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Bakgrund och problemdiskussion: Företag behöver anpassa sig till förändringar i
omvärlden för att överleva och för att fortsätta växa. Denna typ av anpassning benämns
som strategisk förändring. År 2010 avskaffades revisionsplikten för mindre bolag i
Sverige. Nu, sex år senare står branschen inför ytterligare en förändring. Att
revisionsverksamheten minskat och att konsultverksamheten inom revisionsbranschen
kommit att ta större plats sedan avskaffandet av revisionsplikten kan tydas som en slags
förändring, men hur har egentligen The Big Four som dominerar inom
revisionsbranschen upplevt denna förändring? Är det en förändring som skett per
automatik i samband med lagändringen eller ligger ett strategiskt agerande till grund
och kan det således betraktas som att revisionsbyråerna genomgått en strategisk
förändring sedan avskaffandet av revisionsplikten? När branschen står inför ytterligare
en lagändring 2016 frågas hur The big Fours revisorer förväntar sig att lagändringen
kommer påverka byråerna och vilken typ av förändring som revisionsbyråerna kommer
genomgå i samband med lagändringen?
Syfte: Syftet med uppsatsen är att redogöra för hur The Big Fours revisorer i Sverige
upplever att revisions- och konsultverksamheten har påverkats sedan lagändringen 2010
samt hur revisorerna förväntar sig att revisions- och konsultverksamheten kommer
påverkas i samband med lagändringen 2016, för att vidare analysera revisorernas
upplevelser samt förväntningar för att bidra med kunskap om byråerna har eller kommer
genomgå en strategisk förändring i samband med lagändringarna.
Metod: Uppsatsen är kvalitativt uppbyggd och en flerfallsstudie har använts. Primär
datainsamling har skett genom semi-strukturerade intervjuer. Respondenterna var 10
auktoriserade revisorer från åtta av The Big Fours kontor.
Slutsats: Uppsatsens författare har genom sitt analysarbete dragit slutsatserna att
revisionsbyråerna har genomgått strategiska förändringar sedan lagändringen 2010 och
att revisionsbyråerna kommer genomgå ytterligare strategiska förändringar i samband
med lagändringen 2016. För att behålla sina positioner på marknaden behöver
revisionsbyråerna genomgå strategiska förändringar i samband med att omvärlden
ständigt förändras.
Nyckelord: Avskaffandet av revisionsplikten, Revisionspaketet, Strategisk förändring,
The Big Four.
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Background and problem discussion: In 2010, Sweden abolished the audit
requirement for small companies. Now six years later, the industry is facing further
adjustments. Companies need to adapt to changes in the environment to survive and
continue to grow. This type of adjustment is referred to as strategic changes. That the
audit activity is decreasing and consulting activities in the auditing industry have come
to take more space since the removal of the audit requirement can be interpreted as a
kind of change, but how have The Big Four that dominate the auditing profession
experienced this change? Is it a change that has taken place automatically in connection
with the amendment or is it a strategic action and can it thus be considered that firms
have undergone a strategic change since the abolition of the audit requirement?
Objective: The purpose of this thesis is to describe how The Big Four’s auditors in
Sweden feel that audit and consulting business has been affected since the amendment
in 2010, the auditors’ expectations of how auditing and consulting operations will be
affected in connection with the amendment 2016, and to further analyse the auditors’
experiences and expectations to contribute knowledge regarding if the agencies have, or
will undergo, a strategic change associated with changes in the law.
Method: The essay is qualitatively constructed and multiple case study was used.
Primary data collection took place through semi-structured interviews. Respondents
were ten accountants from eight of the Big Four’s offices.
Conclusion: The essay writers have through their analysis concluded that accounting
firms have undergone strategic changes since the amendment in 2010 and that
accounting firms will undergo further strategic changes in connection with the
amendment in 2016. In order to maintain their positions on the market, accounting firms
need to undergo strategic changes when the world is changing.
Keywords: The abolition of the statutory audit, the Audit package, Strategic Change,
The Big Four.

Begreppsförklaring
The Big Four: PwC, Deloitte, EY och KPMG.
Stora kontor: The Big Fours kontor med fler än 100 anställda samt belägna i Stockholm,
Göteborg eller Malmö.
Mindre kontor: The Big Fours kontor med mindre än 45 anställda samt inte belägna i
Stockholm, Göteborg eller Malmö.
Byråer: The Big Four refereras som byråerna genom uppsatsen.
Bolag: Företag vilka är The Big Fours kunder.
Lagändringen år 2010: Avskaffandet av revisionsplikten.
Lagändringen år 2016: Regleringen gällande konsulttjänster och införandet av byrårotation.
Benämns även som revisionspaketet 2016.
Större bolag: Bolag vilka uppfyller mer än ett av nedanstående kriterier:
•

Balansomslutning: mer än 1,5 miljoner kronor

•

Nettoomsättning: mer än 3 miljoner kronor

•

Anställda under räkenskapsåret: fler än 3

(Aktiebolagslagen 2005:551) 9 kap 1§ 1-3p).
Mindre bolag: Bolag vilka maximalt uppfyller ett av nedanstående kriterier:
•

Balansomslutning: mer än 1,5 miljoner kronor

•

Nettoomsättning: mer än 3 miljoner kronor

•

Anställda under räkenskapsåret: fler än 3

(Aktiebolagslagen 2005:551) 9 kap 1§ 1-3p).
Företag av allmänt intresse/ börsnoterade bolag: Företag vars överlåtbara värdepapper är
upptagna till handel på en reglerad marknad samt vissa finansiella företag. Företag av allmänt
intresse kommer i denna uppsats benämnas som börsnoterade bolag.
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1 Inledning
Uppsatsens inledande kapitel är ämnat att ge en introduktion till uppsatsens
undersökningsområde som i sin tur ligger till grund för problemdiskussionen.
Problemdiskussionen kommer således mynna ut i uppsatsens frågeställningar vilka ska hjälpa
uppsatsens författare att uppfylla syftet. Avslutningsvis redogörs uppsatsens fortsatta
disposition.

1.1 Bakgrund
Ett 2500 år gammalt ordspråk lyder "Det enda som är varaktigt är förändring" (Herakleitos).
För att överleva i dagens samhälle krävs det att branscher är väl förberedda på förändringar
som sker i omvärlden. Revisionsbranschen är inget undantag. Revisionsbranschen har under
en längre tid varit turbulent, där ständiga förändringar varit i fokus. Sedan Sveriges inträdande
i EU år 1995 har revisionsbranschen stått inför flertalet internationella anpassningar (Agevall
& Jonnegård 2013). Som följd av den internationella anpassningen avskaffades
revisionsplikten för mindre bolag i Sverige år 2010 (Öhman & Wallerstedt 2012). Idag, sex år
senare, står branschen inför en ny lagändring gällande byrårotation och reglering av
konsulttjänster (Justitiedepartementet 2016). Vad som sker i framtiden för denna bransch är
det siat om men ännu inte förutspått.
”En sak är säker. Det blir en spännande resa, och den börja nu".
Dan Brännström
Generalsekreterare för Far 2013
Framtidens rådgivning, redovisning och revision - en resa mot år 2025, 2013, s. 5
Att utföra revision kan spåras tillbaka till gamla Mesopotamien (Macve 2015) men vad som
idag betraktas som revision har sitt ursprung i 1800-talets Storbritannien. 1800-talet var en
ekonomiskt turbulent tid vilket för många bolag innebar konkurs (Carrington 2014). För att
förhindra att bolag gick i konkurs skapades en lagstiftning gällande revision och den första
lagen om obligatorisk revision kom år 1895 till Sverige vilken då omfattade majoriteten av
alla svenska aktiebolag. Revisorerna behövde däremot varken vara auktoriserade, godkända
eller oberoende av bolaget. År 1983 ändrades lagstiftningen och alla svenska bolag var
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därmed tvungna att utse antingen en auktoriserad eller en godkänd revisor (Öhman &
Wallerstedt 2012).
Sedan revisionsbranschens begynnelse har revisorns huvudsakliga uppgift varit att utföra
revision, det vill säga att granska bolagens bokföring, årsredovisning samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning av verksamheten. Det krävs att dessa uppgifter är
korrekta samt att det utförs med god redovisningssed (Aktiebolagstjänst 2016). Syftet med
revision är därmed att försäkra bolagens intressenter om att verksamheten bedrivs lagenligt
samt att det är ett korrekt resultat som redovisas (Agevall & Jonnegård 2013).
Obligatorisk revisionsplikt för mindre svenska bolag kom senare att utredas. År 2008
lämnades ett förslag till lagändring gällande om revisionsplikten borde avskaffas för mindre
bolag i Sverige (Revisorer & revisionsutredningen 2008). Regeringen överlade förslaget och
ansåg att en avskaffning av revisionsplikten för mindre bolag i Sverige skulle bidra till bättre
förutsättningar för bolagen då kostnaden för revision ansågs överstiga dess nytta (Revisorer &
revisionsutredningen 2008). Året därpå lämnade regeringen in en proposition till Riksdagen
gällande att revisionsplikten endast skulle omfatta bolag vilka uppfyllde minst två av följande
tre kriterier:

•

Balansomslutning: mer än 1,5 miljoner kronor

•

Nettoomsättning: mer än 3 miljoner kronor

•

Anställda under räkenskapsåret: fler än 3
(Aktiebolagslagen 2005:551).

Propositionen trädde i kraft 1 november 2010 och för att stå starka på marknaden erbjuder
revisionsbyråerna idag flertalet tjänster utöver revision (Agevall & Jonnegård 2013).
Inom revisionsbranschen talas det om “The Big Four”. PWC, KPMG, EY och Deloitte,
revisionsjättarna vilka dominerar branschen (Melzer 2010). Byråernas ursprung kan spåras
tillbaka till 1800-talet (Carrington 2014) och har fått sitt namn “The Big Four” efter deras
storlek sett ur ett globalt perspektiv (Carrington 2014). Byråerna har utnämnts till de fyra
största revisionsbyråerna i världen och reviderar tillsammans mer än 90 procent av bolagen på
Stockholmbörsen samt omsätter mer än 10 miljarder kronor varje år. Byråerna besitter ett
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väldigt starkt oligopol på marknaden och har över 700 000 anställda världen över. The Big
Four är omtalade för att utföra sina tjänster med högsta kvalitet och har således ett väldigt
högt anseende inom branschen (Melzer 2010). Utöver revision erbjuder byråerna flertalet
icke-revisionstjänster. Enligt Carrington (2014) har revisionsbranschen ändrats så pass
mycket att The Big Four idag betraktas som konsultbyråer vilka erbjuder revision och inte
tvärtom.

1.2 Problemdiskussion
Den 1 november 2010 genomgick revisionsbranschen sin största förändring på senare tid: den
allmänna revisionsplikten avskaffades (Marténg 2015). Lagändringen innebar att cirka 70
procent av Sveriges aktiebolag gick från att ha obligatorisk revision till att den blev frivillig
(Revisorer & revisionsutredningen 2008). Bolags efterfrågan på revision förväntades minska
och således ersättas med rådgivning och konsultliknande verksamhet efter lagändringen
skriver Kempe i sin rapport "Framtidens rådgivning, redovisning och revision" (2013). Enligt
Floyd och Lane (2000) behöver ett bolag anpassa sig till omvärlden för att kunna överleva.
Denna typ av anpassning benämns som strategiska förändringar. Att revisionsverksamheten
minskat och att konsultverksamheten inom revisionsbranschen kommit att ta större plats
sedan avskaffandet av revisionsplikten kan tydas som en slags förändring, men hur har
egentligen The Big Four som dominerar inom revisionsbranschen upplevt denna förändring?
Är det en förändring som skett per automatik i samband med lagändringen eller ligger ett
strategiskt agerande till grund för detta och kan det således betraktas som att
revisionsbyråerna genomgått en strategisk förändring sedan avskaffandet av revisionsplikten?
Den förändring som revisionsbyråerna genomgått sedan avskaffandet av revisionsplikten kan
ha bidragit till att en ny lag kommer att träda i kraft 17 juni 2016. Lagen syftar till att öka
revisionskvalitén samt stärka en revisors oberoende genom att begränsa en revisionsbyrås
möjlighet att tillhandahålla ett bolag, vilket de reviderar, konsulttjänster samt att införa
byrårotation vilket innebär att ett bolag kommer behöva byta revisionsbyrå efter en viss tid
(Justitiedepartementet 2016). Att förutsättningarna för revisionsbyråerna kommer att ändras
igen är ett faktum. Kempe (2013) nämner att framtiden för revisionsuppdrag ser mörk ut. En
förändring i form av minskad efterfrågan av revision kan komma att innebära att
revisionsbyråer sakta men säkert kommer vara tvungna att välja mellan den klassiska
revisionen eller att identifiera sig som konsultfirmor (Albinsson 2013). Kempe (2013)

3

påpekar det faktum att revisionsbranschen i största sannolikhet kommer vara väldigt
annorlunda år 2025, rent utav kanske inte ha samma namn eller vara uppdelad på samma sätt.
Att följa med i utvecklingen kan således vara a och o för revisionsbyråernas överlevnad. Det
kan tänkas att revisionsbyråerna således kommer anpassa sig för att kunna fortsätta växa och
vara konkurrenskraftiga enligt Baden-Fuller & Volberda (1997). Hur The Big Fours revisorer
upplever att lagändringen år 2016 kommer påverka kontoren är ännu inte förutspått och
således inte om revisionsbyråerna kommer genomgå ytterligare en strategisk förändring, bara
sex år efter revisionspliktens avskaffande.
Att revisionsbranschen enligt Kempe (2013) definieras som en bransch i ständig förändring
väcker således uppsatsens författares intresse. Har The Big Four genomgått en strategisk
förändring sedan avskaffandet av revisionsplikten år 2010 och kommer således
revisionsbyråerna behöva genomgå ytterligare en förändring efter lagändringen år 2016 eller
är förändringarna något som sker genom en naturlig process snarare än ett strategiskt
agerande? Eftersom The Big Four sannolikt arbetar för att behålla sina starka positioner på
marknaden anser uppsatsens författare att det är intressant att studera förändringar inom
revision- och konsultverksamheten i samband med lagändringarna.
I uppsatsens författares vetskap har varken The Big Fours revisorers upplevelser gällande
revisions- och konsultverksamheten i samband med lagändringen år 2010 eller hur revisorerna
förväntar sig att lagändringen år 2016 kommer påverka revisions- och konsultverksamheten
på byråerna studerats. Flertalet studier finns för att förklara fenomen såsom förändring av en
revisors arbetsuppgifter och även litteratur som definierar vad en revisor är. Bland dessa
studier räknas Agevall och Jonnegårds (2013) rapport om bilden av revisorn, Öhman och
Wallerstedts (2012) artikel om revisionens förändring i Sverige och även böcker såsom
“Revision” av Thomas Carrington (2014).
Vidare har det i flertalet kandidat- och examensuppsatser studerats hur lagändringen år 2010
förväntades påverka revisionsbranschen sett ur externa intressenters perspektiv (Nelik & Saka
2007) och även ur ett strategiskt perspektiv (Lazarevska & Ahlberg 2009). I tidigare forskning
är det även vanligt att The Big Four har valts ut som studieobjekt. En studie undersöker och
jämför om revisionskvaliteten skulle vara bättre på The Big Fours större kontor än på
byråernas mindre kontor. Forskarna drar slutsatsen att revisionskvaliteten är bättre på större
kontor men reservera sig för att konstatera att kvaliteten inte är accepterbar på mindre kontor
4

(Francis & Yu 2009). Även forskning har gjorts gällande The Big Fours större och mindre
kontor gällande revisionsgranskningar av låg kvalitet (Francis, Michas & Yu 2013). Däremot
anser uppsatsens författare att det saknas kunskap om hur The Big Fours revisorer faktiskt
upplevde att lagändringen år 2010 påverkade revisionsbyråernas revisions- och
konsultverksamhet och således om byråerna genomgått en strategisk förändring.

Svanström (2011) har bidragit med ett kapitel gällande om förbudet mot rådgivningstjänster
och krav på byrårotation i samband med lagändringen år 2016 kommer bli överreglerat.
Svanström (2011) påpekar att det finns tydliga indikationer på att lagändringen inte kommer
bidra till en bättre revisionskvalitet. Svanström (2011) menar vidare att det inte finns något
stöd i forskningen att kvaliteten skulle bli bättre om rådgivningstjänster begränsas och om
byrårotation införs. Svanström (2011) och Humphrey, Kausar, Loft och Woods (2011) är
några av många forskare som publicerat kritik gällande lagändringen år 2016. Afterman
(2016) har även forskat om vilken påverkan lagändringen år 2016 kommer ha på bolag i USA.
I uppsatsens författares vetskap finns således ingen tidigare forskning om hur The Big Fours
revisorer i Sverige förväntar sig att lagändringen år 2016 kommer påverka byråernas
revisions- och konsultverksamhet och således om byråerna kommer genomgå en strategisk
förändring i samband med lagändringen.
The Big Four, vilka dominerar inom revisionsbranschen, måste vara medvetna om vilka
förändringar som har skett samt vilka förändringar som kommer ske i branschen och således
vilken typ av förändringar som måste göras för att överleva och behålla sin starka position på
marknaden. Uppsatsens författare anser därmed att det i tidigare forskning saknas hur The Big
Fours revisorer faktiskt har upplevt att lagändringen år 2010 har påverkat revisions- och
konsultverksamheten samt hur revisorerna förväntar sig att lagändringen år 2016 kommer
påverka revisions- och konsultverksamheten. Att studera revisorernas upplevelser och
förväntningar anser således uppsatsens författare centralt för att definiera vilken typ av
förändring revisionsbyråerna genomgått och kommer genomgå för att behålla en stark
position på marknaden.
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1.3 Frågeställning
Följande forskningsfrågor har formulerats utifrån ovanstående problemdiskussion och ska
ligga till grund för att hjälpa uppsatsens författare att uppfylla syftet:

•

Hur upplever The Big Fours revisorer att revisions- och konsultverksamheten har
påverkats sedan avskaffandet av revisionsplikten år 2010?

•

Hur förväntar sig The Big Fours revisorer att revisions- och konsultverksamheten
kommer påverkas av införandet av revisionspaketet år 2016?

1.4 Syfte
Syftet med uppsatsen är att redogöra för hur The Big Fours revisorer i Sverige upplever att
revisions- och konsultverksamheten har påverkats sedan lagändringen år 2010 samt hur
revisorerna förväntar sig att revisions- och konsultverksamheten kommer påverkas i samband
med lagändringen år 2016. Vidare är syftet med uppsatsen att analysera revisorernas
upplevelser samt förväntningar för att bidra med kunskap om byråerna har eller kommer
genomgå en strategisk förändring i samband med lagändringarna.
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1.5 Disposition
Följande figur (Figur 1) redogör för uppsatsens fortsatta disposition.

Kapitel 2 Metod
I följande kapitel presenteras metodologiska val för den kvalitativa uppsats som skrivits. I kapitlet lyfts
även argument till valda metoder samt att kvalitetskriterier och etiska överväganden presenteras.

Kapitel 3 Teoretisk referensaram
I följande kapitel presenteras den teoretiska referensramen. Den teoretiska referensramen ger en
överskådlig bild av revisionsbranschen från dess begynnelse till idag. Vidare defineras centrala begrepp
såsom revisionsverksamhet, konsultverksamhet samt strategiska förändringar.

Kapitel 4 Empiriskt resultat
I detta kapitel presenteras det insamlade empiriska resultatet. Det empiriska resultatet är baserat på
intervjuer med tio auktoriserade revisorer på The Big Four.

Kapitel 5 Analys
I följande kapitel analyseras teorin och det empiriska resultatet ur ett strategiskt förändringsperspektiv
för att således uppfylla syftet med studien.

Kapitel 6 Slutsats
I följande kapitel presenteras uppsatsens författares slutsatser samt svaren på frågeställningarna. En
diskussion över centrala aspekter lyfts för att påvisa att studiens syfte uppfyllts. Avslutningsvis
presenteras förslaget till vidare forksning.

