och med de ankommande förändringarna i 

revisionsplikten har uppmärksammats i 52 % av respondenternas tjänsteutbud. Hos övriga 48 

% har ingen ökning av tjänster uppmärksammats. 

 

6.1.12.2 Förändring av tjänsteutbudet just nu 
 

Hos 56 % av våra respondenter pågick arbetet med att anpassa tjänsteutbudet till 

förändringarna i revisionsplikten aktivt när de besvarade enkäten medan 17 % ej arbetade 

aktivt med förändring. 17 % ställde sig neutrala till påståendet ”Vi arbetar aktivt just nu med 

att anpassa vårt tjänsteutbud till förändringarna i revisionsplikten”. 

 

6.1.12.3 Förändring av tjänsteutbudet när effekterna av revisionspliktens avskaffande för 
små- och medelstora företag är kända 
 

Bland våra respondenter placerar sig 35 % i alternativ 1-3 vilket tyder på att de inte har några 

planer att förändra utbudet när de sett effekterna av förändringen i revisionsplikten. Hälften 

svarar att de har planer på att förändra tjänsteutbudet när effekterna av revisionspliktens 

avskaffande är kända och 15 % ställer sig neutrala till påståendet. 

 

Genom att titta på några av Porters five forces kan vi se varför majoriteten av 

revisionsbyråerna har valt att förändra sitt tjänsteutbud. Vi identifierade att konsumenternas 

förhandlingsstyrka skulle kunna öka efter en avreglering av revisionsplikten då vissa företag 

väljer bort revision vilket skulle leda till en ökad konkurrens om de kunder som fortfarande 

efterfrågar tjänsten. Denna ökade konkurrens kan ha en faktor i det redan utförda samt 

pågående arbete att förändra tjänsteutbudet. Dock identifierade vi även kärntjänsten som 

förtroende, något som bygger på relation, trovärdighet och trygghet varmed konsumenterna 

skulle vara lojala emot revisionsbyråerna och därmed behålla revisionen. Denna tes kan 

förklara varför vissa byråer väljer att vänta med utvecklandet av nya tjänster till dem ser 
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effekterna av förändringen i revisionsplikten då de är osäkra på om de kommer att påverkas i 

någon större utsträckning.  

 

6.1.13 Anledningar till begränsning i utvecklandet av utvecklande av tjänsteutbudet 

6.1.13.1 Ekonomiska resurser 
 

Begränsade ekonomiska resurser identifierade i vår teori som en faktor som kan ha en negativ 

påverkan på utvecklandet av tjänsteutbudet. Av våra respondenter anser endast 5 % att de 

varit begränsade i utveckling av tjänster i och med brist på ekonomiska resurser. Detta gör att 

majoriteten inte anser sig vara begränsade av den anledningen. Tjänsteutveckling och 

marknadsföring av en ny tjänst är kapitalintensivt och då de stora revisionsbyråerna har varit 

ledande inom branschen i många år har ett försprång gentemot de mindre när det kommer till 

ekonomiska resurser. Att mindre byråer skulle vara mer begränsade i sin tjänsteutveckling på 

grund av ekonomiska resurser var enligt resultaten ovan ej något vi kunnat uppmärksamma. 

 

Vi visade även i teorin att revisionsmarknaden i Sverige domineras av de fem största 

byråerna. I avsnittet om inträdesbarriärer samt konkurrens mellan befintliga aktörer kom vi 

fram till att de stora byråerna har ett stort internt nätverk där de kan inhämta kunskap om 

effekter vid avskaffande av revisionsplikten i andra länder. Dock kunde vi när vi studerade 

utvecklingen av intyg om redovisning enligt REKO (motsvarar compilation), där resultatet 

redovisas senare i kapitlet, påvisa att mindre byråer i större utsträckning utvecklat en sådan 

tjänst. Vi kan dock inte dra några generella slutsatser utifrån detta men konkludera att när det 

gäller en sådan typ av tjänst har de stora byråer ej kommit längre till följd av sitt interna 

nätverk.  

 

6.1.13.2 Främsta anledningarna till begränsning i utvecklandet av tjänsteutbudet 
 

För att fånga upp vilka de främsta anledningarna till att revisionsbyråerna inte valt att 

utveckla ställde vi en öppen fråga. Då flera av våra respondenter angett liknande svar, ger de 

oss möjligheten att kategorisera och redovisa resultaten vilka anledningar som nämns mest 

frekvent. 
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Det är 23 respondenter som valt att besvara denna öppna fråga. Vi kan se att de vanligaste 

anledningarna till att förändring ej har skett är att man är osäker på vilka effekter 

förändringarna kommer få och därav avvaktar samt att man anser sig redan ha ett 

tillfredsställande tjänsteutbud. Av dem som angett att de redan har ett tillfredsställande 

tjänsteutbud anser en del dock att marknadsföringen av dessa kan förbättras. En hård 

nuvarande arbetsbelastning är den tredje mest förekommande anledning till att förändring ej 

skett. 

 

Som vi tidigare påpekat kan en väntan på effekterna av revisionspliktens förändring ha sin 

grund i att revisionsbyråerna inte förväntar sig tappa kunder då kärntjänstens utformning kan 

frambringa en lojalitet hos konsumenten. Att tidsbrist har angetts som en anledning till varför 

tjänsteutbudet ännu ej utvecklats kan förankras i det faktum att revisionsbranschen har 

befunnit sig i en högkonjunktur de senaste åren och det har därmed inte funnits utrymme för 

omställningsarbete inför den kommande förändringen i revisionsplikten. Detta var något som 

Bengt Skough även menade var en möjlig anledning till att förändringar i tjänsteutbudet hos 

revisionsbyråerna inte skett. 
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6.1.14 Förtydligande av revisionens värde 
 

Ett mer aktivt arbete för att tydliggöra värdet av revision hos revisionsbyrån upplever 67 % av 

respondenterna, medan 33 % inte upplever detta. Revisorerna har hos 65 % av 

respondenternas byråer informerat sina kunder mer aktivt om revisionsvärdet, medan 35 % 

inte upplever ett mer aktiv arbete. Informationsmaterial har tagits fram hos 65 % av 

respondenterna där revisionens värde tydliggörs, medan 35 % inte har tagit fram sådant 

informationsmaterial. Den externa marknadsföringen av revisionens värde har alltså 

intensifierats under de senaste åren hos majoriteten av våra respondenter. 

 

I teorin klassificerade vi revisionstjänsten som en abstrakt tjänst vilket gör det svårare för 

kunden att se det konkreta resultatet av tjänsten. Därav menade vi att det är extra viktigt att 

tydliggöra nyttan av tjänsten. Vi ser att nästan 70 % av våra respondenter arbetat mer aktivt 

för tydliggörande av revisionens värde de senaste två åren vilket visar på att de 

uppmärksammat betydelsen av att konkretisera nyttan med revisionstjänsten. Det tyder även 

på ett aktivt arbete hos våra respondenter för att behålla revisionen som en viktig del i sitt 

framtida tjänsteutbud. Bengt Skough, Far, beskrev revisionen som just den ”finaste” och mest 

heltäckande tjänsten i Förtroendehuset vilket visar på att man inom branschen fortsatt 

betraktar tjänsten som mycket betydelsefull. Att Far har valt att utveckla Förtroendehuset där 

beståndsdelarna tydliggörs på ett enkelt sätt är även detta ett tecken på konkretisering och ett 

förtydligande av förtroendetjänsterna. 

 

6.1.15 Enskilda intressenters förhandlingsstyrka 
 

Vi kan se att endast ett fåtal respondenter instämmer med att de utvecklat tjänster som 

specialanpassats till intressenternas önskemål. Vi redovisar resultaten för dem som instämmer 

nedan: 

 

Anpassade tjänster för bankerna  11 % 

Anpassade tjänster för externa aktieägare 23 % 

Anpassade tjänster för Skatteverket  12 % 
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Resterande respondenter ställer sig neutrala eller instämmer ej med att de utvecklat 

behovsinriktade tjänster som riktar sig till enskilda intressenter. Vi kan dock uppmärksamma 

att de som utvecklat tjänster som anpassats för externa aktieägare är mer förekommande än de 

övriga. 

 

I teorin diskuterade vi företagens intressenter olika användning av revisionens slutprodukter, 

revisionsberättelsen samt den reviderade årsredovisningen. Med dessa indirekta konsumenters 

olika behov som utgångspunkt öppnade vi upp för en utveckling av tjänsteutbudet genom mer 

behovsanpassade tjänster som riktar sig till enskilda intressenter. Sådana typer av 

specialanpassade tjänster existerar hos våra respondenter men inte i någon större utsträckning. 

En förklaring till att sådana tjänster ännu inte har utvecklats i större utsträckning kan vara att 

revisionen vid enkätens tidpunkt fortfarande var obligatorisk och därmed ingen efterfrågan på 

sådana typer av tjänster. Ett annat sätt att uttrycka detta på är att vad Porter klassificerade som 

konsumenternas förhandlingsstyrka i dagsläget är svag då de ännu inte har möjligheten att 

välja bort revisionen. 
 

6.1.16 Avslut 
 

Som avslut på blanketten lämnade vi rum åt respondenterna att lämna egna tankar kring 

förändringen i revisionsplikten. 14 personer valde att dela med sig av sina funderingar, av 

dessa trodde 28 % att det inte kommer att bli någon större skillnad när lagändringen träder 

ikraft. 35 % såg förändringen som något positivt som skulle leda till ökade möjligheter för 

revisorn och mer kundanpassade lösningar.  

 

6.2 Felkällor 
 

Vi har identifierat att påståendet som syftar till att identifiera om företagen har utvecklat 

någon tjänst som motsvaras av review och SÖG 2400 Vi har utvecklat tjänster som ger en 

avgränsad kontroll av räkenskaperna som i och med att ordet avgränsad kan uppfattas på 

olika sätt blir tvetydig. Avgränsad kontroll skulle kunna betyda att kontrollen begränsas till 

vissa poster vilket i så fall syftar till standarden RS 800 men skulle lika gärna kunna betyda att 

kontroll är avgränsad sin karaktär, till exempel att den utgår endast från analytisk granskning 
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och samtal personalen som då beskriver kan också betyda att kontrollen endast utgår från en 

analytisk granskning och samtal med personal. 
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7. Slutsatser 

 

 

I detta kapitel redogör vi för vilka slutsatser vi kommit fram till och lämnar även förslag på 

framtida forskning.  

 

 

7.1 Slutsatser 
 

I vår inledning formulerade vi syftet för vår uppsats i två problemställningar. Vi redogör här 

för de slutsatser som har framkommit för de båda problemställningar uppdelat i två stycken. 

 

Har svenska revisionsbyråer utvecklat sitt tjänsteutbud inför den kommande förändringen i 
revisionsplikten och i så fall på vilket sätt?  
 

Närmare två tredjedelar av våra respondenter uppgav att de redan nu har utvecklat sitt 

tjänsteutbud och 56 % sa sig vara aktiva med en sådan förändring. Trots att en stor majoritet 

utvecklat sitt tjänsteutbud har vi haft svårigheter att identifiera nya tjänster vilket tyder på att 

de antingen utvecklat tjänster som i stor grad redan existerar på marknaden eller så har våra 

respondenter varit ovilliga att i alltför stor detaljgrad informera om dessa tjänster.  

 

Att det till stor del rör sig om utveckling av befintliga tjänster kan vi iaktta då nästan två 

tredjedelar av byråerna anger att dessa tjänster redan existerar på marknaden idag medan 27 

% uppger att det rör sig om nya tjänster. När vi undersökte vad som har hänt i övriga Europa 

uppmärksammade vi att merparten av förändringarna inte har kommit i samband med 

genomförandet av lagförändringen utan att effekterna av denna har dröjt. En anledning till 

fördröjningen har i andra europeiska länder varit liksom i Sverige att företagen måste ta ett 

aktivt beslut om att inte ha revision.  

 

Totalt 70 % av våra respondenter uppgav att de genomfört en ökad satsning på 

redovisningstjänster. Som vi var inne på i vår teori kan detta vara ett sätt att kompensera för 

risken av kommande eventuella förlorade intäkter på grund av bortfall av revisionsuppdrag i 

och med förändringar i revisionsplikten. Då vi studerar erfarenheterna från andra länder i 
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Europa där liknande förändringar i revisionsplikten genomförts har de som valt bort 

revisionen i övervägande del efterfrågat andra typer av tjänster som revisionsbyrån erbjuder. 

Detta skulle därför kunna vara ett tecken på att revisionsbyråerna förbereder sig för en 

eventuell ökad efterfrågan på andra ekonomitjänster såsom redovisning. Far har placerat 

redovisning i botten av sitt Förtroendehus vilket tyder på att en redovisning som utförts enligt 

Reko också bringar förtroende. Dock ska det göras klart att detta inte kan ses som ett substitut 

när det kommer till kärntjänsten, förtroende, då revisionen involverar granskning av en 

oberoende part som enligt agentteorin är förutsättningen för den typen av 

informationsriskminskande försäkran. 