Figur 1 Disposition
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2 Metod
I detta kapitel redogörs det för uppsatsens inriktning och tillvägagångssätt. Vidare
presenteras och motiveras metodval som använts genom studien, förhållningssätt till
kvalitetskriterier samt slutligen redogörs det för vilka etiska överväganden som tagits hänsyn
till.

2.1 Ingång till ämnet
Intresset för valt ämne uppkom vid samtal med två anställda på två av The Big Fours byråer
under en arbetsmarknadsmässa där deras uppfattningar om framtiden gick isär rörande vilken
verksamhet som skulle komma att bli centralt i branschen framöver. I Kempes (2013) rapport
benämns revisionsbranschen som en bransch i förändring och det framgick att
konsultverksamheten på senare år har blivit allt mer central samt att det inte är lika stort fokus
på revisionsverksamheten. Således skapades ett intresse för vilka förändringar byråerna som
dominerar revisionsbranschen har och kommer genomgå. Vid inläsning av teori klargjordes
att lagändringar har och kommer påverka revisionsbranschen. Således vill uppsatsens
författare studera hur revisorer på The Big Fours större och mindre kontor i Sverige upplever
förändringar samt vad byråerna förväntar sig av framtiden baserat på kommande lagändringar.

2.1.1 Utgångspunkt
Den huvudsakliga utgångspunkten i denna studie är när lagändringen gällande avskaffandet
av revisionsplikten för mindre bolag trädde i kraft år 2010. Uppsatsens författare anser denna
utgångspunkt som lämplig för att uppfylla syftet med studien, detta eftersom lagändringen
innebar nya utmaningar för revisionsbranschen. Således ges uppsatsens författare möjligheten
att analysera om The Big Fours revisorer upplevt en strategisk förändring sedan avskaffandet
av revisionsplikten samt i förlängningen om revisorerna förväntar sig ytterligare en strategisk
förändring efter införandet av revisionspaketet år 2016.
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2.2 Forskningsdesign
För att uppfylla syftet med studien krävs det att uppsatsens författare redogör för och
analyserar revisorernas upplevelser och förväntningar vilka framkommit under
intervjutillfällena. Studiens syfte uppfylls genom att revisorernas upplevelser och
förväntningar analyseras utifrån befintlig teori inom ämnet. Följande studie kommer således
att genomföras med en kvalitativ forskningsmetod. Fejes och Thornberg (2009) förklarar att
studier vilka använder sig av en kvalitativ forskningsmetod utgår från "orddata" i form av
intervjuer, fältanteckningar samt observationer vilket sedan mynnar ut i en förståelse för det
analyserade materialet. Valet av kvalitativ forskningsmetod grundar sig även i att uppsatsens
författare söker klarhet inom ett område vilket dem inte besitter stor kunskap i (Jacobsen,
Sandin & Hellström 2002). Således betraktas uppsatsen som en process där författarna
ständigt måste vara flexibla och medvetna om att upplägget kan förändras under studiens
gång.

2.3 Forskningsmetod
Fallstudier är enligt Yin (2007) lämpliga när forskningsfrågan är inledd med ett “hur” och där
en aktuell händelse är i fokus. Frågeställningarna i denna studie utgår från att redogöra för hur
revisorer upplever och förväntar sig att revisions- och konsultverksamheten har och kommer
påverkas av lagändringarna 2010 och 2016. Eftersom frågeställningarna har den korrekta
frågeformuleringen samt att frågorna behandlar en händelse är en fallstudie användbart. En
fallstudie är enligt Merriam (1994) en undersökning vilken utgår från ett fall, vilket kan vara
en specifik företeelse i form av en situation, händelse, ett skeende eller en person. När denna
studie sammanställts kommer uppsatsens författare i enlighet med sitt syfte kunna uttala sig
om vilken typ av förändring som revisionsbyråerna genomgått och förväntar sig genomgå
vilket således betraktas som uppsatsens fall (Merriam 1994). Fallet kan därmed definieras
som förändringen och eftersom två fall kommer studeras är en flerfallsstudie en lämplig
forskningsmetod enligt Yin (2007). Fallen definieras således som förändringen efter
revisionspliktens avskaffande år 2010 samt förväntad förändring efter införandet av
revisionspaketet år 2016.
En flerfallsstudie beskrivs som en forskningsmetod vilken vill förklara ett fenomen eller en
företeelse generellt över flertalet fall (Jacobsen, Sandin och Hellström 2002). Vid en
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flerfallsstudie betraktas resultatet oftast som övertygande och generaliserbart vilket bidrar till
att resultatet anses vara pålitligt. Således är en flerfallsstudie att föredra framför en fallstudie
enligt Yin (2007). Insamling av empiri från flera fall är dock resurskrävande och måste
övervägas, detta eftersom det blir mycket arbete för uppsatsens författare (Yin 2007), men för
att uppfylla syftet med studien anser uppsatsens författare att det är nödvändigt att lägga den
tid och de resurser som krävs för att få komplett material.

2.4 Företagsurval
För att besluta vilka revisionsbyråer vilka var lämpliga för att uppfylla syftet med studien
inleddes studiens urvalsprocess i enlighet med Jacobsen et al. (2002) genom att uppsatsens
författare klargjorde vilka revisionsbyråer de helst skulle vilja studera. Därefter fastställde
uppsatsens författare urvalskriterier vilka revisionsbyråerna ansågs behöva uppfylla för att
uppsatsens författare skulle kunna uppfylla syftet med studien. Urvalskriterier är enligt Yin
(2007) viktiga att fastställa för att kunna välja vilka respondenter som anses lämpliga för att
studera det valda fallet. Uppsatsens författare fastställde därmed det första urvalskriteriet,
nämligen att revisionsbyråerna som deltog i studien skall ha varit verksamma sedan innan
avskaffandet av revisionsplikten år 2010 för att således kunna berätta och ha kunskap om
vilka förändringar branschen genomgått. Detta kriterium är i enlighet med kriteriet
information, vilket innebär att uppgiftslämnaren bör kunna ge korrekt och god information
inom ämnet (Jacobsen et al. 2002).
Vidare fastställdes ytterligare ett urvalskriterium, nämligen att revisionsbyråerna som deltog i
studien skulle vara uppdelade i större och mindre kontor, detta för att få svar från revisorer
med olika förutsättningar baserat på kontorens storlek. Uppsatsens författare har vid
definiering av mindre och större kontor använt antalet anställda på kontoret som måttstock
samt kontorens geografiska placering. Stora kontor definieras således som kontor med fler än
100 anställda och som är belägna antingen i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Vidare
definieras mindre kontor som kontor med mindre än 45 anställda och som inte är belägna i
Stockholm, Göteborg eller Malmö.
Slutligen fastställdes ytterligare ett urvalskriterium vilket innebar att samtliga av
revisionsbyråernas kontor skulle erbjuda icke-revisionstjänster utöver revision.
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Genom fastställandet av ovanstående urvalskriterier ansågs PwC, Deloitte, KPMG och EY
som lämpliga revisionsbyråer att studera vilket även var revisionsbyråerna vilka uppsatsens
författare intresserade sig mest av. Gällande tidigare forskning inom revisionsbranschen har
flertalet forskare valt att använda sig av The Big Four som utgångspunkt. Bland dessa studier
kan nämnas Pernilla Brobergs avhandling (Broberg 2013), vilken studerar en revisor på
jobbet. Vidare finns vetenskapliga artiklar av Francis, Michas & Yus (2013) samt Francis &
Yu (2009) vilka båda jämför The Big Four med mindre revisionsbyråer (Francis, Michas &
Yu 2013 & Francis & Yu 2009). I artiklarna motiveras valet av The Big Four genom att
revisionsbyråerna är decentraliserade och därmed består av ett nätverk av mindre kontor som
besitter stor självständighet rörande avtal med bolag och administration av revisions- och
konsultuppdrag.
The Big Four lämpar sig således väl i denna studie, detta baserat på att samtliga
revisionsbyråer har ett nätverk av självständiga kontor i olika storlekar belägna runt om i
Sverige vilket bidrar till att uppsatsens författare kan skapa en trovärdig bild över byråernas
verkliga upplevelser och förväntningar gällande lagändringen år 2010 samt kommande
lagändring år 2016. Att både mindre och större kontor valts ut beror på att uppsatsens
författare anser att det ger en mer representativ bild över The Big Fours upplevelser och
förväntningar.
The Big Four anses även lämpliga att uppfylla studiens syfte eftersom byråerna måste vara
medvetna om vilka förändringar som sker i branschen för att således behålla sin starka
position på marknaden. Byråerna har även ett gediget tjänsteutbud vilket omfattar både
revision och icke-revisionstjänster vilket även är centralt för att uppfylla syftet med studien.
Baserat på att PwC, Deloitte, KPMG och EY uppfyller studiens urvalskriterier anser
uppsatsens författare byråerna lämpliga att studera.

2.5 Respondenturval
Eftersom studien ämnar redogöra för samt analysera The Big Fours revisorers upplevelser och
förväntningar gällande lagändringarna år 2010 och år 2016 har således revisorer verksamma
inom The Big Four valts genom respondenturvalet. För att säkerställa att den insamlade
empirin har både bredd och variation har revisorer verksamma på både mindre och större
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kontor valts ut (Jacobsen et al. 2002). Vidare ansåg uppsatsens författare auktoriserade
revisorer lämpliga att medverka i studien. Detta beslut grundades på att auktoriserade
revisorer enligt Revisorslagen § 2:2 (2001:883) får utföra revision och därmed kan svara på
frågor gällande revision, verksamheten samt förändringar. Att respondenterna besitter
kunskap gällande dessa faktorer anser uppsatsens författare centralt för att besvara studiens
frågeställningar och därmed uppfylla syftet med studien.
För att ytterligare säkerställa att det insamlade materialet skulle uppfylla syftet med studien
ansåg uppsatsens författare att revisorerna vilka deltog i studien skall ha varit verksamma
inom revisionsbranschen i minst sex år. Detta urvalskriterium ansåg uppsatsens författare som
lämpligt eftersom studiens utgångspunkt är avskaffandet av revisionsplikten år 2010 vilket
medför att valda revisorer besatt kunskap om förändringar som skett i samband med
lagändringen och fram till idag.
Slutligen intervjuades totalt 10 auktoriserade revisorer, fem revisorer verksamma på
revisionsbyråernas mindre kontor samt fem revisorer verksamma på byråernas större kontor.

2.6 Insamlingsmetod
För att besvara ställda frågeställningar fördelas insamlingen av materialet i primärdata och
sekundärdata. Enligt Jacobsen et al. (2002) består primärdata av material vilket är
skräddarsytt för den specifika frågeställningen, vilket närmre bestämt är den insamlade
empirin. Sekundärdata är däremot insamlat material i form av årsredovisningar, litteratur och
statistik.

2.6.1 Insamling av primärdata
För att redogöra för och analysera revisorernas upplevelser sedan avskaffandet av
revisionsplikten år 2010 samt revisorernas förväntningar gällande införandet av
revisionspaketet år 2016 behöver uppsatsens författare samla information från
revisionsbyråerna vilka valts ut i företagsurvalet. Uppsatsens primärdata består av intervjuer
genomförda på The Big Fours mindre och större kontor. För att uppfylla syftet med studien
anser uppsatsens författare att flexibilitet spelar en central roll vid insamling av det empiriska
materialet, detta eftersom författarna har begränsad kunskap inom ämnet och behöver vara
öppna för ny information vilken kan uppenbara sig under intervjuerna. Däremot behöver
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intervjuerna till viss del vara strukturerade för att rikta revisorernas uppmärksamhet i den
tänkta riktningen. Med detta som utgångspunkt anser uppsatsens författare att semistrukturerade intervjuer lämpas bäst för att uppnå syftet med studien. Med semi-strukturerade
intervjuer ges revisorerna frihet att svara på frågor utifrån teman vilket gör att revisorerna får
en möjlighet att formulera svaren utan att bli märkbart påverkade (Patel & Davidson 2011).
Vid semi-strukturerade intervjuer spelar flexibilitet en central roll, detta eftersom det är viktigt
att få förståelse för revisorernas uppfattning av skeendet. Semi-strukturerade intervjuer tillåter
flexibilitet genom att uppsatsens författare får möjligheten att ställa följdfrågor till revisorerna
och således ge revisorerna möjlighet att fördjupa sina svar ytterligare vilket bidrar till att
förståelsen för revisionsbranschen kan bli mer omfattande.
Ytterligare tillvägagångssätt att samla in primärdata är enligt Bryman & Bell (2005)
ostrukturerade intervjuer och strukturerade intervjuer. Ostrukturerade intervjuer kan liknas ett
informellt samtal mellan parterna medan vid strukturerade intervjuer följs ett formellt
intervjuschema samt att frågorna till respondenterna ställs i samma ordningsföljd och med
samma formulering. Uppsatsens författare anser att ostrukturerade intervjuer inte är
användbart för att uppfylla studiens syfte då det i denna studie krävs att revisorernas
uppmärksamhet till viss del styrs i den tänkta riktningen, det vill säga till lagändringen år
2010 samt till införandet av revisionspaketet år 2016. Vidare anser uppsatsens författare att
strukturerade intervjuer inte är lämpligt eftersom vid denna intervjuform ges ingen möjlighet
att ställa följdfrågor och på så vis får revisorerna inte möjlighet att fördjupa sitt svar. Utifrån
följande resonemang har semi-strukturerade intervjuer tillämpats vid insamling av primärdata.

2.6.2 Genomförande av intervjuerna
Insamlingen av det empiriska materialet grundar sig på företagsurvalet samt
respondenturvalet. När det fastställts att auktoriserade revisorer inom The Big Four var
lämpliga för att uppfylla syftet med studien inleddes förarbetet till intervjuerna. Respektive
revisor kontaktades för att boka tid för intervju. Revisorerna gavs möjligheten till antingen en
telefonintervju eller en besöksintervju. Besöksintervjuer kan enligt Jacobsen et al (2002) vara
både tidskrävande samt kostnadskrävande. Fördelen med besöksintervjuer är att det blir
lättare att tala om känsliga ämnen eftersom intervjuaren och respondenten kan skapa en fysisk
kontakt vilken inte uppstår på samma vis genom telefonintervjuer. Telefonintervjuer däremot
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anses vara kostnadssparande och tidseffektivare. Nedan visas en tabell över hur samtliga
revisorer önskade att genomföra intervjuerna:

Byråer
KPMG
PwC
EY
Deloitte

Stora kontor

Mindre kontor

·
·
·
·

·
·
·
·

Telefonintervju
Telefonintervju
Telefonintervju
Telefonintervju

Besöksintervju
Besöksintervju
Telefonintervju
Besöksintervju

Tabell 1 Genomförda intervjuer
Samtliga revisorer erbjöds sedan att tillhandahålla en intervjuguide innan intervjutillfället,
detta för att ge revisorerna möjlighet att förbereda sig inför intervjun. Samtliga revisorer utom
en valde att erhålla en intervjuguide innan intervjutillfället. Nedan visas en tabell över vilka
datum intervjuerna utfördes med respektive revisor samt längden av samtalet:

Byråer

Datum Intervjutid

KPMG stort kontor
KPMG mindre kontor
PwC stort kontor
PwC mindre kontor
EY stort kontor
EY mindre kontor
Deloitte stort kontor
Deloitte mindre kontor

02-maj-16
42 min
28-apr-16
36 min
09-maj-16
52 min
09-maj-16
40 min
17-maj-16
29 min
04-maj-16
43 min
18-maj-16
42 min
02-maj-16
43 min
Tabell 2. Tid och datum för intervjuer.

Totalt intervjuades 10 revisorer däremot visar tabell 2 endast åtta intervjuer vilket beror på att
vid två av intervjuerna var två revisorer närvarande vid samma intervju. Längden på samtalen
anser uppsatsens författare grundar sig i valet av semi-strukturerade intervjuer, detta eftersom
semi-strukturerade intervjuer ger uppsatsens författare möjligheten att ställa följdfrågor och
därmed fördjupa sin förståelse för att i sin tur kunna uppfylla syftet med studien. Under
intervjutillfällena godkände samtliga revisorer inspelning av samtalet detta för att reducera
risken att uppsatsens författare ska misstolka svaren vid sammanställning av materialet. Efter
sammanställning av det empiriska materialet tillämpades respondentvalidering vilket enligt
Torrance (2012) är en typ av triangulering vilket således innebär att revisorerna fick möjlighet
att granska och kommentera den sammanställda datan för att således bekräfta att uppsatsens
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författare sammanställt materialet korrekt. Samtliga revisorer godkände tolkningen av det
empiriska materialet men några få justeringar.

2.6.3 Intervjuguide
Syftet med studien är att redogöra föra The Big Fours revisorers upplevda förändring gällande
revisions- och konsultverksamhet sedan avskaffandet av revisionsplikten år 2010 samt den
förändring som förväntas ske inom revisions- och konsultverksamheten efter införandet av
revisionspaketet år 2016 i Sverige. Detta för att uppsatsens författare i sin tur ska kunna
analysera revisorernas upplevelser samt förväntningar för att således bidra med kunskap om
revisionsbranschen har genomgått och kommer genomgå en strategisk förändring. Uppsatsens
författare behöver skapa en övergripande bild om hur samtliga revisorer har upplevt att
branschen förändrats sedan år 2010 samt hur revisorerna förväntar sig att branschen ska
förändras efter införandet av revisionspaketet år 2016, detta för att uppfylla syftet med
studien. Utifrån detta skapades i enlighet med Holme och Solvang (1997) en intervjuguide
vilken längre fram i processen delades upp i två intervjuguider, en för större kontor och en för
mindre kontor. Båda intervjuguiderna inleddes med frågor rörande respondenten (se bilaga 1
och 2), detta för att tydligt bekräfta att revisorerna uppfyllde urvalskriterierna. Vidare ställdes
kortfattat frågor gällande både revisionsbyrån samt kontoret, detta för att säkerställa att
ytterligare urvalskriterier uppfyllts.
Intervjuguiderna delades sedan upp i två avsnitt: upplevd förändring sedan avskaffandet av
revisionsplikten 2010 samt förväntad förändring inför lagändringen år 2016 (se bilaga 1 och
2). Det första avsnittet gällande lagändringen år 2010 omfattade breda frågor om förändring
av arbetsuppgifter, tjänsteutbud, efterfrågan, upplevda förändringar inom branschen i stort
samt hur kontoren förberedde sig inför lagändringen. Nämnda frågor ansåg uppsatsens
författare användbara för att uppfylla syftet med studien eftersom svaren gav en god inblick
gällande vilka förändringar som skett på revisionsbyrån sedan år 2010.
Det sista avsnittet i intervjuguiden är frågor gällande införandet av revisionspaketet år 2016.
Även detta avsnitt omfattade breda frågor gällande förväntade förändringar rörande
konsulttjänster, verksamheten i stort samt vilka förberedelser (se bilaga 1 och 2). Uppsatsens
författare ansåg att frågorna gav en god inblick över hur revisorerna förväntar sig att
branschen kommer förändras.
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Valet av två intervjuguider grundas på att uppsatsens författare valt mindre samt större kontor
inom The Big Four, detta för att skapa en så korrekt bild som möjligt över hur
revisionsbyråerna upplever förändringen år 2010 samt den förväntade förändringen år 2016.
Skillnaden mellan intervjuguiderna är att intervjuguiden för större kontor innehåller frågor
gällande hur mindre kontor har och kommer påverkas av lagändringarna (se bilaga 1 och 2).

2.6.4 Insamling av sekundärdata
Utöver primärdata har årsredovisningar från The Big Four använts för att skapa en tydligare
förståelse för utsträckningen av byråernas olika tjänster inom verksamheten. Årsredovisningar
från samtliga revisionsbyråer samlades in genom företagsdatabasen Info Torg Företag. Även
elektroniska källor i form av företagens hemsidor har använts.