 

När vi studerade revisionsbyråer där revisionen är den huvudsakliga erbjudna tjänsten såg vi 

ej en ökad benägenhet att satsa på redovisningstjänster jämfört med dem som inte ansåg att 

revision var deras huvudsakliga tjänst. Vi kunde istället se att dessa byråer satsat på att 

tydliggöra värdet med revisionstjänsten vilket tyder på att revisionen prioriteras i 

tjänsteutbudet hos dessa byråer även framöver 

 

Kvalitetssäkring av redovisning har blivit viktigare hos revisionsbyråerna, 70 % uppgav att de 

utvecklat metodik för att säkerställa att redovisningen utförts enligt Reko. Nästan två 

femtedelar av revisionsbyråerna som deltagit i vår enkätundersökning erbjuder redan idag ett 

intyg om att redovisningen utförts i enlighet med Reko. Motsvarigheten i England, 

Compilation, är riktat till företaget och ej till dess intressenter vilket tyder på att den är mer att 

betrakta som ett substitut till tryggheten för företagen som vi identifierat som en stödtjänst i 

det grundläggande revisionstjänstepaketet. I teorin identifierade vi att de större 

revisionsbyråerna har en konkurrensfördel på marknaden i och med sitt internationella 

nätverk. Vi fann att intyget om att redovisningen har utförts enligt REKO har en större 

utbredning hos de mindre byråerna än hos de stora vilket tyder på att de stora 

revisionsbyråerna ej har haft fördelar av detta nätverk i utvecklingen av denna tjänst. 

 

Med utgångspunkt från intressentmodellen fann vi Skatteverket, banker samt externa 

aktieägare som intressenter med stor makt och med detta som bakgrund undersökte vi 

huruvida det utvecklats specifika tjänster som är riktade till var och en av dessa grupper. Vi 

kunde se att tjänster av denna karaktär utvecklats i liten grad vad gäller intressenterna banker 

samt Skatteverket och i något större utsträckning för att tillfredställa externa aktieägares 

intressen. En anledning till detta skulle kunna vara att revisionen i dagsläget fortfarande är 
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obligatorisk för företagen och företagens intressenter ännu inte har något behov av en annan 

typ av kvalitetssäkrande tjänst. Dock skulle efterfrågan på sådana tjänster kunna öka när 

revisionen blir frivillig för små- och medelstora företag och först då skulle de externa 

intressenternas förhandlingskraft öka. 

 

De befintliga standarder som Far uppmärksammat kan komma att få ökad betydelse i och med 

förändringarna i revisionsplikten för mindre företag identifierades i vår teori. Endast en 

mindre ökning av deras betydelse i revisionsbyråernas tjänstemix kan iakttas. 

Lagförändringen har ännu inte trätt i kraft vilket innebär att samtliga svenska aktiebolag 

fortfarande omfattas av revisionsplikten. Det är möjligt att dessa tjänster kommer att 

efterfrågas mer i framtiden och då få en större betydelse i revisionsbyråernas tjänstemix, men 

i dagsläget är detta inget vi har kunnat identifiera.  

 

I teorin kom vi fram till att utbildning och kontroll av interna rutiner var stödtjänster i 

revisionens grundläggande tjänstepaket som riktar sig främst till medproducenterna, 

företagen. Då revisionen inte längre blir obligatorisk för mindre företag identifierade vi en 

potential för revisionsbyråerna att erbjuda dessa tjänster separata tjänster. När det kommer till 

rena utbildningstjänster som är riktade till företagen har vi uppmärksammat en mindre 

utveckling hos revisionsbyråerna. 

 

Pessimier menade att den tekniska utvecklingen är en av krafterna som ständigt modifierar 

vad marknaden vill ha.  I vårt stickprov kunde vi se att mer än hälften av revisionsbyråerna 

hade utvecklat sin tekniska plattform. Detta tyder alltså på att byråerna har gjort insatser för 

att anpassa sig till efterfrågan på marknaden. Att utvecklingen i den tekniska plattformen 

dessutom varit inriktad på att utveckla verktyg som erbjuder bättre rapportering åt företagen 

samt bättre tekniska lösningar för sina kunder är ytterligare tecken på marknadsorientering 

hos byråerna. En ökad marknadsorientering i sin tur tyder på att konsumenternas 

förhandlingskraft på marknaden har ökat. 

 

Grönroos (2003) identifierade just tillgänglighet som en komponent i det utökade 

tjänsteutbudet i samband med tjänsteutveckling. I och med att satsning på webbaserade 

ekonomisystem gjorts hos 62 % av revisionsbyråerna ökas tillgängligheten av deras tjänster 

för kunderna. Då tekniken ständigt är i förändring idag kan vi inte heller här knyta 

utvecklingen enbart till förändringen i revisionsplikten, dock kan vi se tydliga tendenser till 
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att dessa utvecklingsinsatser ämnar till att förbättra hur tjänsten levererats vilket även det 

tyder på att byråerna blivit mer efterfrågeinriktade. 

 

Utbildning av personal inom marknadsföringsområdet har varit ett område som 46 % av 

revisionsbyråerna i vår undersökning har satsat mer på de senaste två åren. Utöver 

marknadsföring uppgav även 41 % att de har utbildat sin personal för att bättre kunna 

identifiera kundens specifika behov.  

 

Då revisionens kärnprodukt, förtroendet, är av abstrakt art menar Grönroos att det är viktigt 

att synliggöra tjänstenyttan för kunden. I och med att revisionen blir frivillig för 72 procent av 

företagen i Sverige ökar det trycket på revisionsbyråerna att kommunicera nyttan till sina 

kunder. Detta kan vi se tydliga tecken på då 67 % av våra respondenter instämmer med att de 

under den senaste tvåårsperioden arbetat mer aktivt för att tydliggöra revisionsnyttan. Hos 

mer än hälften har revisorerna informerat sina kunder mer aktivt om värdet av revisions och 

hos ungefär lika många har informationsmaterial som syftar till att tydliggöra revisionsnyttan 

utvecklats.  

 

Våra resultat visar även att 60 % av respondenterna arbetar vid en byrå där de har förtydligat 

sin paketering av kvalitetssäkrande tjänster under de senaste två åren vilket tyder på att de har 

arbetat för att bättre kommunicera sina tjänster till kunderna.  

 

Skiljer sig benägenheten att förändra tjänsteutbudet åt mellan revisionsbyråerna och i så fall 
på vilket sätt? 
 

Vi har studerat hur inriktning på små- och medelstora, andelen kunder som omfattas av 

förändringarna samt revisionsbyråns storlek påverkar om revisionsbyrån har genomfört 

förändringar i tjänsteutbudet. Våra resultat tyder på att revisionsbyråns inriktning är det som 

påverkar utvecklingsbenägenheten minst av ovanstående faktorer. Vi kan se en mindre 

tendens till att en större andel kunder som omfattas av förändringen driver på förändringarna 

hos revisionsbyrån. Den faktor som enligt våra resultat har störst påverkan är revisionsbyråns 

storlek. De större revisionsbyråerna har i större utsträckning utvecklat sitt tjänsteutbud i 

förhållande till mindre revisionsbyråer. Dock vill vi vara försiktiga med att generalisera 

resultatet till hela marknaden då antalet respondenter från mindre revisionsbyråer är 

begränsat. Anledningarna till att stora revisionsbyråer i högre grad var utvecklingsbenägna 
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som vi genom Michael Five forces kraft konkurrens mellan befintliga aktörer identifierade var 

tillgång till ekonomiska resurser samt tillgång till ett internationellt nätverk. Då endast 5 % av 

revisionsbyråerna uppger att de varit begränsade i sin utveckling på grund av brist på 

ekonomiska resurser, verkar denna konkurrenskraft ej haft genomslag på 

utvecklingsbenägenheten. När vi studerade utvecklingen av tjänster som liknar tjänster som 

utvecklats i andra länder studerade vi huruvida revisionsbyrån erbjöd ett intygande av att 

redovisningen utförts enligt REKO (likt compilation report). Då kunde vi se att mindre 

revisionsbyråer i högre grad utvecklat denna tjänst. Detta gör att vi inte funnit tecken på att 

stora byråer utvecklat sitt tjänsteutbud i konformitet med andra länder där liknande förändring 

av revisionsplikten genomförts. 

 

7.2 Förslag på framtida forskning 
 

Eftersom en stor del av våra respondenter angav att de arbetade aktivt med utveckling av sitt 

tjänsteutbud hade en uppföljning av vilka tjänster som ingår i tjänsteutbudet hos 

revisionsbyråerna idag och vad som erbjuds om ett år varit ett intressant område för vidare 

forskning. 

 

På grund av revisionstjänstens karaktär och användare vore det intressant att studera 

tjänsteutvecklingsprocessen hos revisionsbyråerna mer djupgående för att identifiera vilka 

avvägande och orsaker som ligger bakom. 

 

Ytterligare ett område som vore intressant att studera är huruvida de svenska företagen som 

omfattas av förändringen i revisionsplikten i större grad väljer att utnyttja denna frivillighet i 

större grad än vad som har skett i de andra länder vi har studerat. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide till telefonintervju med Bengt Skough, Far 
 
 
1. Vilken befattning har du? Vad arbetar du med? 
 
2. Kan Ni ge oss lite kort information om det arbete Far har gjort för att förbereda sig inför det 
planerade avskaffandet av revisionsplikten? 
 
3. Vad anser Ni är de största kundnyttorna för små företag med revision? 
 
4. Vilka skulle Ni klassificera som konsumenter när det kommer till revisionstjänsten? 
 
5. I en intervju 2008 berättade dåvarande ordförande Peter Clemendtson i Balans att ni tillsatt 
en ”produktgrupp” som skulle inventera och beskriva branschens olika produkter indelat på 
de fyra affärsområdena redovisning, revision, skatt och affärsrådgivning. Hur har detta arbete 
gått till? Finns resultatet publicerat? 
 
6. På vilket sätt har Ni som branschorganisation märkt att revisionsbyråerna förbereder sig 
inför det planerade avskaffandet av revisionsplikten? 
 
7. Vilka alternativa tjänster till revision har Ni sett tecken på att revisionsbyråerna kommer att 
erbjuda? 
 
8. Har Ni upplevt att revisionsbyråerna har jobbat aktivare för att tydliggöra värdet av 
revisionstjänsten än innan förslaget om avskaffande av revisionsplikten för små företag? 
 
9. Har Ni märkt någon förändring av fokus av affärsområdena hos revisionsbyråerna?  
 
10. Har ni sett tecken på att andra ekonomikonsulter (exempelvis inom skatt, redovisning) 
förberett sig inför det planerade avskaffandet av revisionsplikten för små företag? 
 
11. I era stadgar står det att ni arbetar för att skapa intresse och förståelse för revisions- och 
rådgivningsbranschen, hur har Ni arbetat för att ge information angående förändringen på 
marknaden? 
 
12. Likaså verkar Ni för att ge stöd för medlemmarnas yrkesutövning och affärsverksamhet? 
Hur har Ni arbetat med information och utbildning för era medlemmar inför avskaffandet? 
Vad är ert viktigaste budskap till era medlemmar inför avskaffandet? 
 
13. Har Ni bedrivit någon utbildning för era medlemmar i marknadsföring?  Har Ni upplevt 
ett ökat behov? 
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Bilaga 2 - Intervju Bengt Skough, ansvarig för sektionen Små & medelstora 
företag på Far, onsdagen den 7 april 2010 
 

För mindre komplexa ägarledda företag finns inte samma incitament för revision då företagets 

information då finns tillgänglig för dess ägare.  För dessa företag gäller dock att krav på 

revision kan ställas från andra intressenter (exempelvis kreditgivare, leverantörer) vilket gör 

att det förtroende som revisionen ger blir till nytta för företaget. 

 

I revisionsberättelsen uttalar sig revisorn med hög men inte absolut säkerhet om företagets 

information utifrån granskning av ett urval av underlagen för belopp och annan information i 

räkenskapshandlingarna. Revisionen kan ses en årlig hälsokontroll som säkerställer att rutiner 

fungerar och att lagar och regler följs.  En annan nytta som medföljer en revision är att 

tryggheten för företagets intressenter, på grund av delad risk. Genom revisionen får företagets 

intressenter en oberoende part som uttalar sig om de finansiella rapporterna.  

 

De främsta konsumenterna av revision är externa aktieägare, styrelseledamöter och 

kreditgivare (banker, leverantörer med flera).  

 

Far har förberett sig både internt och externt med ett totalt sett har Far anammat ett mer 

utifrån och in perspektiv, allt för att kunna tillgodose marknadens och kundens behov på bästa 

sätt. Far har utbytt information med banker, andra kreditgivare och ratingföretag angående 

förändringen av revisionsplikten och dess eventuella effekter genom exempelvis 

rundabordssamtal och paneldebatter. Far har även informerat om utvecklingen inom ämnet 

samt om effekterna av liknande förändringar i revisionsplikten i andra länder för att företagets 

intressenter skall kunna förbereda sig.  Vidare har de arbetat för att synts i medier för att hålla 

frågan och debatten kring förändringarna i revisionsplikten ständigt aktuell, till exempel har 

skrivits över 100 artiklar i tidningen Balans som rör förändringen av revisionsplikten. 