2.7 Litteratursökning
För att fullfölja studiens syfte har en teoretisk referensram upprättats. Den teoretiska
referensramen baseras på litteratur, rapporter och vetenskapliga artiklar rörande
revisionsbranschen. I uppsatsen har uppsatsens författare främst hämtat information från
vetenskapliga artiklar på grund av att dessa besitter en hög tillit eftersom artiklarna genomgått
en sakkunnig granskning. Vid litteratursökning skall enligt Friberg (2012) ett antal sökord
användas för att finna relevant forskning inom området. Uppsatsens författare har således
använt flertalet sökord för att finna relevant forskning. Vidare har litteratursökningen bidragit
till att flertalet relevanta källor har funnits genom läsning av artiklarna. Följande sökord har
legat till grund för denna forskning:

Sökord
Non-audit services
Audit reform
Voluntary audit
External business advice
Strategic change
Strategic renewal
Tabell 3 Sökord
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Nämnda sökord ansågs relevanta för att uppfylla syftet med studien, detta eftersom uppsatsens
författare vill bidra med kunskap om revisionsbranschen har och kommer genomgå en
strategisk förändring i samband med lagändringarna 2010 och 2016.

2.8 Analysmetod
I en kvalitativ studie består datan av textmaterial och vidare består en kvalitativ analys av en
sammanfattning av genomförda intervjuer vilken kombineras med forskarens egna
reflektioner och kommentarer. Däremot finns det ingen generell analysmetod för kvalitativa
analyser (Patel & Davidson 2011). Således har uppsatsens författare utvecklat en egen
analysmetod vilken kommer beskriva vilka delar som analyseras samt hur delarna analyseras.

Det empiriska resultatet kommer ställas mot valda teorier rörande lagändringarna 2010 och
2016, revisionsverksamhet, konsultverksamhet samt strategiska förändringar för att således
analysera om revisionsbyråerna genomgått en strategisk förändring sett till revisions- och
konsultverksamheten. Figur 2 tydliggör analysarbetet:

Konsultverksamhet

Strategiska
förändringar
Revisionsverksamhet

Figur 2 Analysmodell

2.9 Kvalitetskriterier
Vid fallstudier existerar det enligt Yin (2007) fyra kriterier för att säkerställa en god kvalitet
på forskningsdesignen. Dessa kriterier är:
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•

Reliabilitet

•

Begreppsvaliditet

•

Intern validitet

•

Extern validitet

Det första kriteriet, reliabilitet, innebär tillförlitlighet. Med detta menas att samtliga fel och
skevheter i en studie ska elimineras. Om studien uppfyller reliabilitet innebär det även att en
annan forskare ska kunna genomföra samma fallstudie och komma fram till samma slutsatser
som studiens forskare (Yin & Nilsson 2007). För att uppnå reliabilitet i denna studie har
uppsatsens författare utförligt beskrivit det tillvägagångssätt som tillämpats genom studiens
gång. Detta för att andra forskare ska kunna skapa en god bild över hur studien genomförts för
att i sin tur kunna utföra samma studie och generera samma resultat.

Det andra kriteriet, begreppsvaliditet, innebär att begrepp som studeras i studien ska
definieras för att tydliggöra vad som undersöks (Yin 2007). I denna studie undersöks således
The Big Fours revisorers upplevda förändring sedan lagändringen år 2010 samt revisorernas
förväntningar i samband med lagändringen år 2016 för att således kunna analysera om
revisionsbyråerna genomgått eller kommer genomgå en strategisk
förändring. Begreppsvaliditet uppnås även genom att flertalet källor och beviskedjor
tillämpas under studiens gång samt att personer som deltagit i studien ska få lov att ta del av
det slutgiltiga resultatet av studien (Yin 2007). Vid utförandet av denna studie deltog tio
auktoriserade revisorer vilket medfört att flertalet källor har använts vid insamling av det
empiriska materialet. Samtliga revisorer fick efter sammanställning av studien ta del av ett
utkast, detta för att revisorerna skulle få chans att både granska och godkänna studien.

Kriteriet intern validitet är enligt Yin (2007) endast aktuellt att ta hänsyn till om forskaren
avser att utföra en kausal eller förklarande studie där utgångspunkten är att avgöra om en
händelse leder till en annan. Denna studie har inte detta som målsättning och således kommer
inte detta kvalitetsmått beaktas.

Extern validitet innebär att studiens resultat ska vara kapabelt att överföras till andra fall än
det studerade (Yin 2007). Denna studie vilken syftar till att redogöra för The Big Fours
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revisorers upplevelser kan vara svår att generalisera eftersom uppsatsens författare endast kan
uttala sig om de studerade fallen och att studiens resultat kan därmed inte representera alla
revisionsbyråer i Sverige. Detta grundas således på att uppsatsens författare anser att
upplevelser och förväntningar hos enskilda individer kan skilja sig åt från individ till individ.

2.10 Etiska överväganden
Inom företagsekonomisk forskning spelar enligt Bryman och Bell (2005) etiska överväganden
en central roll för att varken forskaren eller personer som berörs av studien på något vis ska
komma till skada. För att säkerställa att etiska riktlinjer efterföljts har uppsatsens författare
tagit hänsyn till den svenska forskningens fem principer det vill säga informationskravet,
samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjandekravet samt kravet
gällande falska förespeglingar. Genom studiens gång har alla krav uppfyllts.

Det första kravet, informationskravet, innebär enligt Bryman och Bell (2005) att forskaren är
skyldig att informera berörda personer om studiens syfte och olika beståndsdelar. Vid första
kontakt informerades revisorerna, vilka deltagit i studien, om studiens syfte. Revisorerna gavs
därefter möjligheten att få en intervjuguide skickad till sig via mejl innan intervjutillfället, där
återigen syftet med studien belystes. Av tio revisorer avböjde enbart en revisor att erhålla en
intervjuguide innan intervjutillfällena. Vidare inleddes samtliga intervjutillfällen med att
redogöra för studiens syfte för att säkerställa att alla revisorer blivit informerade.

Den andra principen, samtyckeskravet, innebär att en individs deltagande i en studie ska vara
frivilligt (Holme & Solvang 1997). Vid utförandet av studien var samtliga revisorers
deltagande frivilligt. Vid första kontakt med revisorerna informerades revisorerna om att
deltagandet i studien var frivilligt samt att det fanns möjlighet att avbryta sitt medverkande
under studiens gång. Vidare informerades revisorerna om detta både genom tillhandahållandet
av intervjuguiden samt under intervjutillfällena.

Tredje principen, konfidentialitets- och anonymitetskravet, vilket enligt Holme & Solvang
(2012) innebär att uppgifter till individer vilka deltar i studien ska vara oåtkomliga för andra
än uppsatsens författare samt att individer vilka väljer att delta i studien ska erbjudas
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möjligheten till anonymitet. Uppsatsens författare informerade samtliga revisorer om
möjligheten att vara anonyma i studien både via intervjuguiden samt under intervjutillfällena.
Vid ett av intervjutillfällena valde en revisor att vara anonym vilket således respekterades.
Uppsatsens författare valde därefter att göra samtliga revisorer anonyma för att säkerställa
fullständig anonymitet. Revisorerna godkände däremot användandet av revisionsbyråernas
namn i studien men inte på ett sådant sätt att revisorernas svar och åsikter skulle kunna
kopplas till specifik revisionsbyrå. Vidare blev revisorerna både genom intervjuguiden och
under intervjutillfällena informerade om att personliga uppgifter endast är ämnade att
användas av uppsatsens författare och för att uppfylla syftet med studien. På så vis uppfylldes
även nyttjandekravet som enligt Ahrne och Svensson (2015) innebär att berörda personers
uppgifter endast får användas till forskningens syfte.

Den sista principen, falska förespeglingar, innebär enligt Bryman och Bell (2005) att personer
som deltar i studien ska ta del av sann information samt att forskaren inte får lov att vara
vilseledande. Vid varje intervjutillfälle godkände revisorerna inspelning av samtalet.
Inspelningar gjordes för att minska risken för justerat och felaktigt material. Under
intervjutillfällena upplystes samtliga revisorer om att studien är under process och godkände
därför ytterligare kontakt om eventuella frågor skulle uppkomma under studiens gång. Efter
sammanställning av det empiriska materialet gavs varje revisor möjligheten att ta del av
materialet för att säkerställa att det var korrekt. Samtliga byråer godkände materialet med
några få justeringar.

2.10.1 Anonymitetskodning för medverkande revisorer
Tabell 4 och 5 presenterar revisorerna vilka har medverkat i studien. Önskan att vara anonym
har bidragit till att revisorerna benämns med tilldelad bokstav. Vidare läses tabellerna på
följande vis:

•

En liten bokstav representerar en revisor verksam på ett mindre kontor

•

En stor bokstav representerar en revisor verksam på ett större kontor

•

Samma bokstav oavsett storlek innebär att revisorerna är verksamma inom samma
revisionsbyrå

•

Har två revisorer från samma revisionsbyrå intervjuats benämns den andra revisorn
med dubbelbokstav.
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Mindre kontor
Benämning
a
aa
b
c
d

Befattning

År i branschen År inom byrån

Auktoriserad revisor
31
Auktoriserad revisor/Kontorschef
30
Auktoriserad revisor/Kontorschef
26
Auktoriserad revisor/Kontorschef
13,5
Auktoriserad revisor
12
Tabell 4 Respondenter på mindre kontor

31
20
17
13,5
12

Större kontor
Benämning Befattning
A
AA
B
C
D

År i branschen År inom byrån

Auktoriserad revisor/Audit manager
6
Auktoriserad revisor/Delägare
31
Auktoriserad revisor/Delägare
21
Auktoriserad revisor/Senior manager
13
Auktoriserad revisor/Delägare
13
Tabell 5 Respondenter större kontor

6
31
21
13
13
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3 Teoretisk referensram
I detta kapitel presenteras den teori vilken kommer ligga till grund för att uppfylla syftet med
studien. Referensramen är skapad för att hjälpa uppsatsens författare att uppfylla studiens
syfte. Kapitlet inleds med en presentation av den teoretiska referensramens innehåll och
vidare centrala begrepp inom det studerade området.

3.1 Presentation av teoretisk referensram
För att fullfölja studiens syfte har en teoretisk referensram upprättats. Den teoretiska
referensramen inleds med en beskrivning av revisorprofessionens utveckling, detta för att
skapa en överskådlig bild över hur revisorprofessionen växt fram och utvecklats i Sverige.
Vidare redogör uppsatsens författare för innebörden av lagändringen år 2010 samt
lagändringen år 2016. Eftersom studien är baserad på nämnda lagändringar görs en
redogörelse för att skapa en förståelse för innebörden av lagarna och dess konsekvenser.

Eftersom syftet med uppsatsen i korta drag är att analysera om revisionsbyråerna i studien har
genomgått en strategisk förändring kommer strategiska förändringar vara en del av den
teoretiska referensramen. Strategisk förändring kommer att definieras, strategier för strategisk
förändring redogörs för samt varför strategiska förändringar är centrala för revisionsbyråer.

Vidare beskrivs revisionsverksamheten inom revisionsbranschen för att skapa en förståelse
för vad som definierar en revisor och vad syftet med revision är. Efter en redogörelse av
revisionsverksamheten beskrivs kortfattat den svenska revisionsbranschen 2016. Detta för att
skapa en förståelse för hur revisionsbranschen ser ut idag främst sett till antalet revisorer.

Eftersom revisionsbyråer idag erbjuder flertalet tjänster utöver revision ges en generell
beskrivning om vad konsultverksamhet innebär samt viktiga faktorer som påverkar ett bolags
val att nyttja konsulttjänster. Avsnittet fördjupas sedan genom en redogörelse av
konsultverksamheten inom revisionsbranschen.
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Starkt förknippat med relationen mellan revisionsverksamheten och konsultverksamheten är
begreppen oberoende samt revisionskvalitet. Uppsatsens författare definierar därmed
oberoende och revisionskvalitet, begreppens innebörd samt dess problematik.
I figur 3 sammanfattas den teoretiska referensramen med en konceptuell modell, detta för att
skapa en förståelse för hur valda teorier ska tillämpas för att besvara syftet med studien.

Lagen
2010

Strategiska
förändringar
• Revisionsverksamhet
• Konsultverksamhet

Lagen
2016

Strategiska
förändringar
• Revisionsverksamhet
• Konsultverksamhet

Figur 3 Konceptuell modell

3.2 Utveckling av revisorprofessionen
Öhman och Wallerstedt (2012) skriver att revisorprofessionen har sitt ursprung i 1800-talets
Storbritannien. År 1848 infördes den första aktiebolagslagen i Sverige. Införandet av lagen
skapade möjligheter för bolag att expandera, detta på grund av att nya sätt för bolag att
inbringa kapital uppstod. Vid expanderande bolag började externa aktörer, såsom investerare,
intressera sig för bolagen vilket bidrog till att behovet av att ett bolags finansiella rapporter
skulle revideras växte fram, detta för att säkerställa att bolagets redovisade resultat var
korrekt.

År 1895 infördes den första lagen i Sverige gällande hur revision skulle utföras. Lagen
omfattade nästintill alla svenska aktiebolag och innebar att en revisor skulle granska
ledningens och verkställande direktörens förvaltning av verksamheten. Däremot var det inte
lagstadgat att revisorerna skulle vara varken auktoriserade, godkända eller oberoende av
bolaget (Carrington 2014). År 1974 infördes ytterligare en lag i Sverige som innebar att en
revisor skulle revidera ett bolags årsredovisningar i enlighet med god redovisningssed. Nio år
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senare lagstadgades det att alla svenska bolag var skyldiga att utse en auktoriserad eller
godkänd revisor (Öhman & Wallerstedt 2012).

År 1995 gick Sverige med i EU vilket bidrog till att reglerna gällande revision i landet
anpassades till europeiska lagstadgade krav. Sedan inträdet i EU har Sverige genomgått en
internationell anpassning då flertalet internationella revisionsstandarder införts (Öhman &
Wallerstedt 2012). Under senare år har även flertalet internationella skandaler inom
revisionsbranschen uppdagats såsom Enron-, Carneige-, Panaxia- och TeliaSoneraskandalen
vilka till stor del orsakats av omfattande redovisningsfusk, bedrägerier samt att revisorer
överskridit lagen gällande oberoende (Cunningham & Harris 2006). Internationella skandaler
har således bidragit till att revisionsstandarder skärpts även i Sverige (Öhman & Wallerstedt
2012).

3.3 Innebörden av lagarna
3.3.1 Avskaffandet av allmän revisionsplikt år 2010
År 1983 var alla svenska aktiebolag skyldiga att utse en auktoriserad eller godkänd revisor
vilken skulle granska bolagets räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning av verksamheten (Öhman & Wallerstedt 2012). År 2006 beslutades det att
reglerna gällande revision för mindre bolag skulle ses över och således inleddes en utredning
(Revisorer & revisionsutredningen 2008). Två år senare, år 2008, lämnades ett förslag in
gällande att revisionsplikten endast skulle omfatta bolag vilka uppfyller två av tre kriterier:

•

Gränsvärde för balansomslutning: 4 400 000 Euro

•

Gränsvärde för nettoomsättning: 8 800 000 Euro

•

Gränsvärde för medelantalet anställda under räkenskapsåret: 50
(Revisorer & revisionsutredningen 2008)

Detta första förslag innebar att omkring 96 procent av svenska aktiebolag skulle undkomma
revisionsplikten. Avskaffandet av revisionsplikten beräknades bidra med att mindre bolags
sammanlagda kostnader för revision skulle minska med 5,8 miljarder kronor årligen, vilket
skulle innebära stora kostnadsbesparingarna för mindre bolag. Dock ansåg
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Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket att avskaffandet av revisionsplikten med stor
sannolikhet skulle innebära ökat skattefusk och ekobrott. Förväntade konsekvenser
övervägdes av de ansvariga för förslaget vilka således fann dem vara till viss del överdrivna
(Revisorer & revisionsutredningen 2008).

Året därpå, år 2009, bearbetade regeringen förslaget angående avskaffandet av
revisionsplikten för mindre bolag och ansåg utöver kostnadsbesparingar att avskaffandet utav
revisionsplikten skulle bidra till bättre förutsättningar för svenska bolag. Regeringen lämnade
således en proposition till Riksdagen. Propositionen innebar avskaffad revisionsplikt för bolag
vilka uppnår maximalt ett av följande kriterier:

•

Balansomslutning: mer än 1,5 miljoner kronor

•

Nettoomsättning: mer än 3 miljoner kronor

•

Anställda under räkenskapsåret: fler än 3
(ABL 2005:551)

Dessa kriterier skulle istället komma ett beröra 70 procent av svenska bolag, istället för de 96
procent som föreslagits tidigare. Konkurrensen på marknaden för mindre bolag var hård och
ett avskaffande av revisionsplikten skulle därmed bidra till en ökad konkurrenskraft gentemot
utländska bolag vilka inte har revisionsplikt samt bolag vilka har lägre kostnader för revision
än vad svenska bolag har (Revisorer & revisionsutredningen 2008).

De sistnämnda kriterierna godkändes och första november år 2010 genomfördes lagändringen.
Vid genomförandet omfattades 165 000 aktiva aktiebolag och cirka 70 000 vilande aktiebolag
av ändringen och således fick 235 000 svenska aktiebolag möjligheten att välja bort revision
(Revisorer & revisionsutredningen 2008). Enligt Öhman och Wallerstedt (2012) var
avskaffandet av revisionsplikten en del av internationell anpassning och idag har majoriteten
av nystartade aktiebolag samt ett ökande antal existerande bolag möjligheten att välja bort
revision.
Revisionsbyråerna förväntades kompensera bortfall av revision med konsultverksamhet
såsom skatterådgivning, affärsrådgivning och riskhantering efter avskaffandet av
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revisionsplikten. Vissa revisorer ansågs vidare söka annan anställning och på sikt kommer
antalet revisorer att minska. Dock är graden av minskningen fortfarande okänd men kommer
sannolikt vara störst på landsbygden. Vidare kommer utredningen ge redovisningskonsulter
och andra rådgivare möjligheten att utöka och utveckla sin verksamhet, dock kommer även
revisorer kunna erbjuda dessa tjänster vilket kommer öka konkurrensen på marknaden
(Revisorer & revisionsutredningen 2008).

Sverige är ett av de sista av Europeiska unionens medlemsländer som avskaffade
revisionsplikten. Gränsvärdena i resterande Europa är dock betydligt högre än vilka trädde i
kraft i Sverige. Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Nederländerna har satt gränsen vid 20
- 70 miljoner kronor i omsättning, 10 - 30 miljoner kronor i balansomslutning och 50
anställda, medan de nordiska länderna har gränsvärden vilka liknar Sveriges. Finland har lägst
gräns på 2 miljoner i omsättning, 1 miljon i balansomslutning och 3 anställda (Rydberg 2011).
I en undersökning gjord (Collis 2010) på Danska och Brittiska mindre samt medelstora bolag
kunde en relation mellan bortval av revision och bolagens omsättning uttydas, där bolag med
mindre omsättning valde bort sin revisor. Detta eftersom nyttan ansågs överstiga
kostnaderna.

3.3.2 Införandet av revisionspaketet år 2016
Som följd av Europaparlamentet och rådets förordning nr 537/2014 kommer den 17 juni 2016
nya regler införas gällande revisorer och revision för att stärka revisionskvaliteten och
revisorns oberoende (Campa & Donnelly 2016). Lagrådsremissen benämns
“Revisionspaketet” och nedan förklaras lagens huvudsakliga förändringar
(Justitiedepartementet 2016):

Företag av allmänt intresse är börsnoterade bolag, bank och finansieringsbolag,
värdepappersbolag samt försäkringsbolag vilka samtliga har tillstånd enligt lag att bedriva sin
verksamhet. Vidare definieras företag av allmänt intresse som bolag vars överlåtbara
värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad (Justitiedepartementet 2016).
Företag av allmänt intresse kommer enligt lagändringen behöva byta revisionsbyrå efter
bestämd tid. Förslaget lyder att börsbolag, banker och försäkringsbolag maximalt får ha
samma revisionsbyrå i tio år innan byrårotation måste ske. Vidare är det skillnad på
byrårotation och den tidigare personrotationen som innebär att en revisor endast får tjänstgöra
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på ett börsnoterat bolag i 7 år innan en personrotation måste ske (SFS 2009:565 s. 2). Den nya
lagändringen medför således att bolaget inte enbart behöver byta revisor utan nu även
kommer behöva byta revisionsbyrå.