 

Far består av fjorton lokalföreningar vilket gör att de finns nära sina medlemmar som är 

spridda över hela landet. Internt har Far anordnat informationsträffar och gett ut tryckt 

informationsmaterial för sina medlemmar. Far uppdaterar även sina medlemmar löpande om 

viktiga förändringar inom branschen i nyhetsbrevet Update.  
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Bengt Skough menar att Sverige troligen är det bäst förberedda landet att de länder som 

avskaffat revisionsplikten under de senaste 20 åren.  

 

Far har inventerat revisorns verktygslåda och paketerat de befintliga förtroendeingivande 

tjänsterna i vad de kallar Förtroendehuset. 

 

Den nedersta våningen i Förtroendehuset består av redovisningstjänster då en tillförlitlig 

redovisning är ett fundament till förtroendeingivande information. På grund av avsaknaden på 

riktlinjer angående redovisningskonsulters förhållningssätt i sina uppdrag utvecklades 

standard för redovisningstjänster, Reko. Redovisningskonsulten kan upprätta en rapport där 

de ger information om att redovisningen utförts i enlighet med Reko. Bokslutsrapporten, som 

kan fungera som en viss kvalitetsstämpel, är ställd till och utformad för uppdragsgivaren (det 

vill säga, företaget). Uppdragsgivaren kan välja att delge företagets intressenter den 

information som ges i bokslutsrapporten, det är dock inget bestyrkande av redovisningen då 

det krävs säkerställning av en oberoende part.  

 

Andra granskningsuppdrag är mittenvåningen i Förtroendehuset vilka utgår från befintliga 

standarder som kan användas idag men vilka i många fall täckts in av revisionen. Dessa 

tjänster kan i många fall kombineras, så även med redovisning utförd enligt Reko. 

De standarder som omnämndes var: 

 

RS 800 (Revisors rapport avseende revisionsuppdrag med särskilt syfte) 

SÖG 2400 (Uppdrag att göra översiktlig granskning av finansiella rapporter) 

SNT 4400 (Uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse rörande finansiell 

information) 

ISAE3000 granskning av annat än historisk finansiell information, samt annan rapportering. 

REVR9 – ger vägledning hur revisorns skall yttra sig när det gäller och fastställer krav på 

revisorsintygen 

 

Överst i Förtroendehuset finner vi revision som fortfarande är den finaste tjänsten med störst 

grad av säkerhet.  

 

Sedan hösten 2009 har Far informerat och utbildat om hur de ovanstående befintliga 

standarderna kan användas och tillämpas. 
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Fars utbildningsorgan FarAkademi (före detta Irev) erbjuder utbildning både internt och 

externt. Även om de har märkt en viss efterfrågan för marknadsföringsutbildningar är det i 

huvudsak ekonomiutbildningar som erbjuds. Då det händer mer än någonsin i branschen i och 

med nya regelverk för både K2- och K3-bolag och förenklingar i ABL så 

marknadsföringsområdet är inte prioriterat just nu.  

 

Då branschen har varit i en högkonjunktur de senaste åren kan tänkas att revisorer har haft så 

mycket att uträtta i och med sina dagliga arbetsuppgifter så att utrymme för 

omställningsförberedande inför förändringen i revisionsplikten inte har haft samma 

prioritering. 

 

I det förslag som offentliggjordes 2008 proponerades gränsvärdena; max 3 anställda, högst 3 

miljoner i nettoomsättning samt 1,5 miljoner i balansomslutning (uppfylles två av tre är 

revisionen ett obligatorium), vilket skulle ha omfattat betydligt fler av Sveriges aktiebolag än 

de omkring 72 % av Sveriges aktiebolag (cirka 250 000) som fastställdes i och med 

gränsvärdena i lagrådsremissen daterad 2010-03-25. Bengt Skough menar dock att beskedet 

om högre gränsvärdena ej kan antas påverka revisionsbyråernas omställningsarbete i särskilt 

stor omfattning. Många har kommit långt i sitt omställningsarbete och kommer därav ej 

avstanna på grund av denna förändring. Han säger även att han ej är säker på att antalet 

företag som gör ett aktivt val att lämna revisionen initialt skulle ha påverkats oavsett 

fastställda gränsvärden.  

 

För vissa företag menar Bengt Skough att en annan förtroendetjänst eller en annan 

kombination av andra förtroendetjänster kan vara mer lämplig än revision. Det handlar om att 

branschen vill utveckla en långsiktighet, en marknad där det är efterfrågan som styr. 

Använder man som revisionsbyrå sig inte av de alternativa granskningstjänsterna, mister man 

i vissa fall möjligheten att fördela risken på marknaden på ett korrekt sätt. Bengt Skough 

poängterar även att det är viktigt att alla som arbetar i Förtroendehuset har god kännedom om 

de tjänster som innefattas för att tillgodose kundens behov på bästa sätt.  

 

6 april presenterades konceptet Förtroendehuset på bredare front. Bengt menar att de flesta 

revisionsbyråerna känner till Förtroendehuset trots att ”bläcket har knappt torkat”. Far 

kommer framöver komma ut med produktblad för varje enskild tjänst (= varje standard). Det 
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är ingen stress med tanke på att samtliga alternativa tjänster (som än så länge) befinner sig i 

Förtroendehuset är redan befintliga tjänster som kommer att efterfrågas av marknaden på 

riktigt tidigast hösten 2011. 

 

De tendenser Bengt Skough ser (är även basen på det nya ISAE regelverket för större bolag) 

är att revisorns roll mer kommer gå åt att agera ”företagscoach” och rollen som 

”sifferleverantör” kommer att minska. Detta ställer högre krav på revisorn då det kräver att 

denna inte bara har kunskap om företaget utan en bredare förståelse för verksamheten och 

dess bransch. Revisorn kommer även få arbeta med att ta fram underlag för styrning åt 

företagen. Man kan säga att det går tillbaka till den mer allmänpraktiserande roll som revisorn 

hade på 80-talet. Större krav kommer även att ställas på att revisorn är mer kreativ i rollen 

som rådgivare. Rådgivarrollen gäller endast de uppdrag där revisorn ej utför revision då  

 

Oberoendereglerna, det vill säga att revisorn skall vara självständig och oberoende (fastställes 

i analysmodellen) alltid att finnas. Ibland blir man begränsad av att man är revisor då man 

ibland vill ge mer råd än man kan.  