När bolagen kommer behöva rotera kommer den kunskap som nuvarande revisorn besitter att
gå förlorad och den nya revisorn kommer behöva avsätta tid för att sätta sig in i det nya
bolaget. Detta kan komma att generera merkostnader för bolaget vilket ska revideras, då det
tar tid för en revisor att lära känna ett nytt bolag och således kommer revisorn kräva ett högre
revisionsarvode. Dock förväntas revisionsarvodet på sikt minska då konkurrensen om de
större revisionsuppdragen mellan revisionsbyråerna förväntas öka (Justitiedepartementet
2016). Vidare menar Halling (2016) att det inte endast är större revisionsbyråer som kommer
att påverkas av revisionspaketet utan att påverkan även kommer ske på alla revisorer och
revisionsuppdrag.

Förslaget till lagändring omfattar även en begränsning av revisionsbyråernas möjligheter att
erbjuda konsulttjänster till ett företag av allmänt intresse som byrån reviderar. En revisor som
utför revision på ett bolag får inte ha ett arvode vilket kommer från konsulttjänster utförda på
samma bolag som överstiger 70 procent av det genomsnittliga arvodet från revisionen.
Regleringen av arvodet är föreslaget för att motverka den beroendeställning och påverkan
som kan uppstå om revisionsbolagets inkomster till största del tillhandahålls från
konsulttjänster hos en klient. Förslaget erhåller även bestämmelser vilka förbjuder den
granskande revisorn att utföra vissa typer av konsultverksamhet på företag av allmänintresse.
Dessa tjänster är enligt Revisorsnämnden och FAR i mellan åt svåra att tolka men kan
sammanfattas enligt följande i figur 4 (Justitiedepartementet 2016).
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Vissa skattetjänster
Tjänster som inbegriper medverkan i förvaltningen eller belsutsprocessen i det granskande
företaget
Bokföring och utarbete av redovisningshandlingar och finansiella rapporter
Löneadministration
Utformning och införande av processer för internkontroll eller riskhantering relaterade till
finansiell information eller utformning och genomförande av tekniska system för
finansiell information
Värderingstjänster
Vissa juridiska tjänster
Tjänster relaterade till det granskade företagets internrevision
Tjänster relaterade till revisionsklientens finansiering, kapitalstruktur och allokering samt
investeringsstrategi, utom tillhandahållande av vissa bestyrkande uppdrag
Främjande av handel med eller utställande av en emissionsgarant för aktier i det
granskade företaget
Vissa personaltjänster

Figur 4 Förbjudna tjänster (Justitiedepartementet 2016 s. 104 - 105)

Konsulttjänster vilka inte innefattas av ovannämnda punkter får utföras på företag av
allmänintresse på villkoret att det godkänts som tjänster vilka inte kan ses som ett
oberoendehot. Tjänsterna får även utföras då revidering inte utförs av revisionsbyrån
(Justitiedepartementet 2016).

Lagändringens önskade effekt är att öka förtroendet för revisorernas oberoende samt att öka
konkurrensen på revisionsmarknaden gällande företag av allmänt intresse
(Justitiedepartementet 2016). Humphrey, Kausar, Loft och Woods (2011) argumenterar att det
är viktigt att öka konkurrensen på revisionsmarknaden då The Big Four besitter en stor del av
marknadsandelarna för börsnoterade bolag och således är inte marknaden skyddad mot den
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eventuella chock som med största sannolikhet skulle uppstå vid nedläggning av någon av de
fyra byråerna.

I en studie gjord av Ratzinger-Sakel och Schönberger (2015) görs en överskådlig bild över
hur Tyskland, Frankrike och Storbritannien reagerat på revisionspaketets införande.
Författarna kom fram till att dessa länder redan var hårt reglerade sen tidigare och således har
de förbjudna tjänsterna redan förbjudits eller blivit hårt reglerade. Författarna nämner även ett
omdiskuterat förslag, att införa revisionsbyråer vilka endast ska få utför revision och dessa
ska utföra revisionsuppdragen på företag av allmänt intresse. Men eftersom
konsultverksamheten är mer attraktiv och lönsam för arbetskraften skulle det således bli svårt
för dessa byråer att finna kompetent arbetskraft att rekrytera (Ratzinger-Sakel & Schönberger
2015).

3.4 Strategisk förändring och förnyelse
En strategi kan enligt Wadström (2014) betraktas som en organisations hjälpmedel för att
finna sin riktning samt för att skapa konkurrensfördelar, vilket vidare betraktas som den fördel
ett företag kan ha över sina konkurrenter i form av ett erbjudande, varumärke och en plan.
Strategisk förändring definieras som något vilket uppstår till följd av en strategiskhandling.
Vidare definieras den strategiska förändringen som en implementering av nya strategier till
följd av en ny vision inom ett företag. Förändringen räknas således som strategisk när en
omställning sker eller när regler och föreskrifter ändras och således tvingar företaget att ändra
tillvägagångssätt, mål eller beteende (Eccles 1996).

Skillnaden mellan en naturlig förändring och vad Ericson (2004) definierar som en strategisk
förändring baseras på handlingar. Naturlig förändring kan betraktas som en pågående process
vilken inte innefattar någon högre komplexitet eller risk. En strategisk förändring innefattar
således en högre grad av komplexitet samt risk för utföraren, inklusive utveckling av nya
kompetenser, tekniker, ledarskap eller praxis (Ericson 2004). Bates (1994 se Baden-Fuller &
Volberda 1997) argumenterar att en naturlig förändring kan ske för långsamt för att företagen
ska överleva i konkurrensen med andra företag och att ett strategisk agerande är att föredra.
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Ett företags strategier måste ständigt anpassas till vad som sker i omvärlden och förändras för
att säkerställa att de mål vilka organisationen har i slutändan uppnås. Förändring internt inom
organisationerna är vidare nödvändiga för att skapa ett tillstånd där de kan leverera idag men
samtidigt vara konkurrenskraftiga imorgon (Turner 2004). Att vara konkurrenskraftig innebär
att säkerställa företagets förmåga att växa men även dess förmåga att överleva (Baden-Fuller
& Volberda 1997). För att strategin ska vara användbar är det således viktigt att den redan vid
implementeringen inte endast möter de nuvarande kundernas behov utan även anpassas för att
möta framtida kunders behov. Floyd och Lane (2000) definierar denna förändring som en
strategisk förnyelse och inkluderar förändring i strategisk positionering samt strategiska
kompetenser. Processen blir nödvändig när de befintliga kompetenserna och rutinerna inte
passar med vad som sker i omvärlden och således måste anpassas (Ericson 2004). Dock
menar Baden-Fuller och Volberda (1997) att för mycket förändring inom större företag kan
leda till kaos, förlorad kultur, utmatning och organisations break down.
Implementering av en ny strategi görs för att få en organisation att gå från en osäker tillvaro
till en stabil tillvaro (Ericson 2004). Strategier används således för att skapa ordning i den
osäkerhet som uppstår och för att hjälpa organisationen att uppnå stabilitet (Jaynes 2015).
Enligt Baden-Fuller och Volberda (1997) kan företag välja tre olika sätt att undkomma den
osäkra perioden. Företag kan försöka undvika osäkerhet genom att undvika förändring, låta
andra ta hand om förändringen eller internt försöka lösa problem som uppkommer. Dock
menar författarna att företag som undviker förändring oftast blir föråldrade och ersätts av nya
företag vilka följer med i omvärlden.
Kärnkompetenser definieras som den kunskap vilken är i företagets huvudsakliga fokus och
således är den kompetens vilken större delen av de anställda inom företaget besitter. Med
detta menas att kärnkompetensen kan återfinnas i nästintill alla delar av verksamheten och
andra kompetenser återfinns i mindre utsträckning (Baden-Fuller & Volberda 1997). En
strategisk förändring är vanligen ett utbyte av gamla kärnkompetenser till nya
konkurrenskraftiga kompetenser vilket görs för att företaget ska behålla eller utöka sin
position inom branschen (Floyd & Lane 2000 & Wadström 2014). Således kan avdelningar
inom verksamheten, vilka baseras på de försvinnande kärnkompetenserna, försvinna och nya
avdelningar, vilka baseras på nya kompetenser, kan uppstå (Baden-Fuller & Volberda 1997).
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Att använda en strategi vilken endast har som syfte att säkerställa att företaget behåller sina
marknadsandelar kan vara riskabelt. Det kan bidra till att företaget missar möjligheter att
expandera och måste således ha en strategi som förbereder organisationen på förändringar
både internt och externt (Turner 2004).

Förändringar delas av Wit och Meyer (1998) upp i två typer. Den ena förändringen benämns
som organisatorisk förändring vilken innefattar faktorer som kultur, struktur, system och
människor medan den andra förändringen är strategiska förändringar som handlar om
visioner, positioner, program och materiella tillgångar.

3.5 Revisionsverksamhet
Alla bolag är skyldiga att upprätta en korrekt årsredovisning det vill säga en sammanställning
av bolagets räkenskaper och förvaltningen under räkenskapsåret. När det talas om upprättning
av årsredovisningar är redovisningssed ett centralt begrepp. Ett bolags årsredovisning ska
enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) upprättas med god redovisningssed och på ett
överskådligt sätt. Även Bokföringslagen (1999:1078) utgår från begreppet god
redovisningssed då lagen menar att ett bolags bokföring ska överensstämma med god
redovisningssed. Med god redovisningssed menas att redovisningslagar samt vedertagen
praxis efterföljs. Ett bolags årsredovisning ska i slutet av varje räkenskapsår granskas av en
oberoende part, revisorn. Enligt aktiebolagslagen (2005: 551) är en revisors huvudsakliga
uppgift att:
“Granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande
direktörens förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god
revisionssed kräver.”
Utföringen av denna granskning benämns som revision och är till för att minoritetsägarna och
externa parter ska få så korrekt information som möjligt från det granskade bolaget (Catasús,
Hellman & Humphrey 2013 och Ibáñez & Pechuán 2011). Revision liknas med en
kvalitetsstämpel gentemot tredje part. Revisionen är till för att öka trovärdigheten och
tryggheten både internt och externt för ett bolag. Om det skulle visa sig att bolaget inte följt
god redovisningssed innebär det rättsliga konsekvenser. Då flertalet externa aktörer, såsom
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banker, leverantörer och eventuella investerare, tar del av ett bolags rapporter är det viktigt att
informationen är korrekt. En granskning av ett bolags årsredovisning och bokföring utförd av
en extern part medför att chansen till goda affärsvillkor ökar samt att det minskar risken för
fel. Genom att ett bolag använder revision visar det att bolaget följer marknadens “spelregler”.
Revisorn kan därmed ses som länken mellan bolagen och dess intressenter (FAR 2015).

Utöver att utföra revision ska revisorn enligt revisionslagen §6 (1999:1079) upprätta en
revisionsberättelse. Revisionsberättelsen redogör enligt Bolagsverket (2014) för vad revisorn
observerat vid utförandet av revisionen samt innefattar enligt Catasús et al (2013) ett bolags
finansiella rapporter och ledningens förvaltning. Anledningen till att revisorn upprättar en
revisionsberättelse är för att ge aktieägarna ett underlag angående bolagets finansiella resultat,
den förvaltning som ledningen ansvarar för samt bolagets finansiella position.

3.5.1 Den Svenska revisionsbranschen år 2016
Den första april 2016 finns det enligt revisorsnämnden 152 registrerade revisionsbyråer i
Sverige. Utöver The Big Four som dominerar inom revisionsbranschen är majoriteten
revisionsbyråer i Sverige klassificerade som mindre. Flertalet av de små revisionsbyråerna i
Sverige har enbart en auktoriserad eller godkänd revisor och utför vanligtvis endast revision
på bolag av mindre eller medelstor karaktär. Den största revisionsbyrån i Sverige är PwC som
även är den största revisionsbyrån i världen och som tillsammans med Deloitte, EY och
KPMG reviderar mer än 90 procent av bolagen på Stockholmsbörsen (Carrington 2014).
Enligt Revisorsnämnden (2016) finns det i april 2016 totalt 3492 kvalificerade revisorer i
Sverige varav 2925 är auktoriserade revisorer och 567 är godkända revisorer. Inom
revisionsbranschen råder det dock en negativ trend och antalet revisorer i Sverige har minskat
under en lång period vilket illustreras i diagram 1.
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Diagram 1. Antal kvalificerade revisorer 1992-2015. Statistik hämtad från Revisorsnämnden
(2016).
Som visas i diagram 1 var antal revisorer i Sverige som högst år 1996 då antalet revisorer
uppgick till 4495. Den negativa trenden som illustreras mellan år 1992 och år 2015 avviker
mellan åren 2001 och 2003 då antalet kvalificerade revisorer ökade. I december 2015 var
antalet revisorer i Sverige 3476 och i jämförelse med antal revisorer i april 2016 tyder även
det på en minimal avvikelse av den negativa trenden. Trots minimala ökningar av antalet
revisorer under specifika år är det en nedåtgående trend som dominerar inom
revisionsbranschen. Carrington (2014) menar att denna negativa trend med stor sannolikhet
bygger på demografiska orsaker. Revisionsbranschen genomgår precis som andra branscher
ett generationsbyte, där nya revisorer ska ersätta den äldre generationen av revisorer. Den
äldre generationen härstammar från den stora babyboomen under 40-talet medan den nya
generationen som ska ersätta äldre revisorer är födda under en tid där barnafödandet var lägre
vilket kan vara orsaken till att antalet revisorer i Sverige har minskat under en längre tid.
Carrington (2014) menar även att en förändring inom branschen kan vara en annan orsak till
den negativa trenden. Förändringen inom branschen har bidragit till en
kostnadseffektivisering av revisionen vilket i sin tur har inneburit att en revisor utför fler
arbetsuppgifter än tidigare och att antalet kvalificerade revisorer därmed kan ha minskat.
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Även lagändringen år 2010 kan ses som en bidragande faktor till det minskade antalet av
revisorer i Sverige. Då den allmänna revisionsplikten slopades påverkades efterfrågan på
revisorns huvuduppgift det vill säga revisionen. En minskad efterfråga på revision kan enligt
Carrington (2014) vara en bidragande faktor till det minskade utbudet av antal revisorer.

3.6 Konsultverksamhet
Konsultverksamhet benämns som en kunskapsbaserad process vilken finns till för att genom
olika expertiser förbättra en verksamhets olika sektorer, produkter eller tjänster (Bennett &
Robson 2005). Tjänsten tillhandahålls genom ett utbyte av information mellan kunden och
konsulten samt sker oftast över en specifik tidsperiod. För att utbytet ska bli lyckat krävs det
att en personlig relation mellan parterna samt förtroende skapas. Detta för att tillåta konsulten
att göra antaganden rörande verksamheten. Vidare delar klienten och konsulten sina tankar
om eventuella problem och förbättringar med varandra för att uppnå klientens önskvärda
resultat (Bennett & Robson 2005).

Konsultprocessen inleds med ett stadium av osäkerhet hos klienten vilken genom
problemlösning från konsulten medför en övergång till en trygghetsfas. Författaren menar
dock att osäkerhet kan skapas av att konsultverksamheten granskar verksamheten och ständigt
upptäcker tidigare dolda fel vilket leder till ytterligare konsultuppdrag (Alvesson 2004).

Enligt författarna Bennett och Robson (2005) är tillfredställelse och engagemang två
betydande faktorer för en fungerande konsultverksamhet. Relationen mellan konsulten och
kunden anses påverkas av den grad av tillfredsställelse som uppnås, med andra ord om
kunden känner sig tillfredsställd med kvaliteten på konsulttjänsten är det troligt att klienten
kommer köpa fler konsulttjänster av konsulten. En högre grad av tillfredsställelse är därmed
önskvärt av konsulten då denne kan fortsätta leverera tjänster till samma kund och därmed
minskar kostnaderna för att marknadsföra sig och hitta nya kunder.

Generellt är det konsulterna som tjänar på en långsiktig relation med samma kund. Bennett
och Robson (2005) bekräftar i sin studie att mindre och medelstora bolag ser
tillhandahållandet av konsulttjänster som en möjlighet att komplettera interna brister i
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kunskap och fokuserar således inte på att skapa nära relationer, vilket vanligtvis konsulterna
gör. Det betyder dock inte att relationen inte är viktig för dessa bolag. Carey och Tanewski
(2016) kom fram till att små och medelstora bolag i Storbritannien är mer benägna att köpa
konsulttjänster när en relation till sin externa revisor har skapats samt när bolagen har
utvecklat ett gediget förtroende för revisorns kompetens.

3.6.1 Konsultverksamhet inom revisionsbranschen
Konsulttjänster har tillhandahållits av revisorer sedan revisionsbranschens ursprung.
Tjänsterna började tillhandahållas av ekonomiska själ, det vill säga om båda tjänsterna
tillhandahålls av samma byrå medför det att kostnadsbesparingar samt stordriftsfördelar
erhålls (Arruñada 1999). Revisorer är skyldiga att tillhandahålla kunder rådgivning i form av
påpekande av upptäckta brister vid revisionen. Denna rådgivning benämns
revisionsrådgivning och kan definieras som rådgivning vilken syftar till att påpeka
felaktigheter i bolagens redovisning. Vanligtvis bidrar även revisorerna med ytterligare
konsultation utöver sina skyldigheter (Carrington 2014). Under senare årtionden har
intäkterna från annan typ av konsultverksamhet än redovisningsrådgivning vuxit lavinartat
och sedan 1980-talet har revisionsbyråerna utökat sitt tjänsteutbud kraftigt gällande
konsulttjänster (Carey & Tanewski 2016). Idag erbjuder större revisionsbyråer konsulttjänster
såsom redovisningstjänster, skatterådgivning, personalrådgivning, riskhantering, corporate
finance, IT rådgivning samt affärsutveckling (Carrington 2014).

Enligt Svanström (2011) beror ökningen av konsultverksamhet på att revisionsuppdragen i sig
har blivit mindre lönsamma i den hårt konkurrensatta miljön revisionsbranschen befinner sig
i. Utvecklingen är inte endast ett svenskt fenomen utan har även skett internationellt.
Svanström (2011) hänvisar till forskning gjord i USA, Australien, England, Sverige och
Norge som påvisar att konsulttjänster generellt bidrar med cirka 50 procent av
revisionsbolagens intäkter (Campa & Donnelly 2016).

Arruñada (1999) menar att ett revision- och konsultuppdrag använder sig av samma typ av
information och kunskap för att utföra tjänster. Som exempel kan nämnas att det vid
utvärdering av ett internsystem krävs stora kunskaper om systemet och således besitter
revisorn som har stora kunskaper om företaget även kunskaper om hur systemet skulle kunna
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förbättras. På samma sätt så kommer en “spill- över” effekt uppstå om en revisor först utför
konsultation på ett bolag, det vill säga att kunskapen om bolaget och dess verksamhet som
uppkommer vid utförandet av konsulttjänsten kommer “spilla över” in i revisionsuppdraget
vilket således ger revisorn en bättre grund för sin revision.

3.7 Oberoende och revisionskvalitet
Ett centralt begrepp inom revisionsbranschen är en revisors oberoende och
revisionskvaliteten. Vid fördelning mellan revisions - och konsultarvode där konsultarvodet
får ta stor plats ifrågasätts ofta revisorers oberoende (Campa & Donnelly 2016). Oberoende
definieras enligt revisorslagen § 20 (2001:883) som:

”En revisor skall i revisionsverksamheten utföra sina uppdrag med opartiskhet och
självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden. Revisionsverksamheten skall
organiseras så att revisorns opartiskhet, självständighet och objektivitet säkerställs.”