 

Utöver revisorns förändrande roll kommer det även att ställas högre krav på 

redovisningskonsulter. I de företag som väljer bort revisionen är kanske 

redovisningskonsulten den yttersta kontakten med företaget och då även den personen 

företagen kommer att vända sig till för att få rådgivning. För att kunna ge bättre och 

effektivare råd kommer därför krävas en tydligare ansvarsfördelning tydligare och mer 

kompetenta redovisningskonsulter. Redovisningskonsulter kan nu även bli auktoriserad hos 

Far eller Srf. 

 

Det blir annorlunda i Sverige för att vi tolkar reglerna annorlunda i Sverige än i andra länder. 

Aktiebolagslagen och revisorslagen ger andra förutsättningar för Sverige.  Jävsreglerna och 

Analysmodellen tolkas hårdare. IFAC tolkas hårdare, exempelvis generalklausul. §22 

Revisorslag.  

 

De stora byråerna, (Pwc, Deloitte, Ernst & Young, KPMG, Grant Thornton) har kommit 

långt, de erbjuder idag alla tjänster som finns i Förtroendehuset. Generellt sätt ju större byrå, 

desto mer förberedda i sitt tjänsteutbud är dem. 
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De större byråerna har satsat stort även inom redovisning, många av de större bolagen har 

köpt upp mindre redovisningsbyråer på orter. De har utvecklat interna kvalitetskontroller för 

redovisningen och interna redovisningshandböcker med Reko i botten. Här hänvisar jag också 

tillbaka till det jag var inne på tidigare, de större bolagen har kommit långt i att försöka 

erbjuda kunderna en helhetslösning. Även outsourcing av lönehantering har fått större 

utrymme hos revisionsbyråerna.  

 

Genom att de som jobbar i redovisning och revisionsbranschen ökar sin kunskap och 

förståelse för byråns samtliga förtroendetjänster kan de identifiera de bästa tjänsterna till 

specifika kunders och företagets intressenters behov. Som sagt, ett arbete utifrån och in, det 

vill säga, identifiera kundens och marknadens behov och finna tillfredsställande tjänster. 
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Bilaga 3 – Mail till respondenterna 
 
Hej! 
  
Enligt lagrådsremissen som presenterades av regeringen i slutet av mars 2010 kommer 70 % 
av företagen som idag omfattas av revisionsplikt att ställas för möjligheten att avstå en 
revision.  Vad gör Sveriges revisionsbyråer idag för att möta denna förändring?  
  
Vi är två studenter från Högskolan i Halmstad som i vår C-uppsats undersöker vad som sker 
på marknaden för att möta dessa förändringar samt vilka förklaringar det kan finnas till detta. 
Enkäten vänder sig till er som arbetar som revisorer.  
  
Vi hoppas att Du kan finna det intressant att hjälpa oss komma fram till en slutsats, enkäten 
består av 70 frågor och tar ca 10-15 min att genomföra och svaren kommer att behandlas 
anonymt. För att komma till enkäten trycker ni på länken nedan.  
  
http://www.surveymonkey.com/s/5SNVFN7   
  
  
Tack på förhand! 
 
Anna Andersson: kontaktinformation 
Emmy Åstrandh: kontaktinformation 
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Bilaga 4 – Påminnelsebrev till respondenterna 
 
Hej! 
  
Enligt lagrådsremissen som presenterades av regeringen i slutet av mars 2010 kommer 70 % 
av företagen som idag omfattas av revisionsplikt att ställas för möjligheten att avstå en 
revision.  Vad gör Sveriges revisionsbyråer idag för att möta denna förändring?  
  
Vi är två studenter från Högskolan i Halmstad som i vår C-uppsats undersöker vad som sker 
på marknaden för att möta dessa förändringar samt vilka förklaringar det kan finnas till detta. 
Enkäten vänder sig till er som arbetar som revisorer.  
  
Vi hoppas att Du kan finna det intressant att hjälpa oss komma fram till en slutsats, enkäten 
består av 70 frågor och tar ca 10-15 min att genomföra och svaren kommer att behandlas 
anonymt. För att komma till enkäten trycker ni på länken nedan.  
  
http://www.surveymonkey.com/s/5SNVFN7   
  
Tack på förhand! 
 
Anna Andersson: kontaktinformation 
Emmy Åstrandh: kontaktinformation 
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Bilaga 5 – Frågeenkät 
Hej! 
 
Vi hoppas att Du kan finna det intressant att hjälpa oss komma fram till en slutsats i vår 
uppsats om produktutveckling med anledning av den kommande förändringen i 
revisionsplikten.  
Enkäten består av 70 frågor och tar ca 10-15 min att genomföra och svaren kommer att 
behandlas anonymt. 
 
Vill Du del ta del av våra resultat finns möjligheten att ge oss din e-mailadress i slutet av 
enkäten. 
 
Tack på förhand! 
 
Anna Andersson: Kontaktuppgifter  
Emmy Åstrandh: Kontaktuppgifter 
 
 
1. Hur många arbetar på din lokala byrå? 
Svar:_______ 
 
2. Ingår er lokala byrå i en kedja? 
 
□ Ja 
□ Nej 
 
Om ja, ungefär många anställda arbetar totalt i Sverige inom er byrå? 
 
3. Hur stor andel av era kunder uppfyller idag minst två av gränsvärdena för att, efter 1 
november 2010, inte längre omfattas av revisionsplikt? (Högst 3 anställda, 
balansomslutning om högst 3 mkr, nettoomsättning om högst 1,5 mkr.) 
 
□0- 9%  □ 10-19% □ 20-29% □ 30-39%  □ 40-49% □ 50-59% 
□ 60-69% □ 70-79% □ 80-89% □ 90-100%  
 
4. Hur stor del av era kunder överskrider idag minst två av gränsvärdena för slopad 
revisionsplikt (dvs omfattas fortfarande av revisionsplikt efter 1 november 2010)? 
(Högst 3 anställda, balansomslutning om högst 3 mkr, nettoomsättning om högst 1,5 mkr.) 
 