En revisors oberoende är nödvändigt för att skapa förtroende för den revidering som utförs på
finansiella rapporter. Revisorernas oberoende är ett ämne som är väldigt känslig menar
Öhman (2007). Ordet oberoende har i lagen sedan en tid tillbaka ersatts av orden opartiskhet
och självständighet och begreppet diskuteras ständigt i branschen, men inte av revisorerna
själva. Problem kan uppstå då revisorer av olika anledningar skapar starka relationer till sina
klienter eller på samma sätt är i beroendeställning av exempelvis ekonomiska själ
(Willoughby, Carmona & Momparler 2012). En sådan ekonomisk koppling mellan klient och
revisor hävdar Ashbaugh (2004 se Willoughby, Carmona & Momparler 2012) är möjlig när
revisorn erbjuder konsulttjänster till samma klient vilket också kan medföra att revisorn
tappar sin objektivitet. Dock nämner Willoughby et al. (2012) att det är svårt att utreda en
revisors oberoende och Svanström (2011) skriver att forskare har haft svårt att finna stöd för
en positiv koppling mellan en byrås rådgivningstjänster och försämrad revisionskvalitet.
Författaren förklarar ordet revisionskvalitet som ett ord för revisorns oberoende men som del i
ett bredare begrepp, där ordet kompetens inkluderas. Med detta menas att revisorns möjlighet
att upptäcka felaktigheter i en finansiell rapport är en sammankoppling av dess möjlighet att
hitta fel genom teknisk kapacitet, omfattning på granskning och genom ren kompetens samt
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dess benägenhet att rapportera felen, det vill säga om revisorerna skulle rapportera felen om
revisorerna fann dem (Svanström 2011).
Vid forskning om oberoende delas det upp i två begrepp: faktiskt oberoende och synligt
oberoende. Förstnämnda begreppet innebär revisorns förmåga att utföra en granskning som är
opartisk, det vill säga: oberoende av hur omständigheterna runt granskningen ter sig kommer
en revisor som är faktiskt oberoende utföra en opartisk granskning. Det senare begreppet
refererar till det behov revisorn har av att undvika situationer vilka kan påverka yttre
intressenter att dra slutsatsen att oberoendet har påverkats (Campa & Donnelly 2016).
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4 Empiriskt resultat
I detta kapitel presenteras det empiriska material vilket sammanställts efter intervju med de
10 revisorerna som deltagit i studien. Kapitlet inleds med en presentation av
revisionsbyråerna vilka medverkat i studien. Därefter är kapitlet uppdelat i två
huvudkategorier: Upplevda förändringar sedan avskaffandet av revisionsplikten år 2010 samt
förväntade förändringar gällande införandet av revisionspaketet år 2016. Huvudkategorierna
är i sin tur uppdelade i revisorernas upplevelser på mindre och större kontor.

4.1 Presentation av revisionsbyråerna
4.1.1 PwC
I samband med Kreugerkraschen, år 1933, etablerades Price Waterhouse i Sverige. År 2010
bytte Price Waterhouse namn till PwC. Idag, år 2016, är PwC etablerat i 157 länder runt om i
världen och har omkring 208 000 medarbetare. PwC är i Sverige etablerat på 100 orter och
har cirka 3600 medarbetare. PwC är den största revisionsbyrån i Sverige och är
marknadsledande inom revision, redovisning, skatterådgivning och affärsrådgivning. PwC i
Sverige har en marknadsandel på 4 procent och år 2015 var det 14,5 procent av Sveriges
aktiebolag, vilka valt revision, som valde att bli reviderade av PwC. En tredjedel av alla
svenska börsnoterade bolag har även valt att bli reviderade av PwC och utöver detta levererar
byrån tjänster till 75 procent av samtliga börsbolag i Sverige. Av byråns 60 000 kunder är 80
procent små och medelstora bolag (PwC 2016a & PwC 2016b).
Ett av PwC:s större kontor är beläget i Malmö och har funnits sedan 1970. Antalet anställda
på kontoret uppgår idag till cirka 200 personer. Av de anställda arbetar 80 personer som
revisorer samt 120 personer med konsultverksamhet. Vid en uppskattning rörande
fördelningen mellan mindre och större bolag framgick att kontoret hanterar 60 procent större
bolag och 40 procent mindre bolag enligt Bolagsverkets definition.
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Ett utav PwC:s mindre kontor är beläget i Växjö vilket etablerades i början av 1980-talet och
har idag cirka 45 anställda. Av de anställda arbetar 20 personer med
redovisningsrådgivning, 14 personer med revision och 11 är skattekonsulter. Vid kontakt med
kontoret i Växjö framgick att kontoret mestadels hanterar mindre bolag men även några
enstaka noterade bolag.

4.1.2 EY
Företagen vilka ligger som grund för EY grundades redan i början av 1900-talet utav Alwin
Ernst och Arthur Young vilka då hade varsin revisionsfirma i USA. Genom en
sammanslagning av de båda firmorna grundades år 1989 Ernst & Young, numera benämnt
som EY. Det globala huvudkontoret ligger idag i London och byrån har över 700 kontor
fördelat på 150 länder varav 57 av dessa är belägna i Sverige. De svenska kontoren har idag 2
240 medarbetare och omsatte 2014/2015 3,5 miljarder kronor. EY kan delas in i olika
affärsområden: revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning, vilket byrån
idag är världsledande inom (EY 2016).
EY:s huvudkontor i Sverige ligger i Stockholm. Kontoret har idag cirka 1200 anställda vilket
är lite mer än hälften av EY:s anställda i Sverige. Antalet börsnoterade bolag vilka hanteras på
kontoret uppskattas till knappt fem procent men upplevs ta cirka 75 procent av kontorets tid
att hantera.
EY:s kontor i Halmstad öppnade 1984 och har idag 13 anställda. Vid kontakt med kontoret
förklarades att kundbasen till största del är ägarledda bolag som kan variera mycket i storlek.
Kontoret i Halmstad arbetar även med börsnoterade bolag men skriver själva inte på deras
revisionsberättelse. Dock lägger de ner mesta delen av sin tid på börsnoterade bolag.

4.1.3 Deloitte
Det som idag är Deloitte grundades 1845 i London utav William Deloitte. Under åren har
byrån bytt namn ett flertal gånger men fick 2003 det globalt enhetliga namnet Deloitte. Byrån
ser sig själva som ett globalt nätverk av medlemsfirmor vilka är medlemmar i Deloitte Touche
Tohatsu Limited (en brittisk juridisk person) där Sverige är en del av Deloitte AB. Samtliga
oberoende firmor finns i mer än 150 länder världen över och erbjuder tjänster såsom revision
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och konsulting. Byrån har idag 225 000 anställda (Deloitte 2016a) och i Sverige hade byrån
2014/2015 en omsättning på cirka 1,7 miljarder kronor (Deloitte 2016b).
Deloittes kontor i Malmö öppnades år 2002 och har idag 115 anställda där 55 personer arbetar
med revision och 50 personer arbetar med konsulttjänster. 80 procent av kontorets omsättning
är från stora bolag varav 30 procent är från börsnoterade bolag. Kontoret hanterar även en
liten andel mindre bolag.
Kontoret i Växjö har idag 20 anställda och öppnades tidigt 1980-tal. På kontoret arbetar tre
skattejurister, åtta redovisningskonsulter och nio revisorer vilka inte på heltid arbetar med
revision. Uppskattningsvis hanterar kontoret två procent börsnoterade bolag och resterande 98
procenten är andra bolag. Dock uppskattas det att uppdragstiden är fördelad 10 procent på
börsnoterade bolag och 90 procent på andra bolag.

4.1.4 KPMG
KPMGs svenska del har sitt ursprung i Bohlins revisionsbyrå AB vilken grundades år 1923 i
Sverige. Revisionsbyråerna Klynweld Main Goerdeler (KMG) och Peat Marwick
International (PMI) grundades i mitten av 1800-talet och fusionerade år 1987 och bildade
därmed KPMG. Två år efter bildandet av KPMG startades ett samarbete med Bohlins
revisionsbyrå AB (KPMG 2016a). KPMG är idag etablerade i 155 länder och har 174 000
medarbetare världen över. Byrån har 1700 anställda på 60 orter runt om i Sverige. KPMGs
kunder är allt från nationella och internationella storföretag till mindre, medelstora och
ägarledda bolag. Byrån hanterar omkring 60 000 kunduppdrag årligen enbart i Sverige. År
2015 omsatte KPMG i Sverige omkring 2,2 miljarder kronor (KPMG 2016b).
KPMGs kontor i Malmö öppnades på 60-talet och har idag cirka 110 anställda. Fördelningen
av stora börsnoterade bolag är uppskattningsvis 80 procent mindre bolag och 20 procent större
bolag. Dock poängteras att kontoret lägger mer timmar på de större bolagen då
tidfördelningen är 60 procent på större bolag och 40 procent på mindre bolag.
Ett av KPMGs mindre kontor är idag etablerat i Växjö vilket öppnades i början av 1980-talet
och har idag omkring 25 anställda. Fördelningen mellan mindre och stora bolag på byrån
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kunde dessvärre revisorn inte uppskatta men antydde på att kontoret hanterade mest mindre
bolag.

4.2 Modell över respondenter
Tabell 4 och 5 presenterar revisorerna vilka har medverkat i studien. Önskan att vara anonym
har bidragit till att revisorerna benämns med tilldelad bokstav. Vidare läses tabellerna på
följande vis:
•

En liten bokstav representerar en revisor verksam på ett mindre kontor

•

En stor bokstav representerar en revisor verksam på ett större kontor

•

Samma bokstav oavsett storlek innebär att revisorerna är verksamma inom samma
revisionsbyrå

•

Har två revisorer från samma revisionsbyrå intervjuats benämns den andra revisorn
med dubbelbokstav.

Mindre kontor
Benämning Befattning
a
aa
b
c
d

År i branschen År inom byrån

Auktoriserad revisor
31
Auktoriserad revisor/Kontorschef
30
Auktoriserad revisor/Kontorschef
26
Auktoriserad revisor/Kontorschef
13,5
Auktoriserad revisor
12
Tabell 4 Respondenter på mindre kontor

31
20
17
13,5
12

Större kontor
Benämning Befattning
A
AA
B
C
D

År i branschen År inom byrån

Auktoriserad revisor/Audit manager
6
Auktoriserad revisor/Delägare
31
Auktoriserad revisor/Delägare
21
Auktoriserad revisor/Senior manager
13
Auktoriserad revisor/Delägare
13
Tabell 5 Respondenter på större kontor

6
31
21
13
13
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4.3 Upplevda förändringar inom revisionsbranschen
sedan avskaffandet av revisionsplikten år 2010
4.3.1 Mindre kontor
4.3.1.1 Förändring inom revisionsverksamheten
Hälften av bolagen vilka omfattas av frivillig revision samt åtta av 10 nystartade bolag väljer
idag enligt revisor (b) bort revision. Att det är många nystartade bolag som väljer bort
revisionen anser även revisor (d) som menar att det är en stor förändring sedan tidigare då alla
bolag omfattades av revisionsplikten. Trotts detta berättar revisor (a) och (c) att resultatet av
regleringen inte nödvändigtvis blev som förväntat på de mindre kontoren och att det faktiskt
var fler som valde att behålla revisionen än väntat. Vad revisor (b) och (c) däremot vill
poängtera är att det måste göras skillnad på en revisor och revision då många bolag vill ha
kvar sin revisor som ett “bollplank” men inte längre anser sig behöva den granskning som
revisionen innebär. Förtroendet för revisorn försvinner inte enligt revisor (d) bara för att
uppgiften att utföra revision inte längre är nödvändig.

När revisionsplikten avskaffades förlorade kontoren en del uppdrag, men enligt samtliga
revisorer var dessa bolag små och genererade därmed inte många revisionstimmar. Hade en
byrå revisionsuppdrag hos flertalet mindre bolag märktes avskaffandet säkerligen mer menar
revisor (c) medan stora byråer som arbetar mycket med större bolag sannolikt inte har
påverkats alls. När de förhållandevis få revisionstimmarna försvann menar revisor (c) att
kontoret ändå behöll de timmarna genom att erbjuda bolaget konsulttjänster såsom hjälp med
bokslut istället. Ansvaret hos redovisningskonsulterna blev således större då revisorn inte
granskar bokslutet efter det att konsulten lämnat ifrån sig det. Revisor (c) menar också att den
största skillnaden mellan en revisor och en konsult, utöver oberoende frågan, är att konsulten
går in i bolaget på detaljnivå medan en revisor skapar sig en överskådlig bild.

Revisor (a) upplever att den stora förändringen inom revisionsbranschen har skett i
regelverket vilket reglerar vad revisorer får och inte får göra gällande konsultverksamhet. Det
har blivit tydligare gränser mellan revision och rådgivningen vilket således medför att
revisorerna gör mindre idag än tidigare. Detta upplever även revisor (d) som förklarar att det
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blivit mer tungrott att vara revisor idag då man har mer krav på sig. Revisor (a) menar dock
att detta är något som vuxit fram de senaste 10 åren och har skapat mer kontroller internt inom
den nationella byrån med olika utbildningar om säkerhet, etik och moral samt om förbjudna
tjänster. Revisor (a) vill däremot påpeka att detta är något som vuxit fram på grund av
redovisningsskandalerna hos bolag såsom Enron och Worldcom, snarare än efter
revisionspliktens avskaffande, vilket även revisor (d) bekräftar.
4.3.1.2 Förändring inom konsultverksamheten
Revisor (b) menar att en tydlig ökning av konsultverksamhet kan ses inom branschen.
Däremot nämner revisor (a), (b) och (c) att konsultverksamheten just på kontoren inte
nödvändigtvis har ökat vilket revisor (a) och (c) menar beror på att bolag som inte längre
behöver revision har efterfrågat konsulttjänsterna även tidigare. Ökningen av
konsultverksamhet inom branschen förklarar revisor (b) beror på att byråerna inte längre kan
fungera som en ordermottagare vilka kan förvänta sig att endast hämta in nya uppdrag, vilket
de tidigare kunde. “Gratis kunder” är enligt revisor (d) inget byrån längre får då nystartade
mindre bolag numera inte längre behöver en revisor och således inte skaffar sig en i samma
utsträckning. Tidigare såldes rådgivning rörande bokslut nästan per automatik vid en revision.
Marknadsföringen gentemot redovisning och bokslut är något revisor (d) således upplever har
ökat till följd av detta. Vidare nämner revisor (d) att hen upplever en hårdare konkurrens inom
branschen under senare år. Om det är ett resultat från avskaffandet av revisionsplikten eller
från allmän prispress mellan byråerna kan revisorn inte uttala sig om.

Vad som påverkar konsultverksamheten innefattar enligt revisor (b) även förväntningarna
som finns rörande ytterligare regleringar gällande revisionsplikten. Revisor (b) förklarar att
det redan innan revisionspliktens avskaffande för mindre bolag diskuterades huruvida
revisionspliktsgränsen skulle vara 80 miljoner i omsättning istället för de 3 miljoner det
slutligen blev. Om gränsen satts vid den högre siffran skulle det omfattat cirka 99 procent av
alla svenska bolag. Nu blev det slutligen 3 miljoner men revisor (b) förväntar sig ändå att
gränsen framöver kommer att öka successivt. Om så är fallet kommer det finnas revisorer
vilka står utan uppdrag men som fortfarande innehar en kompetens vilken bolagen efterfrågar.
Dessa revisorer måste våga utveckla sig i sin roll och bli mer konsultinriktade om de ska klara
den eventuella övergången menar revisor (b).
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4.3.1.3 Förändring inom branschen
Att antalet revisorer har minskat är enligt revisor (b) en direkt följd av lagändringen år 2010.
Revisor (b) uttrycker att byråerna inte längre kan överleva endast på revision, eftersom
revisionen minskar, utan de måste utveckla konsultverksamheten ytterligare och således enligt
revisor (d) låta den ta mer plats i verksamheten samt marknadsföra den mer som en separerad
tjänst. Revisionsmarknaden har enligt revisor (b) minskat från 10 miljarder till 8 miljarder
vilket ger en tydlig bild över läget. En del revisorer har enligt revisor (b) redan tagit steget att
avsäga sig sitt revisorskap för att bli renodlade konsulter. Dessa revisorer gör denna
förändring nu då de ser den nuvarande förändringarna på marknaden men också i
förebyggande syfte inför de kommande förändringarna rörande minskad revision redan innan
de uppstår.

4.3.1.4 Sammanfattning

Upplevda förändringar sedan avskaffandet av
revisionsplikten år 2010 på mindre kontor
Bolag vilka valde bort revision var av mindre karaktär.
Hälften av alla mindre bolag väljer bort revision.
Få nystartade bolag väljer revision.
Färre mindre bolag än väntat väljer bort revision.
Många mindre bolag är fortfarande i behov av rådgivning.
Antalet revisorer har minskat i Sverige.
Strängare regler vilket bidragit till tydligare gränser
mellan revisionsverksamheten och konsultverksamheten.
Inom branschen har konsultverksamheten ökat, dock inte
märkbart på mindre kontor då samma konsulttjänster
efterfrågades tidigare.
Byråerna får inte "gratis kunder" längre.
Byråerna måste marknadsföra sig mer för att klara
konkurrensen.
Förväntad minskning av revision i framtiden bidrar till
större fokus på konsultverksamheten.
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4.3.2 Stora kontor
4.3.2.1 Förändringar inom revisionsverksamheten
Revisor (C) berättar att bolagen vilka inte längre omfattas av revisionsplikt inte var kontorets
primära målgrupp. Även revisor (AA) berättar att bolagen vilka valde bort revision inte
utgjorde en stor del av kontorets kunder samt att många av bolagen inte var i behov av en
revisor. Dock var förberedelserna inför avskaffandet av revisionsplikten år 2010 enligt revisor
(AA) intensiva. Avskaffandet av revisionsplikten var planerad att ske i tre steg och skulle
omfatta både mindre bolag och en del större bolag. Revisor (AA) menar att kontoret kände
stor oro då avskaffandet av revisionsplikten förväntades påverka flertalet av bolagen på
kontoret. Således inleddes en process för att gå igenom bolagen och se hur många som
eventuellt skulle komma att försvinna. Revisor (AA) menar att det diskuterades på kontoret
hur byrån skulle övertala kunderna att behålla revisorn.

Till kontorets lättnad kom omfattningen av avskaffad revisionsplikt endast att inkludera
mindre bolag och därmed blev effekten mindre än förväntade. Revisor (D) menar att om
avskaffandet av revisionsplikten 2010 skulle omfattat fler bolag, det vill säga även större
bolag, skulle kvaliteten på både bokföringen och den finansiella rapporteringen försämrats
avsevärt. Revisor (C) berättar att förberedelser även gjordes på hens kontor. Täta dialoger
hölls med bolag vilka inte längre skulle omfattas av revisionsplikten. Dialogen utgick från om
kontoret skulle stanna kvar som revisorer eller om kontoret istället skulle finnas kvar som
konsulter. Vidare menar revisor (C) att de på kontoret även gjorde en strategisk genomgång
gällande den lönsamhet vilken skulle gått förlorad från de bolag som eventuellt skulle komma
att välja bort revision. Kontoret övervägde om de skulle övertala bolaget att få stanna kvar
som revisor eller om det inte ansågs vara nödvändigt.

Revisor (B) berättar att förberedelser inför avskaffandet av revisionsplikten år 2010 gjordes
även på hens kontor. Fokus riktades på att inte förlora bolag, detta genom att i många fall
erbjuda konsulttjänster istället för revision till bolagen. Revisor (B) menar vidare att den
processen där mindre bolag vilka valde bort revision efter avskaffandet av revisionsplikten
gick fortare än förväntat. Processen förväntades bli mer trögrörlig och nu, sex år senare, anser
revisor (B) att den stabiliserats. Revisor (C) menar att flertalet bolag som valde bort revision
redan sedan tidigare hade en redovisningsbyrå vilken skötte bolagets redovisning och att det
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således inte blev en större förändring för dessa bolag. Bolagen som däremot inte hade en
redovisningsbyrå innan avskaffandet av revisionsplikten valde för det mesta inte bort
revisionen eftersom bolagen var i behov av stöd.
4.3.2.2 Förändring inom konsultverksamheten
Revisor (A) menar att kontoret i vissa fall försökte lämna kunder vilka inte ansågs vara i
behov av revision. Revisor (A) och revisor (AA) menar att det är bättre att erbjuda mindre
bolag konsulttjänster snarare än revision. Revisor (B) anser att många mindre bolag
fortfarande är i behov av ett “bollplank” vilket i sin tur bidragit till att efterfrågan av
konsulttjänster har ökat. Revisor (B) berättar vidare att i flesta fall har revisorn ersatts av en
konsult på de mindre bolagen vilka valde bort revision, detta är även hur revisor (C) upplever
förändringen. Revisor (C) anser att för de mindre bolagen, vilka ersatte revisorn med en
konsult, skapades en bättre effektivitet samt en bättre nytta.

Att arbetsuppgifterna på kontoret ska ha kommit att förändrats sedan avskaffandet av
revisionsplikten anser både revisor (AA), (A) och (C) inte troligt, utan snarare att det är
mängden konsultuppdrag som ökat och revisionsuppdrag som minskat. Revisor (C) menar att
arbetsuppgifterna på kontoret inte har förändrats men att bolagen vilka inte längre omfattas av
revisionsplikten är i behov av en kvalitetssäkring och att konsulterna kan bistå med det.
Revisor (B) däremot menar att arbetsuppgifterna har blivit mer reglerade sett till
revisionsutförandet men att detta är kopplat till avskaffandet av revisionsplikten är inte troligt.
Revisor (B) anser att det blivit tydligare vad som ingår i revisionen och vad som inte gör det.
Striktare regler gällande revision har bidragit till att konsultverksamheten har kommit att ta
större plats inom revisionsbranschen.

Revisor (B) anser att tjänsteutbudet på kontoret har förändrats sedan avskaffandet av
revisionsplikten. Hen menar att tjänsteutbudet anses blivit mycket bredare, det vill säga att
tjänsterna täcker ett bredare perspektiv, detta för att bolagens efterfrågan anses ha ökat på
konsulttjänster. Revisor (B) berättar att det utvecklade utbudet av konsulttjänster varit en
medveten satsning för att efterfrågan på dessa tjänster anses ökat under senare tid men även
för att kunna vara den partnerbyrå som byrån vill vara. Revisor (B) berättar vidare att bredare
tjänsteutbud även kräver spetskompetenser och att kontoret gjort satsningar inom detta.
Revisorerna (A), (AA) och (C) anser däremot att tjänsteutbudet på kontoret inte har kommit
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att ändrats sedan lagändringen utan att byråerna har varit helhetsleverantörer sedan en lång tid
tillbaka. Revisor (C) berättar vidare att kontoret erbjuder bolagen, vilka valt bort revision,
skräddarsydda tjänster. Vissa externa intressenter som banker ser gärna någon typ av intyg
rörande bolagens verksamhet och detta kan utfärdas av konsulter. Intyget kommer vidare
aldrig att vara lika tillförlitligt som en revisionsberättelse, men revisor (C) menar att denna typ
av dokument kan fungera som underlag.
4.3.2.3 Förändring inom branschen
Revisor (AA) berättar att branschen, gällande mindre revisionsbyråer där största delen av
kunderna består utav mindre bolag har kommit att påverkas sedan lagändringen 2010. Revisor
(A) menar på att den största skillnaden i branschen är att revisionsbyråerna inte får några
“gratiskunder” längre, vilket revisor (B) håller med om. Vidare förklarar revisor (B) att det
har blivit förhållandevis sällsynt att nybildade bolag efterfrågar en revisor. Revisor (AA)
menar att detta är en fördel då mindre bolag sällan är i behov av den granskning revision
innebär men att bolagen är i behov av den rådgivning som revisorn tillhandahåller.

Revisor (AA) menar vidare att avskaffningen av revisionsplikten för mindre bolag inte är
någon större förlust för de fyra stora revisionsbyråerna, detta eftersom mindre bolag inte
generera så stora intäkter och därmed inte påverkar helheten, vilket även revisor (D) anser.
Även revisor (B) och (D) anser att det är mindre revisionsbyråer som drabbats mest av
avskaffandet av revisionsplikten och att större revisionsbyråer inte påverkats i någon större
utsträckning. Revisor (C) däremot upplever att revisionsbranschen har förändrats genom att
revisionsbyråerna numera utför mer konsulttjänster på bolag vilka valt bort revision än innan
avskaffandet av revisionsplikten.
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4.3.2.4 Sammanfattning

Upplevda förändringar sedan avskaffandet av
revisionsplikten år 2010 på större kontor
Bolagen vilka omfattades av frivillig revision var inte
de större kontorens primära målgrupp.
Sällsynt att nystartade bolag väljer revisor.
Bortvalet av revision hos bolagen gick fortare än
väntat.
Bolagen är fortfarande i behov av rådgivning.
Bolag vilka inte hade konsulthjälp sedan tidigare
stannade oftast kvar hos sin revisor eftersom bolaget
behövde stöd.
Konsulttjänster erbjöds för att ersätta de förlorade
revisionsuppdragen.
Mängden konsultuppdrag har ökat och
revisionsuppdrag minskat sedan lagändringen.
Efterfrågan på konsulttjänster har ökat och tjänsterna
har blivit bredare med spetskompetens.
Byråerna får inte "gratiskunder" längre.
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4.4 Förväntade förändringar inom revisionsbranschen
efter införandet av revisionspaketet år 2016
4.4.1 Mindre kontor
“Den dagen, den sorgen” uttrycker sig revisor (d) gällande förberedelserna av införandet av
revisionspaketet på ett av The Big Fours mindre kontor. Vidare berättar revisorerna (aa), (c)
och (d) att förberedelser inför införandet av revisionspaketet inte utförs på lokalnivå utan att
dessa typer av frågor hanteras på nationell, internationell och global nivå. Revisor (c) ser detta
som en fördel av att vara en del av en större byrå då både information och riktlinjer kommer
från byråernas större kontor. Revisor (c) berättar att kontoret till hundra procent litar på att
större kontor inom byrån hanterar förberedelserna gällande införandet av revisionspaketet år
2016 och att dagen då revisionspaketet införs kommer även mindre kontor stå rustade för
förändringarna.
4.4.1.1 Förväntade påverkan på kontoren
Revisor (aa) tror inta att lagändringen kommer påverka deras kontor i någon större
utsträckning då flertalet av deras kunder är mindre bolag snarare än börsnoterade bolag. Även
kontoret där revisor (b) är verksam består till största delen kunderna av mindre bolag.
Däremot hanterar kontoret även en del börsnoterade bolag samt hjälper de större kontoren
med granskning vid behov. Således kommer kontoret påverkas av införandet av
revisionspaketet, men i mindre skala. Revisor (c) beskriver ett scenario vilket är mycket likt
det revisor (b) benämner. Till viss del anser revisor (c) att det mindre kontoret kommer
påverkas av lagändringen då de ofta arbetar med dotterbolag till börsnoterade bolag men
poängterar att större delen av arbetstimmarna spenderas på mindre bolag. Således är revisor
(c) inne på samma spår som revisor (b), nämligen att lagändringen inte kommer få någon
större effekt på deras mindre kontor.

Revisor (d) menar att lagändringen kommer påverka kontoret marginellt då kontoret inte
arbetar så mycket med börsnoterade bolag. Införandet av revisionspaketet kommer inte
innebära stora förändringar för kontoret då revisor (d) anser att dessa ändringar redan har skett
och pågått sedan en lång tid tillbaka. Vad lagändringen år 2016 faktiskt innebär är ett ständigt
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högaktuellt ämne säger revisor (d) och menar att kontoret redan hanterat detta till skillnad från
andra revisionsbyråer.
4.4.1.2 Förväntad påverkan på revisions- och konsultverksamheten
Att kontorets konsulttjänster skulle komma att påverkas av lagändringen tror inte revisor (c)
utan att det snarare är större kontor som kommer drabbas. Revisor (aa) tror däremot att
konsulttjänsterna på kontoret kan komma att minska på redan existerande kunder men att det
även är troligt att konsulttjänsterna på icke-befintliga kunder kan komma att öka. Revisor (c)
menar även att lagändringen kan komma att bidra till att bolagen fördelar sina uppdrag mellan
olika revisionsbyråer, det vill säga att en byrå sköter revisionen medan en annat levererar
konsulttjänster. Revisor (c) berättar att på kontoret idag hanteras dotterbolag till stora
amerikanska bolag vilka redan valt att fördela sina uppdrag mellan olika revisionsbyråer och
således inte blir beroende av en specifik revisionsbyrå.

Revisor (b) och (c) menar att lagändringen kan komma att innebära en minskning i antalet
revisionstimmar och således att revisionsbyråerna kommer stå inför valet om de vill leverera
konsulttjänster eller revision till ett bolag. Vid ett sådant val menar revisor (c) att
revisionsbyråerna med stor sannolikhet i framtiden kommer välja att leverera konsulttjänster
framför revision till bolagen. Detta eftersom konsultarbetet kan komma att innebära fler
arbetstimmar än revision och därmed innebära större intäkter för revisionsbyråerna. Revisor
(a) menar också att konsultverksamhet är generellt mindre riskfyllt än revision då revisorn
även har press på sig från yttre intressenter till skillnad från en konsult. Men revisor (c) menar
samtidigt att revisionen inte kommer att försvinna till förmån för konsultverksamheten utan
byråerna kommer behöva flera ben att stå på och kommer således ha kvar revisionen som
grundtjänst. Revisor (b) menar att vara en av de fyra största revisionsbyråerna innebär även att
man står inför de största utmaningarna.

Revisor (b) berättar som tidigare nämnt att byrån intensivt arbetar med att utveckla deras
rådgivningstjänster, detta för att stå starka på marknaden och därmed behålla
marknadsandelar. Dock är hen tveksam till att kontorets konsulttjänster skulle påverkas av
lagändringen. Revisor (b) trycker ännu en gång på att ett hot skulle vara om lagändringen
rörande revisionsplikten utökades och fler bolag omfattades av den frivilliga revisionsplikten.
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Många bolag är inte i behov av en revisor utan snarare av en duktig redovisningskonsult vilket
skulle bidra till att konsultverksamheten skulle utökas ännu mer.
4.4.1.3 Påverkan kopplad till byrårotationen
Byrårotationen vilken är en del av revisionspaketet kommer enligt samtliga revisorer inte
påverka de mindre kontoren märkbart. Runt år 2020 kommer de första tvångsmässiga
rotationerna ske enligt revisor (aa) vilket betyder att det inte sker inom den närmsta framtiden.
Revisor (d) menar att det mindre kontoret inte har någon större insyn i byrårotationen utan det
hanteras på nationell nivå. Men hen säger också att om ett uppdrag försvinner till följd av
rotationen tillkommer ett nytt som roterar in och således är det inget att oroa sig över. Revisor
(c) känner sig inte helt säker på vad byrårotationen kommer innebär för kontoret men är säker
på att det kommer påverkas på något sätt då kontoret hanterar en del noterade bolag vilka
framöver kommer behöva rotera till en annan revisionsbyrå. Revisor (b) menar att
byrårotationen definitivt kommer påverka det mindre kontoret då åtminstone 1 procent av
deras omsättning kommer från noterade bolag. Detta menar revisor (b) kommer bli en
utmaning för kontoret då de kommer vara tvungna att ersätta förlorade kunder med andra.

Vidare menar revisor (c) att införandet av byrårotation kommer innebär både fördelar och
nackdelar för branschen. Rotationen kommer kunna bidra till att granskning av bolag kan ske
med “nya ögon” och att revisionen således kan bli mer noggrann. Däremot tar det en viss tid
för en ny revisor att sätta sig in i ett nytt bolag vilket kunden kan tycka är besvärligt. En
möjlighet vilken både revisor (b) och (c) kan se är att vid byrårotation ersätts revisionen i ett
bolag med renodlad konsultverksamhet eftersom byrån känner bolaget väl och således kan
utföra en annan typ av tjänst. Detta eftersom det inte finns några restriktioner över mängden
konsulttjänster en byrå får förse ett bolag med om det inte utförs någon revision.
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4.4.1.4 Sammanfattning

Förväntningar på införandet av
revisionspaketet år 2016 på mindre kontor
Frågorna hanteras av större kontor.
Mindre kontor har större andel mindre bolag än
noterade bolag och således kommer de inte påverkas i
stor utsträckning.
Om de mindre kontoren kommer påverkas så är det
genom de noterade bolag vilka de hjälper större
kontor med.
De eventuella förändringar lagändringen kommer
bidra med har redan till stor del skett.
Konsultverksamheten och revisionsverksamheten kan
komma att delas upp på olika byråer.
Byråerna kommer kunna välja om de vill utföra
revision eller konsultuppdrag på ett bolag.
Lagändringen kommer troligen påverka förtroendet
för revisorns oberoende.
Byrårotationen kommer påverka de mindre kontoren
men inte märkbart.

4.4.2 Stora kontor
Inför det eventuella införandet av revisionspaketet år 2016 menar samtliga revisorer att de
givetvis har förberett sig på olika sätt. Revisor (AA) inleder med att berätta om hur kontoret
har sett över sina kunder inför den kommande byrårotationen och granskat tiderna för när
rotationerna kan komma att ske. Revisor (C) och (D) berättar även att kontoren har haft en tät
dialog med berörda kunder men även de icke-befintliga kunder vilka förväntas gå ut i
upphandling vid byrårotationen, detta för att informera kunderna om kommande förändringar.
Vidare berättar revisorerna (C) och (D) att byråerna har koncentrerat sig mycket på att
anpassa sina interna processer och revisor (D) tillägger även att de har tillsatt en grupp vilka
ska arbeta med att analysera den nya lagtexten. Revisor (B) och (C) nämner att en av deras
huvudförberedelser har varit att se över vilka tjänster byrån kommer kunna och inte kunna
leverera framöver. Om byrån har utfört ett konsultuppdrag på ett noterat bolag där de även har
revisionsuppdrag är möjligheten stor att kontoret i framtiden inte får fortsätta med
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rådgivningen på samma bolag. Revisor (B) poängterar dock att det ännu inte står klart vilka
tjänster som kommer få utföras eller inte.

4.4.2.1 Förväntad påverkan på kontoren
Både revisor (AA), (B) och (D) tror att lagändringen inte endast kommer påverka de större
kontoren utan även kommer att påverka de mindre kontoren. Revisor (AA) menar att samtliga
små bolag som förväntas växa till noterade bolag i förebyggande syfte kommer att anpassa sig
till rådande regelverk. Revisor (B) tror att den stora förändring vilken kommer ske är att
noterade bolag som hanteras av mindre kontor sannolikt successivt kommer förflyttas från
mindre kontor till större kontor. Revisor (B) poängterar detta genom att berätta att byråns
mindre kontor bara på några år minskat från 130 kontor till dagens 100. Den specifika
kompetensen rörande noterade bolag finns i större utsträckning på större kontor vilket ligger
till grund för den förväntade förflyttningen. Revisor (C) däremot menar att de mindre
kontoren sannolikt kommer att påverkas väldigt lite.

4.4.2.2 Förväntad påverkan på revision- och konsultverksamhet
Att lagen redan har påverkat verksamheten är något både revisor (A) och (B) upplever.
Revisor (B) påpekar att lagen har varit på väg relativt länge och således har även vissa bolag
börjat förbereda sig genom att anlita olika byråer för olika tjänster. I vissa fall kan revisor (B)
se att bolag vilka kommer från ett annat land än Sverige där det redan är kutym att låta
åtskilda revisionsbyråer sköta revisionsuppdrag och konsultuppdrag gör samma sak här.
Revisor (A) och (C) menar att byråerna inte minskat konsulttjänsterna ännu utan att
förändringar snarare har varit i samtalsform rörande att strategiskt samla kunderna och
förbereda hur de ska bearbetas framöver.

Den kommande lagändringen kan enligt revisor (B) få den direkta följden att revisionsbyråer
väljer att inte utföra revisionsuppdrag på vissa bolag och istället väljer att utföra
konsulttjänster och vice versa eftersom det kommer vara mer fördelaktigt för byrån. Revisor
(AA) menar att om byrån inte får göra både revision och konsultuppdrag kan det blir svårt vid
tillfällen då byrån har många konsultuppdrag i ett bolag och sedan måste avsluta det till fördel
för revisionen. Revisor (C) menar att det framöver kommer bli viktigare att ha “på fötterna”
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vad man får och inte får göra rörande konsulttjänster i kombination med revision. Således
kommer det att påverka den interna analysen inom byråerna rörande vilka uppdrag som får
utföras inom bolagen. Vidare kan detta enligt revisor (AA) bidra till en “spänstig” dialog
mellan avdelningarna på kontoret gällande valet mellan revisionsuppdrag och konsultuppdrag.
Lagändringen driver enligt revisor (B) branschen till att bli mer uppdelad, det vill säga: är du
revisor så är du revisor full ut och således inte konsult.

Revisor (D) vill påpeka att det sannolikt inte kommer ske en uteslutning av vare sig revision
eller konsultverksamhet på byråerna, det vill säga att båda tjänster fortsättningsvis kommer att
tillhandahållas. Detta eftersom det finns en för stor fördel med att involvera både revision och
konsulting i ett uppdrag, vilket även kommer vara tillåtet då en mindre del rådgivning
fortfarande får involveras i uppdrag. Ett tillägg från revisor (D) är att även om valet mellan att
utföra revision eller konsultverksamhet på ett bolag på något sätt måste vara affärsförankrat
kommer det i slutändan vara bolagens beslut vilken tjänst de vill att byrån ska utföra.

Rörande regleringen av konsulttjänsterna berättar revisor (AA) att hens uppfattning är att
varje revisionsuppdrag behöva bära sig själv. Med detta menas att inga kalkyler kan göras
med utgångspunkt i att ett revisionsuppdrag även kan generera konsulttjänster vilka normalt
har funnits till för att täcka kostnader vilka inte kan täckas av själva revisionen. Revisor (AA)
menar däremot att detta inte får uppfattas som endast negativt utan att det säkerligen kommer
kunna bidra med möjligheter byrån inte ännu fokuserat på, exempelvis möjligheten för
byråerna att inrikta sig på den verksamhet vilken kommer generar bäst inkomst såsom
konsulttjänster i ett konsultintensivt bolag. Vidare förväntar sig revisor (D) att revisionen i
framtiden kan komma att bli mycket dyrare eftersom byråerna inte kan behålla bolagen lika
länge som förr. Den inledande kostanden för revision vid ett nytt uppdrag är mycket högre
eftersom det tar tid för revisorn att sätta sig in i den nya verksamheten och således får bolagen
betala mer. Revisor (B) och (C) säger vidare att riktigt stora förändringarna rörande rotation
av bolag och minskning av tjänster inte förväntas ske förrän lagen har trätt i kraft.

4.4.2.3 Påverkan kopplad till byrårotationen
Att det generellt kommer bli en stor omställning för branschen när lagändringen går igenom
är revisor (D) övertygad om. Hen påpekar möjligheten att det kan ske en förskjutning mellan
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byråerna, det vill säga att byråer med mindre marknadsandelar kan få möjlighet att plocka
större marknadsandelar när större bolag måste rotera ut från sina befintliga revisionsbyråer
och in i en annan, vilket även revisor (C) bekräftar. Detta leder enligt revisor (D) även till att
byråer vilka har varit starka inom revision på större bolag eventuellt måste ställa om och
koncentrera sig på konsultverksamhet för att behålla sin position.

Revisor (C) däremot berättar att det snarare kommer att fördelas sig jämnt mellan
byråerna. Bolag kommer rotera in och ut ur byråerna och vidare kommer således byråerna
ersätta förlorade revisionsuppdrag med konsultuppdrag på bolag vilka byråerna inte längre får
revidera. Att ersätta revisionsuppdrag med konsultuppdrag möjliggörs enligt revisor (C)
eftersom konsultuppdrag kräver ett relationsskapande och den relationen har byråerna oftast
till tidigare revisionskunder. Här menar revisor (AA) att The Big Fours kunder oftast innehar
ett stort förtroende för varumärket redan vid inledande samarbete.