□0- 9%  □ 10-19% □ 20-29% □ 30-39%  □ 40-49% □ 50-59% 
□ 60-69% □ 70-79% □ 80-89% □ 90-100%  
 
5. Våra kunder hittar vi främst bland de företag som innefattas av revisionsplikt även 
efter den 1 november 2010. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
 



 98

 
6. Vår revisionsbyrå inriktar sig främst på små– och medelstora företag. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
 
7. Små– och medelstora företag står för den största delen av vår omsättning. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
 
8. Ungefär hur stor del av omsättningen kom för två år sedan ifrån: 
 
Redovisning 
□0- 9%  □ 10-19% □ 20-29% □ 30-39%  □ 40-49% □ 50-59% 
□ 60-69% □ 70-79% □ 80-89% □ 90-100%  
 
Revision 
□0- 9%  □ 10-19% □ 20-29% □ 30-39%  □ 40-49% □ 50-59% 
□ 60-69% □ 70-79% □ 80-89% □ 90-100%  
 
Rådgivning 
□0- 9%  □ 10-19% □ 20-29% □ 30-39%  □ 40-49% □ 50-59% 
□ 60-69% □ 70-79% □ 80-89% □ 90-100%  
 
Konsulttjänster 
□0- 9%  □ 10-19% □ 20-29% □ 30-39%  □ 40-49% □ 50-59% 
□ 60-69% □ 70-79% □ 80-89% □ 90-100%  
 
Skattefrågor 
□0- 9%  □ 10-19% □ 20-29% □ 30-39%  □ 40-49% □ 50-59% 
□ 60-69% □ 70-79% □ 80-89% □ 90-100%  
 
Juridiska frågor 
□0- 9%  □ 10-19% □ 20-29% □ 30-39%  □ 40-49% □ 50-59% 
□ 60-69% □ 70-79% □ 80-89% □ 90-100%  
 
Verksamhetsutveckling 
□0- 9%  □ 10-19% □ 20-29% □ 30-39%  □ 40-49% □ 50-59% 
□ 60-69% □ 70-79% □ 80-89% □ 90-100%  
 
Annat 
□0- 9%  □ 10-19% □ 20-29% □ 30-39%  □ 40-49% □ 50-59% 
□ 60-69% □ 70-79% □ 80-89% □ 90-100%  
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9. Rådgivningstjänsterna har ökat i andel av vår tjänstemix under de två senaste åren. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
 
 
10. Skatterådgivningstjänsterna har ökat i andel av vår tjänstemix de två senaste åren. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
 
11. Vi har inte förändrat vårt tjänsteutbud i och med förändringarna i revisionsplikten. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
 
12. Vi planerar att utveckla vårt tjänsteutbud när vi sett effekterna av förändringarna i 
revisionsplikten. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
 
13. Vilka är de främsta anledningarna till att förändring av tjänsteutbudet ej förändrats 
i och med förändringarna i revisionsplikten? (flera alternativ kan ges) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
14. Vi har utvecklat informationsmaterial där vi tydliggör revisionens värde under den 
senaste tvåårsperioden. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
 
15. Revisorerna på vår byrå har informerat sina kunder mer aktivt de senaste två åren 
om revisionens värde. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
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16. Ungefär hur stor del av omsättningen kommer idag ifrån: 
 
Redovisning 
□0- 9%  □ 10-19% □ 20-29% □ 30-39%  □ 40-49% □ 50-59% 
□ 60-69% □ 70-79% □ 80-89% □ 90-100%  
 
Revision 
□0- 9%  □ 10-19% □ 20-29% □ 30-39%  □ 40-49% □ 50-59% 
□ 60-69% □ 70-79% □ 80-89% □ 90-100%  
 
Rådgivning 
□0- 9%  □ 10-19% □ 20-29% □ 30-39%  □ 40-49% □ 50-59% 
□ 60-69% □ 70-79% □ 80-89% □ 90-100%  
 
Konsulttjänster 
□0- 9%  □ 10-19% □ 20-29% □ 30-39%  □ 40-49% □ 50-59% 
□ 60-69% □ 70-79% □ 80-89% □ 90-100%  
 
Skattefrågor 
□0- 9%  □ 10-19% □ 20-29% □ 30-39%  □ 40-49% □ 50-59% 
□ 60-69% □ 70-79% □ 80-89% □ 90-100%  
 
Juridiska frågor 
□0- 9%  □ 10-19% □ 20-29% □ 30-39%  □ 40-49% □ 50-59% 
□ 60-69% □ 70-79% □ 80-89% □ 90-100%  
 
Verksamhetsutveckling 
□0- 9%  □ 10-19% □ 20-29% □ 30-39%  □ 40-49% □ 50-59% 
□ 60-69% □ 70-79% □ 80-89% □ 90-100%  
 
Annat 
□0- 9%  □ 10-19% □ 20-29% □ 30-39%  □ 40-49% □ 50-59% 
□ 60-69% □ 70-79% □ 80-89% □ 90-100%  
 
17. Vår byrå har genomfört en ökad satsning på redovisningstjänster under de senaste 
två åren. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
 
 
 
18. Redovisningstjänsterna har ökat i andel av vår tjänstemix de senaste två åren. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
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19. Revision står för huvuddelen av omsättningen på vår byrå. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
 
20. Vi arbetar aktivt just nu med att anpassa vårt tjänsteutbud till förändringarna i 
revisionsplikten. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
 
21. Vi har genomfört förändringar i vårt tjänsteutbud för att anpassa oss till 
förändringarna i revisionsplikten. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
 
22. Vi har arbetat för att tydliggöra värdet av revisionen mer aktivt de senaste två åren. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
 
23. Paketeringen av vårt tjänsteutbud av kvalitetssäkrande tjänster har tydliggjorts 
under de senaste två åren. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
 
24. Vi har utvecklat verktyg (metodik, mallar, standarder) inom byrån för att erbjuda 
våra kunder ett bredare utbud av kvalitetssäkrande tjänster. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
 
25. Vi har inte utvecklat verktyg (metodik, mallar, standarder) inom byrån för att 
erbjuda våra kunder ett bredare utbud av kvalitetssäkrande tjänster. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
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26. Vi har satsat på mer utbildning inom marknadsföringsområdet för vår personal 
sedan det blev aktuellt med avskaffande av revisionsplikten än vi gjort tidigare. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
 
27. Vi har utbildat vår personal mer aktivt sedan 2008 för att de skall kunna identifiera 
varje kunds specifika behov av revision, redovisning, rådgivning och skatterådgivning. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
 
28. Vi arbetar aktivt med att utveckla verktyg (metodik, mallar, standarder) inom 
byrån för att erbjuda våra kunder ett bredare utbud av kvalitetssäkrande tjänster. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
 
29. Vi arbetar inte aktivt med att utveckla verktyg (metodik, mallar, standarder) inom 
byrån för att erbjuda våra kunder ett bredare utbud av kvalitetssäkrande tjänster. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
 
30. Vårt tjänsteutbud av kvalitetssäkringstjänster har blivit större i och med den 
ankommande förändringen i revisionsplikten. 
 