På frågan om byråerna kommer påverkas av byrårotationen svarar både revisor (A), (AA), (B)
och (C) att de kommer att påverkas men samtliga har svårt att säga exakt hur mycket och när.
Revisor (B) uppskattade att den första tvångsrotationen kommer ske runt 2020 men att det
redan innan dess kan komma att göras nya förhandlingar rörande uppdrag, i förebyggande
syfte. Revisor (AA) lyfter ytterligare en vinkel på byrårotationen och hur det kan påverka
oberoendet negativt. Hen menar att på kontoret har de inga extremt stora kunder som
dominerar deras kundbas, men att det finns platser där hela kontoret domineras av nästan
uteslutande en kund. På dessa platser kan det sitta uppemot 100 personer vilka jobbar heltid
på ett enda uppdrag och då kan man fråga sig vad som kommer ske vid byrårotation. Revisor
(AA) är övertygad om att när rotationen sker kommer en stor del av dessa 100 personer vilka
nu står utan uppdrag att flytta över till den byrå vilken får uppdraget, vilket även revisor (A)
bekräftar. Således faller tanken om att nya personer vilka utför granskningen ska stärka
oberoendet.

Revisor (D) är den av respondenterna som på en gång kan svara att den förväntade
byrårotationen redan nu har påverkat dem genom att deras kunder börjat se sig om efter nya
revisorer. Anledningen till att bolagen har inlett processen av byte redan nu är baserad på
vetskapen om att alla större bolag kommer behöva byta byråer och det kan medföra att
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revisionsbyråerna snabbt fylls av nya bolag och således kan bolagen missa möjligheten att
själva välja revisorer. Avslutningsvis nämner revisor (D) att branschen har en stor omställning
framför sig vilket branschen generellt inte är van vid. Hen tror att en viktig faktor att ta
hänsyn till framöver för revisionsbyråerna är att ha ett bra offertarbete genom vilket de kan få
in nya bolag när de förlorar de gamla genom rotationen. Revisor (C) nämner att hen tror att
det kommer bli tufft för bolagen framöver. Detta eftersom konsulting, men även revision, i
någon bemärkelse kräver en viss grad av förtroende och relationsskapande för att fungera,
vilket kommer att behöva byggas upp på nytt när bolagen ska rotera in i nya byråer.

4.4.2.4 Sammanfattning

Förväntningar på införandet av revisionspaketet år
2016 på stora kontor
Förberedelser har skett genom granskning av tid då
byrårotationen kommer ske och tät dialog med berörda
kunder
Sett över vilka tjänster som kommer kunna erbjudas
framöver
Byråerna kommer kunna välja revisionsuppdrag eller
konsultuppdrag på ett bolag
Förlorade revisionsuppdrag kommer ersättas med
konsultuppdrag
Kommer inte ske en uteslutning av varken konsultuppdrag
eller revisionsuppdrag inom byråerna
Varje uppdrag kommer behöva bära sina egna kostnader då
kalkylen inte kan kompletteras med ytterligare uppdrag
från annan verksamhet.
Revisionen förväntas bli dyrare
Branschen bli mer uppdelad, är du revisor så är du revisor
fullt ut och inte konsult
Byråer med stora marknadsandelar inom revision kommer
förlora dessa vid rotationen till fördel för byråer med
mindre andelar
Lagändring förväntas påverka även de mindre kontoren
Byrårotationen kommer påverka samtliga större kontor
Viktigt framöver att ha ett bra offertarbete
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5 Analys
I följande kapitel kommer teorin och det empiriska resultatet att analyseras för att uppfylla
syftet med studien. Revisorernas upplevda förändring och förväntade förändring inom
revisions- och konsultverksamheten i samband med lagändringarna år 2010 och år 2016
kommer analyseras ur ett strategiskt förändringsperspektiv.

5.1 Strategiska förändringar år 2010
5.1.1 Revisionsverksamheten
Tre av fyra revisorer på de större kontoren trodde innan lagändringen att fler och större bolag
skulle omfattas av frivillig revision och kände därmed en stor oro eftersom det, för byråerna,
sannolikt skulle innebära flertalet förlorade kunder. Denna oro grundas i att förslaget gällande
avskaffandet av revisionsplikten först presenterades som att även större bolag skulle omfattas
av lagändringen (Revisorer & revisionsutredningen 2008). Att revisorerna på både de mindre
och större kontoren förberedde sig inför lagändringen år 2010 kan konstateras. Ur det
empiriska resultatet kan utläsas att revisorerna började se över sina kunder för att se hur stor
effekt lagändringen skulle ha på revisionsverksamheten. Att revisorerna började se över sina
kunder kan enligt uppsatsens författare betraktas som början på en strategisk förändring vilket
baseras på att Ericson (2004) definierar en strategisk förändring som ett strategisk agerande.
Att se över sina kunder kan enligt uppsatsens författare tolkas som att byråerna försökte
utveckla en strategi för att inte förlora kunder i samband med lagändringen för att således
kunna behålla sin position på marknaden och därmed fortsätta vara konkurrenskraftiga.
Uppsatsens författare kan således utesluta att förändringen skulle vara av naturlig karaktär
vilket enligt Ericson (2004) definieras som att ett företag inte tar till ett agerande för att
påverka situationen. Uppsatsens författare grundar vidare detta resonemang på att det ur det
empiriska resultatet tydligt framgår att byråerna aktivt försökte anpassa sig efter rådande
situation i omvärlden vilket således Ericson (2004) definierar som en del av en strategisk
förändring snarare än naturlig förändring.
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Eftersom lagändringen gällande avskaffandet av revisionsplikten endast kom att omfatta
mindre bolag (Aktiebolagslagen 2005:551) ansåg revisorerna på de större kontoren att de
förberedde sig inför något som aldrig kom att hända. De strategier vilka uppsatsen författare
kan uttyda att revisorerna hade börjat utveckla för att behålla en stark position på marknaden
implementerades därmed inte i samband med lagändringen år 2010.

Att revisionsbyråerna däremot inte förväntades sig att det enbart var mindre bolag vilka skulle
omfattas av frivillig revision kan enligt uppsatsens författare betraktas som att
revisionsbyråerna befann sig i en osäker tillvaro. För att det ska betraktas som att en strategisk
förändring skett ska ett företag enligt Ericson (2004) gå från en osäker tillvaro till en stabil
tillvaro. När lagändringen väl trädde i kraft 1 november 2010 kan det ur det empiriska
resultatet konstateras att de mindre kontoren förlorade en del revisionsuppdrag men att dessa
uppdrag var små och således inte genererade betydande revisionstimmar vilket
överensstämmer med resultatet från Collis (2010) studie om frivillig revision och omsättning.
Även The Big Fours revisorer på de större kontoren ansåg att de inte påverkats märkbart av
lagändringen, detta eftersom mindre bolag vilka valde bort revision inte utgjorde byråernas
primära målgrupp och därmed förlorade byråerna inte många kunder i samband med
lagändringen. Uppsatsens författare kan därmed konstatera att eftersom lagändringen endast
kom att påverka mindre bolag vilket således inte innebar en större förlust för varken mindre
eller större kontor kom tillvaron att bli en stabil för revisionsbyråerna. Eftersom
revisionsbyråerna redan innan lagändringen trädde i kraft fått reda på att lagändringen endast
skulle komma att omfatta mindre bolag kan uppsatsens författare konstatera att
revisionsbyråerna befann sig i en stabil tillvaro innan lagändring och att således att ingen
strategisk förändring skett.

Ur det empiriska resultatet kan även uttydas att revisionsbyråerna inte tog till ett strategisk
agerande för att behålla revisionsuppdrag på bolag vilka valde bort revision. Eftersom varken
de mindre eller större kontoren hanterade flertalet bolag vilka omfattas av frivillig revision
anser uppsatsens författare att revisionsbyråerna inte var i behov av att finna en strategisk
lösning ifall alla mindre bolag skulle valt bort revision eftersom byråerna i även detta fall inte
skulle komma att påverkas märkbart. Således blir det tydligt för uppsatsens författare varför
inte revisionsbyråerna försökt finna strategiska lösningar för att behålla revisionsuppdragen
på de mindre bolagen. En revisor på ett av de större kontoren berättar även att kontoret i vissa
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fall försökte lämna kunder vilka de inte ansåg vara i behov av revision vilket styrker
uppsatsens författare ord gällande att byråerna inte påverkas märkbart när revisionsuppdrag på
mindre bolag försvinner och att byråerna därmed inte är i behov av någon specifik strategi
rörande revisionsverksamheten för att överleva om alla mindre bolag väljer bort revision.

Ur det empiriska resultatet går att utläsa att revisorerna däremot förväntade sig att betydligt
fler bolag skulle välja bort revision än som faktiskt gjorde det. Att flertalet bolag valde att
behålla revisionen fast de inte längre omfattades av revisionsplikten anser uppsatsens
författare endast var till fördel för revisionsbyråerna, detta eftersom dessa uppdrag således
fortsatte generera revisionsarvoden till byråerna. Uppsatsens författare anser, baserat på det
empiriska resultatet, att revisionsbyråerna således inte utvecklade någon strategi för att
hantera de bolag vilka valde att fortsätta att bli reviderade.

Sammanfattningsvis kan uppsatsens författare konstatera att inget tyder på att
revisionsbyråerna genomgått en strategisk förändring sett till revisionsverksamheten, vilket
baseras på att revisionsbyråerna varken tog till ett strategiskt agerande för att behålla
revisionsuppdrag på mindre bolag vilka valde att inte bli reviderade efter lagändringen, men
även att inga strategier implementerats för hur revisionsbyråerna skulle fortsätta att hantera
bolag vilka valt att fortsätta bli reviderade trots att bolagen inte längre omfattades av
revisionsplikten.

5.1.2 Konsultverksamhet
Även om samtliga revisorer ansåg att, bolag vilka valde bort revision, inte var någon större
förlust för byråerna samt att uppsatsens författare inte kunde uttyda att revisionsbyråerna gjort
strategiska ageranden för att behålla revisionsuppdragen på bolagen kan uppsatsens författare
däremot tolka att revisionsbyråerna tagit till åtgärder för att inte förlora bolagen vilka valde
bort revision. Detta även fast bolagen sett ur ett revisionsperspektiv inte var en större förlust.

Ur det empiriska resultatet går att uttyda att revisionsbyråerna erbjöd bolagen, vilka valde bort
revisionen, konsulttjänster vilket således uppsatsens författare betraktar som ett strategiskt
agerande för att inte förlora kunder och för att således fortsätta vara konkurrenskraftiga. Att
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tillhandahålla konsulttjänster istället för revision på mindre bolag anser uppsatsens författare
kan vara mer gynnsamt för revisionsbyråerna men även för bolagen. Turner (2004) diskuterar
att kunder måste bli tillfredsställda av det strategiska agerandet på både kort och lång sikt. Ur
det empiriska resultatet framgår att mindre bolag både på kort och lång sikt skulle bli mer
tillfredsställda av att bli tillhandahållna konsulttjänster, detta eftersom dessa tjänster är bättre
anpassade efter mindre bolags behov.
På så vis anser uppsatsens författare att mindre bolag snarare skulle gynnas av konsulttjänster
men även att det är fördelaktigt för revisionsbyråerna eftersom konsulttjänster enligt
Ratzinger-Sakel och Schönberger (2015) levereras kontinuerligt under året, vilket således
leder uppsatsens författare till att mindre bolag oftast genererar större konsultarvoden än
revisionsarvoden. Enligt Bennett och Robson (2005) ökar även ett bolag förtroende för en
revisionsbyrå när en bättre anpassad tjänst tillhandahålls, vilket enligt uppsatsens författare
gynnar revisionsbyråerna på så vis att ett ökat förtroende kan bidra till en ökad försäljning av
konsulttjänsterna. Uppsatsens författare anser därmed att det strategiska agerande som kan
tydas att revisionsbyråerna gjorde genom att tillhandahålla bolagen konsulttjänster istället för
revision för att inte förlora kunder har varit till fördel för revisionsbyråerna eftersom byråerna
lyckades vända ett mindre bortfall av revisionsuppdrag till nya uppdrag.

Bennette och Robson (2005) förklarar vidare att mindre och medelstora företag ser
konsulttjänsterna som en möjlighet att komplettera interna brister i kunskap vilket uppsatsens
författare kan konstatera att revisorn tidigare bidragit med till mindre bolag men att detta nu i
större utsträckning utförs av renodlade konsulter. Alvessons (2004) skriver att konsulten gör
en granskning av verksamheten och således kan upptäckta dolda fel vilket påminner om det
arbete revisorn utför enligt Catasús, Hellman och Humphrey (2013) och Ibáñez & Pechuán
(2011) med undantag att konsulten går in i företaget på detaljnivå medan revisorn skapar sig
en överskådlig bild. Ur det empiriska resultatet framgår vidare att konsulterna i viss mån kan
utfärda intyg vilka kan ha liknande funktion som en revisionsberättelse, om än inte lika
tillförlitlig. När således mindre bolag valde bort revision men, enligt det empiriska materialet,
fortfarande var i behov av ett “bollplank” var det enligt uppsatsens författar centralt att
revisionsbyråerna hade en strategisk lösning för detta vilket det kan tydas i det empiriska
resultatet att revisionsbyråerna hade. Den strategiska lösningen i detta fall var enligt
uppsatsens författare att revisionsbyråerna tillhandahöll bolagen konsulttjänster för att
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uppmuntra de mindre bolagen att stanna kvar för att revisionsbyråerna således skulle fortsätta
vara konkurrenskraftiga. Således anser uppsatsens författare även att konsulten vilken kan
göra liknande arbete som revisorn är en strategiskt bättre tjänst att erbjuda de mindre bolagen.
Detta baserat på att om de externa intressenterna såsom banker och liknande godtar
konsultens utlåtande som likvärdigt revisorns är det till fördel för både revisionsbyråerna och
bolagen eftersom bolagen får en bättre tjänst och revisionsbyråerna kan tillhandahålla
konsulttjänster vilka enligt Svanström (2011) anses som mer lönsamma för byråerna.

När revisionsplikten avskaffades skapades det enligt det empiriska resultatet en hårdare
konkurrens inom revisionsbranschen. Att tillhandahålla bolag, vilka valde bort revision,
konsulttjänster kan enligt Svanström (2011) bidragit till en ökning av konsultverksamheten
samt att denna tjänst ansågs vara mer konkurrenskraftig och således bidrog till viktiga
konkurrensfördelar för en bransch som under senare år genomgått stora omställningar. Att
branschen genomgått stora omställningar anser således uppsatsens författare betyder att
branschen genomgått en strategisk förändring, detta baserat på att revisionsbyråerna upptäckt
att en satsning inom konsultverksamhet genererar konkurrensfördelar och således att det
skulle bidra till att byråerna skulle behålla en stark position på marknaden.

Att utöka sin positionering samt att skapa strategiska kompetenser benämner Floyd och Lane
(2000) som en del av en strategisk förändring. Ur det empiriska resultatet kan tydas
att konsultverksamheten kommit att ta större plats inom branschen vilket uppsatsens författare
tolkar som att byråerna således var och är i behov av att utföra just en strategisk förändring.
Om revisionsbyråernas strategi var att utöka konsultverksamheten och låta den ta mer plats
inom branschen kan detta enligt uppsatsens författare betraktas som en strategisk
positionering på marknaden men även en strategisk utökning av kompetensen. En av
revisorerna i det empiriska materialet menar att utökningen av konsultverksamheten varit en
medveten satsning vilken kräver spetskompetens vilket således leder uppsatsens författare till
att det är en strategisk förändring som skett.

Däremot framgår det ur det empiriska resultatet att revisionsbyråerna inte längre kan förvänta
sig “gratis kunder” inom branschen. Innan lagändringen 2010 var samtliga bolag
revisionsskyldiga och sökte därmed upp en revisor vid bilande av ett nytt bolag. Tidigare
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skedde därför merförsäljning per automatik då revisionsbyråerna enligt det empiriska
resultatet vid revisionsuppdrag även kunde erbjuda konsulttjänster till samma bolag och
revisionsbyråerna behövde därmed inte marknadsföra dessa tjänster på samma sätt som
idag. Således upplever uppsatsens författare att det blivit tuffare för revisionsbyråerna dels
eftersom revisionsuppdragen minskat men även eftersom flertalet mindre bolag väljer bort
granskningen och således försvårar för byråerna att utföra merförsäljning. Däremot kan
uppsatsens författare baserat på det empiriska resultatet tolka att revisionsbyråerna har
marknadsfört sina konsulttjänster mer under senare år vilket enligt uppsatsens författare
därmed kan betraktas som ett strategiskt agerande för att behålla en stark position på
marknaden och således fortsätta vara konkurrenskraftiga.

Bates (1994 se Baden-Fuller & Volberda 1997) argumenterar för att naturliga förändringar
sker för långsamt och att således ett strategiskt agerande måste ske. Uppsatsens författare
tolkar det empiriska resultatet som att om revisionsbyråerna inte hade gjort ett strategisk
agerande och marknadsfört sina konsulttjänster hade en naturlig förändring skett vilken hade
påverkat revisionsbyråerna negativt i form av ett minskat antal konsultuppdrag.

Ur det empiriska resultatet framgår att en av revisorerna förväntade sig att revisionsplikten i
framtiden skulle komma att omfatta färre bolag. Att Turner (2004) således ansåg att det är
centralt att tillfredsställa kunder på lång sikt anser uppsatsens författare kommer innebära en
utmaning för revisionsbyråerna. Om revisionsplikten kommer omfatta färre bolag anser
uppsatsens författare att byråerna kommer behöva ta till ett strategiskt agerande för att både
tillfredsställa och behålla bolagen för att således behålla sin position på marknaden, vilket är
central enligt Floyd och Lane (2000). Detta leder i sin tur uppsatsens författare till att om
revisionsplikten i framtiden skulle omfatta färre bolag skulle det innebär en osäkerhet för
branschen. Denna osäkerhet kan däremot enligt Ericson (2004) stabiliseras genom en
strategisk lösning. Osäkerheten som kan uppstå om fler bolag kommer omfattas av frivillig
revision kan liknas med osäkerheten som revisorerna upplevde i samband med hur
lagändringen år 2010 först presenterades. De strategier som uppsatsens författare kunde tyda
att revisorerna hade börjat utveckla för att inte förlora kunder kommer således behöva
implementeras för att revisionsbyråerna ska kunna behålla en stark position på marknaden vid
ytterligare en reglering av revisionsplikten.
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Att revisionsbyråerna implementerat strategiska lösningar i samband med avskaffandet av
revisionsplikten är ett faktum. Revisionsbyråerna har enligt uppsatsens författare gjort ett
strategiskt agerande genom att tillhandahålla bolag, vilka valt bort revision, konsulttjänster.
Således är det konsulttjänsterna som stått i fokus sedan lagändringen år 2010. Däremot
framgår det ur det empiriska resultatet att revisionsuppdragen inte uteslutits utan snarare att
tjänsterna utförs i en annan utsträckning än innan lagändringen.

5.2 Strategiska förändringar år 2016
Revisionsbranschen står nu, sex år senare, inför ännu en omvälvande förändring där
revisionsbyråernas mest konkurrenskraftigt medel, nämligen konsulttjänsterna, kommer
begränsas genom en ny reglering. De strategiska lösningar som uppsatsens författare ansåg
att revisionsbyråerna fann i samband med lagändringen år 2010 kommer inför lagändringen år
2016 behöva ses över för att revisionsbyråerna ska fortsätta vara konkurrenskraftiga.