31. Delar ur den lagstadgade revisionen erbjuds som separata tjänster i vårt 
tjänsteutbud. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
 
32. Dessa separata tjänster utgår från redan befintlig revisionsstandard. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
 
33. Dessa separata tjänster existerar inte på marknaden idag. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
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34. Vi erbjuder våra kunder revision av avtalsenliga överenskommelser samt utlåtande 
av revisionsresultatet. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
 
35. Revision av avtalsenliga överkommelser har fått ökad betydelse i vårt tjänsteutbud. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
 
36. Vi erbjuder våra kunder revision av särskilda poster så som kundfordringar, 
varulager, beräkning av personalbonus eller avsättning till inkomstskatt. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
 
37. Revision av särskilda poster så som kundfordringar, varulager, beräkning av 
personalbonus eller avsättning till inkomstskatt har fått ökad betydelse i vårt 
tjänsteutbud. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
 
38. Vi har utvecklat kvalitetssäkrande tjänster som speciellt inriktar sig på att uppfylla 
på bankernas önskemål. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
 
39. Vi har inte utvecklat kvalitetssäkrande tjänster som speciellt inriktar sig på att 
uppfylla på bankernas önskemål. 
 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
 
40. Vi har utvecklat kvalitetssäkrande tjänster som speciellt inriktar sig på att uppfylla 
på externa aktieägares önskemål. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
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41. Vi har inte utvecklat kvalitetssäkrande tjänster som speciellt inriktar sig på att 
uppfylla på externa aktieägares önskemål. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
 
42. Vi erbjuder våra kunder ett intyg om att vår redovisning utförts enligt REKO. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
 
43. Vi har utvecklat metodik som säkerställer att vår redovisning efterföljer REKO. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
 
44. Översiktlig granskning som en separat tjänst har fått ökad betydelse i vårt 
tjänsteutbud. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
 
45. Vi erbjuder våra kunder översiktlig granskning som en individuell tjänst. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
 
46. Vi har utvecklat tjänster som erbjuder en icke bestyrkt granskning av finansiella 
dokument. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
 
47. Vi tillhandhåller tjänster som presenterar finansiell data utan bestyrkande. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
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48. Vi har utvecklat tjänster som ger en avgränsad kontroll av räkenskaperna. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
 
49. Vi tillhandahåller tjänster med moderat säkerhet av riktigheten i finansiella 
dokument. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
 
50. Service har varit centralt i vårt utvecklande av nya tjänster. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
 
51. Service har inte varit centralt i vårt utvecklande av nya tjänster. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
 
52. Brist på ekonomiska resurser har begränsat utvecklandet av nya 
tjänster. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
 
53. Brist på ekonomiska resurser har inte begränsat utvecklandet av nya 
tjänster. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
 
54. Vi har utvecklat kvalitetssäkrande tjänster som speciellt inriktar sig på att uppfylla 
Skatteverkets önskemål. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
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55. Vi har inte utvecklat kvalitetssäkrande tjänster som speciellt inriktar sig på att 
uppfylla Skatteverkets önskemål. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
 
 
 
 
56. Vi har utvecklat nya tjänster utanför befintliga standarder. 
 
□ Ja 
□ Nej 
 
Om ja, kan du beskriva dessa tjänster? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
57. Vi har utvecklat rena utbildningstjänster som riktar sig till våra kunder i och med 
den ankommande förändringen av revisionsplikten. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
 
58. Intern revision har fått ökad betydelse i vår tjänstemix. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
 
59. Vi erbjuder våra kunder en mer skräddarsydd lösning för kvalitetssäkring för det 
enskilda företaget. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
 
60. Vi har utvecklat verktyg (mallar etcetera) inom byrån för att kunna identifiera 
kvalitetssäkringsbehovet hos det enskilda företaget. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
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61. Helhetslösning för kunden har varit ett av nyckelorden i anpassningen av vårt 
tjänsteutbud till förändringen i revisionsplikten. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
 
62. Vi har skaffat utökade verktyg (dataprogram, rapporteringsmallar) för att kunna 
erbjuda bättre ekonomisk rapportering till våra kunder. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
63. Vi har satsat extra mycket på tekniska lösningar för våra kunder sedan 2008. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
 
64. Vi har satsat mer på webbaserade ekonomisystem sedan 2008. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
 
65. Jag har aktivt deltagit i utvecklandet av nya tjänster. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
 
66. Lägre pris har varit centralt i vårt utvecklande av nya tjänster. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
 
67. Lägre pris har inte varit centralt i vårt utvecklande av nya tjänster. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
 
68. Vi har haft stor nytta av vårt interna nätverk i utvecklandet av nya tjänster. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
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69. Vi har inte haft stor nytta av vårt interna nätverk i utvecklandet av nya tjänster. 
 
 1 2 3 4 5      6 7            
Instämmer              Instämmer helt  
inte alls              och hållet 
 
 
70. Har du ytterligare tankar kring avskaffandet av revisionsplikten? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Tack för ditt deltagande! 
 
Önskar ni ta del av resultatet av vår undersökning, ange er mailadress nedan (observera att ni 
genom att fylla i mailadressen ej längre kan anses vara anonyma). 
 

Vår handledare är Sven-Olof Yrjö Collin. 
 
71. Mailadress: 
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Bilaga 6 Crosstabulering/Chi-två mindre och stora revisionsbyråer 
storlek_revisionsbyrå * svarat Crosstabulation 

   svarat 

   Ej svar Svar 

storlek_revisionsbyrå Stora revisionsbyråer Count 95 30 

Expected Count 102,0 23,0 

% within storlek_revisionsbyrå 76,0% 24,0% 

Mindre revisionsbyråer Count 109 16 

Expected Count 102,0 23,0 

% within storlek_revisionsbyrå 87,2% 12,8% 

 Total Count 204 46 

Expected Count 204,0 46,0 

% within storlek_revisionsbyrå 81,6% 18,4% 
 

storlek_revisionsbyrå * svarat Crosstabulation 

    
   Total 

storlek_revisionsbyrå Stora revisionsbyråer Count 125 

Expected Count 125,0 

% within storlek_revisionsbyrå 100,0% 

Mindre revisionsbyråer Count 125 

Expected Count 125,0 

% within storlek_revisionsbyrå 100,0% 

 Total Count 250 

Expected Count 250,0 

% within storlek_revisionsbyrå 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,222a 1 ,022   

Continuity Correctionb 4,502 1 ,034   

Likelihood Ratio 5,291 1 ,021   

Fisher's Exact Test    ,033 ,017 

Linear-by-Linear Association 5,201 1 ,023   

N of Valid Cases 250     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 23,00. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 