Eccles (1996) definierar en strategisk förändring som en förändring som sker då en
organisation måste ändra sitt tillvägagångssätt, sina mål eller sitt beteende på grund av att
exempelvis nya regler och föreskrifter införs. Ur det empiriska materialet kan tydas att
revisionsbyråernas mindre kontor inte förberett någon strategi gällande införandet av
revisionspaketet år 2016 vilket baseras på att revisorerna på de mindre kontoren förväntar sig
att kontoren inte kommer påverkas märkbart av lagändringen och att kontoren inväntar
direktiv från de större kontoren vilka arbetar mer ingående med strategiska frågor rörande
effekterna av revisionspaketet. Att de mindre kontoren inte själva utvecklar en strategi kan
enligt uppsatsens författare betraktas som en naturlig förändring vilket Ericson (2004)
benämner som en förändring där organisationen inte tar till ett agerande för att anpassa sig till
omvärlden. Halling (2016) däremot menar att lagändringen år 2016 kommer påverka mindre
kontor och uppsatsens författare ifrågasätter därmed de mindre kontorens val av att inte själva
påbörja att fundera kring strategiska lösningar. Att de mindre kontoren litar blint på att de
större kontoren kommer se till så att de mindre kontoren står rustade inför lagändringen anser
uppsatsens författare kan vara riskabelt. Uppsatsens författare anser vidare att de mindre
kontoren, för sin egen skull, borde se över sina kunder för att skapa en uppfattning i hur stor
utsträckning lagen verkligen kommer påverka kontoren. Oavsett om det slutligen visar sig att
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de mindre kontoren bara påverkas marginellt av lagändringen har åtminstone kontoren själva
skapat en strategisk lösning ifall utfallet inte blir som förväntat.

Ur det empiriska resultatet kan även konstateras att de större kontoren anser att de mindre
kontoren kommer att påverkas av lagändringen. Detta genom att revisorerna på de större
kontoren tror att den andel större bolag som mindre kontor hanterar kommer anpassa sig till
rådande regelverk och således kommer även mindre kontor att påverkas av lagändringen.
Detta i sin tur stärker uppsatsens författares åsikt om att mindre kontor även bör se över sina
kunder och såldes finna en strategisk lösning för att stå redo när lagen år 2016 träder i kraft.

Att det främst är de större kontoren som kommer påverkas av lagändringen framgår ur det
empiriska resultatet. De större kontoren hanterar en större andel börsnoterade bolag, vilka
enligt Justitiedepartementet (2016) är bolagen som kommer påverkas av lagändringen.
Samtliga revisorer på de större kontoren berättar att förberedelser inför lagändringen har
gjorts under en längre period. Att kontoren ser över och samtalar med sina kunder, anpassar
sina interna processer samt granskar sitt tjänsteutbud för att avgöra vilka tjänster som
byråerna kommer kunna leverera i framtiden till olika bolag konstaterar uppsatsens författare
tyder på ett strategiskt agerande av revisionsbyråerna, vilket således baseras på Floyd och
Lanes (2000) definition av ett strategiskt agerande.

Att lagen träder i kraft 17 juni 2016 betyder enligt det empiriska resultatet inte att lagen
kommer ha omedelbar verkan på samtliga revisionsbyråer utan att det kan dröja fler år innan
revisionsbyråerna påverkas. På de mindre kontoren känner revisorerna inte någon större oro
inför lagändringen då de anser att ingen påverkan kommer ske inom snar framtid medan på de
större kontoren menar några av revisorerna att lagändringen redan har påverkat
revisionsbyråerna. Revisionsbyråerna måste när omvärlden förändras enligt Floyd och Lane
(2000) finna strategiska lösningar för att fortsätta vara konkurrenskraftiga och således behålla
en stark position på marknaden. En av revisorerna förväntar sig att bolag framöver kommer
förlägga revisionen hos en byrå och konsultverksamheten hos en annan, vilket en annan
revisor menar redan har hänt. Uppsatsens författare kan därmed konstatera att omvärlden till
viss del redan har börjat förändras och att när lagen väl träder i kraft kommer förmodligen fler
bolag söka sig till andra revisionsbyråer för att fördela sina uppdrag vilket således leder
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uppsatsens författare till slutsatsen att revisionsbyråerna måste utveckla strategiska lösningar
för att behålla kunder men även för att attrahera nya.

Således är det viktigt enligt Baden-Fuller och Volberda (1997) att byråerna inte undviker att
förändras eftersom byråerna då kan komma att ersättas av andra byråer. Detta scenario anser
uppsatsens författare inte troligt eftersom uppsatsens författare kan uttyda att byråerna har
börjat anpassa sig till förändringarna. Detta i form av att byråerna har börjat samtala med
bolag vilka kommer behöva byta revisionsbyrå i framtiden för att komma fram till en bra
strategisk lösning som både byrån och bolaget kommer bli nöjda med.

5.2.1 Revisions- och konsultverksamheten
Utifrån det empiriska resultatet kan uppsatsens författare uttyda att när nystartade bolag
kommer söka sig till revisionsbyråer i framtiden måste revisionsbyråerna bestämma om de
vill tillhandahålla bolaget konsulttjänster eller revision detta på grund av att lagändringen
2016 kommer begränsa en revisionsbyrås möjlighet att erbjuda ett bolag konsulttjänster
(Justitiedepartementet 2016). En av revisorerna menar att revisionsbyråerna därmed måste
vara beredda att ställa om sin verksamhet för att behålla sin position på marknaden vilket är i
enlighet med Wadströms (2014) uttalande om att företag ständigt måste anpassa sig för att
säkerställa att uppsatta mål nås, vilka generellt hos bolag brukar vara ökad lönsamhet samt att
plocka fler marknadsandelar. Det krävs enligt uppsatsens författare att byråerna utvecklar den
bäst lämpade strategiska lösningen gällande vilka uppdrag de ska tillhandahålla olika bolag
för att gynnas ur ett lönsamhetsperspektiv och således fortsätta vara konkurrenskraftiga på
marknaden. Ett sådant agerande ser uppsatsens författare som starkt kopplat till att en
strategisk förändring kommer ske.

Att revisionsbyråerna efter lagändringen står inför valet gällande att tillhandahålla
konsulttjänster eller revision har bidragit till att revisorerna förväntar sig att det kommer bli en
större uppdelning mellan revisionsverksamheten och konsultverksamheten framöver. Detta
eftersom revisionsbyrån vilken utför revision inte kommer få utföra konsultuppdrag på samma
bolag i samma utsträckning som tidigare (Justitiedepartementet 2016). Däremot framgår det
även i delar av det empiriska resultatet att varken revisionstjänster eller konsulttjänster
kommer uteslutas eftersom båda tjänsterna behövs och således kommer efterfrågas. Detta i
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enlighet med vad Ratzinger-Sakel och Schönberger (2015) säger om att det inte är en
fungerande verksamhet att enbart erbjuda revision. Att någon av tjänsterna skulle utrotas ser
inte uppsatsens författare som troligt, detta baserat på att bolag framöver kommer vara i behov
av båda tjänsterna. Således kan uppsatsens författare konstatera att ingen av de studerade
revisionsbyråerna kommer införa en drastisk strategi som utesluter någon av tjänsterna vilket
således motsäger vad Albinsson (2013) tror kommer hända inom revisionsbranschen
framöver.

Att revisionsbyråer troligtvis inte kommer övergå till att definiera sig som konsultfirmor utan
att byråerna fortfarande kommer tillhandahålla bolag, vilka de reviderar, konsulttjänster fast i
en begränsad utsträckning efter lagändringen, kan kopplas med den försämrade
merförsäljningen av konsulttjänster som revisorerna upplevde i samband med avskaffandet av
revisionsplikten år 2010. En av revisorerna menar att införandet av revisionspaketet 2016
kommer försvåra byråernas möjligheter till merförsäljning ytterligare. Detta baserat på att
lagändringen enligt Justitiedepartementet (2016) kommer innebära en begränsning av en
revisionsbyrås möjlighet att tillhandahålla ett bolag, vilka byrån reviderar, konsulttjänster.
Uppsatsens författare anser således att revisionsbyråerna kommer behöva utveckla strategier
för att inte försämra tillhandahållandet av konsulttjänster vilket är i enlighet med Eccles
(1996) uttalande om att när reglerna i omvärlden ändras måste även bolagen ändra sina
strategier. Uppsatsens författare anser således att strategier gällande ytterligare
marknadsföring av konsulttjänsterna vilka revisionsbyråerna implementerade efter
lagändringen år 2010 kommer behöva utvecklas efter lagändringen år 2016 vilket uppsatsens
författare baserar på att konsulttjänsterna inte kommer kunna tillhandahållas i lika stor
utsträckning på ett revisionsuppdrag efter lagändringen år 2016.

En del av det empiriska resultatet påvisar att vid valet av revisionsverksamhet och
konsultverksamhet kommer byråerna sannolikt föredra konsultverksamheten vilket troligen
beror på att enligt Ratzinger-Sakel och Schönberger (2015) är konsultverksamheten mer
attraktiv och enligt Svanström (2011) mer lönsam än revisionsverksamheten. Således utesluter
inte uppsatsens författare att det finns möjligheter för byråerna att bli övervägande
konsultinriktade vilket tyder på att en strategisk förändring kommer ske snarare än en naturlig
förändring.
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Ur det empiriska resultatet kan uppsatsens författare även tyda att det är vanligt att revisorer
övergår till att arbeta som renodlade konsulter på grund av minskade revisionsuppdrag sedan
lagändringen 2010 men även för att konsultverksamheten kommit att bli mer attraktiv och
lönsam under senare år (Svanström 2011). Uppsatsens författare betraktar således denna
övergång från att vara revisor till att bli konsult som en positionering samt ett försök till att
vara konkurrenskraftig och således kan uppsatsens författare göra tolkningen att revisorer som
övergår till att bli konsulter kan betraktas som ett strategisk agerande, vilket är i enlighet med
Wit och Meyers (1998) s definition av strategiska förändringar. Denna strategiska förändring
kan enligt uppsatsens författare även vara en bidragande faktor till att antalet revisorer i
Sverige har minskat under senare år se diagram 1.

Revision är den kompetens inom revisionsbyråerna vilken enligt uppsatsen författare kan
uppfattas, baserat på det empiriska resultatet, som den främsta kärnkompetensen. Enligt
Baden-Fuller och Volberda, (1997) Floyd och Lane (2000) och Wadström (2014) är det
vanligt att byta ut kärnkompetensen till mer konkurrenskraftiga kompetenser. Skulle
revisionsbyråerna bli övervägande konsultinriktade är det enligt uppsatsens författare troligt
att en förskjutning av kärnkompetensen kommer ske vilket tyder på en strategisk förändring
för revisionsbyråerna. Detta baserat på att mycket tyder på att konsultverksamheten är den
mest attraktiva och mest lönsamma tjänst för revisionsbyråerna att tillhandahålla ett bolag
enligt Ratzinger-Sakel och Schönberger (2015), vilket leder uppsatsens författare till att det är
sannolikt att konsulting kommer bli den nya kärnkompetensen inom revisionsbranschen för
att revisionsbyråerna ska fortsätta vara konkurrenskraftiga.

Att revisionsbyråerna troligtvis antingen kommer tillhandahålla ett bolag revision eller
konsultation på grund av att lagen år 2016 begränsar revisionsbyråernas möjlighet att
tillhandahålla båda tjänsterna till ett bolag som byrån reviderar betraktar uppsatsens författare
som en strategisk förändring. Däremot kan en strategisk förändring enligt Ericson (2004)
innefatta en högre komplexitet och risk än naturlig förändring. Om revisionsbyråerna blir mer
konsultinriktade är det enligt uppsatsens författare troligt att kärnkompetensen således
förskjuts inom revisionsbyråerna. Detta i sin tur kan enligt uppsatsens författare betraktas som
väldigt riskabelt men däremot nödvändigt för att revisionsbyråerna ska fortsätta vara
konkurrenskraftiga. Således är det inte i detta fall inte lämpligt för revisionsbyråerna att
genomgå en naturlig förändring.
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Om däremot alla revisionsbyråer skulle föredra att tillhandahålla bolag konsultation istället
för revision kommer en väldigt stor konkurrens uppstå gällande konsultuppdragen men
däremot en mindre konkurrens gällande revisionsuppdrag. Eftersom byråernas efterfråga att
bli reviderade aldrig kommer dö ut enligt det empiriska resultatet anser således uppsatsens
författare att revisionsbyråerna inte enbart borde fokusera på konsultverksamheten utan även
utveckla strategier för revisionsverksamheten för att stå starka på en marknad med hög
konkurrens. Att således fortsätta att erbjuda revision kommer för revisionsbyråerna innebära
en lägre risk och inte en lika drastisk strategisk förändring.

5.2.2 Byrårotation
Att revisorerna förväntar sig att byråerna kommer stå inför valet att leverera antingen
konsulttjänster eller revision till bolag anser uppsatsens författare inte enbart kan bero på att
byråernas möjlighet att tillhandahålla ett bolag, vilka revideras, konsulttjänster begränsas i
samband med lagändringen utan att det även kan beror på byrårotationen som lagändringen
kommer innebära.

När ett företags förutsättningar förändras, på grund av exempelvis regleringar, implementerar
företaget nya strategier för att överleva och skapar således en strategisk förändring enligt
Eccles (1994). Ur det empiriska resultatet kan uppsatsens författare utläsa att byrårotationen
kan betraktas i enlighet med Eccles (1994) eftersom byrårotationen kommer förändra
revisionsbyråernas förutsättningar. När bolag kommer behöva rotera ifrån sina nuvarande
revisionsbyråer kommer byråerna förlora revisionsuppdrag och således anser uppsatsens
författare att byråerna kommer behöva implementera strategier för att behålla sina befintliga
positioner på marknaden. I det empiriska resultatet nämns att byråerna förväntas erbjuda
bolag, vilka tidigare reviderats men som kommer behöva rotera bort, konsulttjänster istället
för revision. Genom att erbjuda bolag, vilka byråerna kommer förlora i samband med
byrårotationen, konsulttjänster anser uppsatsens författare detta som en strategi för att undvika
intäktsbortfall. Att byråerna enkelt kan övergå från att reviderat ett bolag till att tillhandahålla
bolaget konsulttjänster beror enligt uppsatsens författare på att bolag enligt Bennett och
Robson (2005) har ett starkt förtroende för sin revisor och således sin revisionsbyrå. Att
erbjuda tidigare revisionskunder konsulttjänster anser uppsatsens författare kommer vara ett
medvetet val som byråerna gör för att inte förlora kunder och således uppfattar uppsatsens
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författare detta som ett strategiskt agerande vilket kommer leda till att byråerna kommer
genomgå en strategisk förändring i samband med att byrårotation införs.

Vid tolkning av det empiriska resultatet kan uppsatsens författare se det som strategiskt
fördelaktig för revisionsbyråerna att erbjuda konsultuppdrag i större utsträckning än
revisionsuppdrag. Långvariga relationer kan enligt Bennett och Robson (2005) skapas mellan
revisorn och bolaget samt konsulten och bolaget. Relationen mellan revisorn och bolaget
anser uppsatsens författare att lagändringen år 2016 kommer begränsa vid införandet av
byrårotationen. Detta leder således uppsatsens författare till att revisionsbyråer kommer tycka
det är mer fördelaktigt att tillhandahålla ett bolag konsulttjänster snarare än revisions. Detta
eftersom bolag inte kommer behöva rotera bort från revisionsbyrån vilken utför
konsultationen och således kommer revisionsbyråerna inte behöva bryta långvariga relationer
och således kunna tillhandahålla bolaget konsulttjänster kontinuerligt under året. Således är
konsulttjänsterna även mer lönsamma för byråerna än revisionsuppdrag sett till att dessa kan
levereras kontinuerligt. Detta stärker således uppsatsens författares ord gällande att
revisionsbyråerna kommer genomgå en strategisk förändring.

Det Ericsons (2004) definierar som en osäker tillvaro anser uppsatsens författare kan kopplas
med byrårotationen. Byrårotationen kan enligt det empiriska resultatet bidra till att en osäker
tillvaro skapas för byråerna vilket uppsatsens författare baserar på att förutsättningarna
kommer bli annorlunda när bolag kommer rotera bort från sina revisionsbyråer. Således anser
uppsatsens författare att byråerna kommer behöva ta sig ifrån det osäkra stadiet till en mer
stabil tillvaro vilket sker genom en strategisk implementering och således en strategisk
förändring. Uppsatsens författare kan uttyda ur det empiriska resultatet att samtal med ickebefintliga kunder kommer bli centralt i samband med lagändringen för att försäkra sig om att
nya revisionskunder kommer in i byrån när de gamla försvinner. Att byråerna börjat samtala
med icke-befintliga kunder kan betraktas som en strategi för att inte förlora kunder och
således behålla sin position på marknaden i samband med byrårotationen.

Ur det empiriska materialet kan uppsatsens författare vidare tyda att en intern process med
offertarbete kommer vara av stor vikt i framtiden vilket Baden-Fuller och Volbera (1997)
nämner som ett lämpligt tillvägagångssätt för att överleva en förändring i omvärlden.
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Uppsatsens författare kan således betrakta utveckling av interna processer gällande
offertarbete som en strategi för att få nya kunder och behålla befintliga kunder vilket leder
uppsatsens författare till att revisionsbyråerna kommer genomgå en strategisk förändring
eftersom byråerna troligtvis kommer ta till ett strategiskt agerande.

I samband med lagändringen år 2016 anser Justitiedepartementet (2016) att revisionen
kommer bli dyrare vilket även kan uttydas som en av revisorernas förväntningar av
lagändringen. Däremot tror lagstiftarna även att ur ett långsiktigt perspektiv kommer
revisionskostnaderna att minska baserat på att en konkurrens kommer uppstå mellan
revisionsbyråerna när bolag kommer tvingas välja nya revisionsbyråer kontinuerligt.
Uppsatsens författare anser således att revisionsbyråerna kommer behöva implementera nya
strategier för att hantera en ökad konkurrens på marknaden. En högre konkurrens mellan
byråerna kommer därmed bidra till att revisionsbyråerna kommer genomgå en strategisk
förändring för att enligt Baden-Fuller & Volberda (1997) överleva och hålla sig
konkurrenskraftig. Således kan uppsatsens författare även poängtera vikten av att
revisionsbyråerna fokuserar på en utökad konsultverksamhet och offertarbete för att stå
konkurrenskraftiga och inte förlora de marknadsandelar vilka byråerna besitter.

Gällande marknadsandelar kan det ur det empiriska resultatet läsas att byrårotationen
sannolikt kommer vara till fördel för de byråerna vilka besitter något färre marknadsandelar
vilka således kan få en större andel marknadsandelar när ett stort bolag eventuellt roterar in i
dem. Vidare kan det enligt uppsatsens däremot vara till nackdel för byråerna vilka besitter
många marknadsandelar. Detta baserat på att byråerna i samband med byrårotation kommer
förlora betydande revisionsuppdrag och därmed förlora marknadsandelar om inte ett lika stort
revisionsuppdrag roterar in i byrån. När byråerna således kommer tvingas ta ställning till
byrårotationen anser uppsatsens författare att byråerna kommer utgå från olika förutsättningar.
Revisionsbyråer vilka förväntas förlora marknadsandelar kommer behöva göra ett strategiskt
agerande för att ersätta dessa uppdrag, vilket ur det empiriska materialet kommer ske genom
att revisionsbyråerna kommer tillhandahålla bolaget konsulttjänster istället för revision och
således eventuellt gynnas av detta strategiska agerande. Utifrån detta anser uppsatsens
författare att revisionsbyråerna kommer sträva efter att öka marknadsandelar genom att satsa
på konsultverksamheten istället och inte bara nöja sig med att behålla de marknadsandelar
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som byråerna har vilket enligt Turner (2004) anses fördelaktigt eftersom en strategi vilken
endast syftar till att behålla marknadsandelar kan vara riskabelt.

Revisionsbyråerna vilka däremot kommer få bolag med stora uppdrag roterade till sig
kommer även enligt uppsatsens författare att behöva implementera strategier för att hantera
detta vilket baseras på att byråerna sannolikt kommer expandera och således kommer byråns
förutsättningar att ändras. Vilket enligt uppsatsens författare i sin tur kommer bidra till att
byråerna kommer behöva anpassa sina befintliga strategier för att kunna erbjuda en
tillfredsställande tjänst.
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6 Slutsats
Slutsatsen inleds med att studiens två frågeställningar besvaras utifrån de viktigaste
aspekterna. Vidare kommer även uppfyllandet av studiens syfte att presenteras, följt av
uppsatsens författares åsikter om vidare forskning vilken kan bedrivas.

6.1 Svar på frågeställningarna
• Hur upplever The Big Fours revisorer att revisions- och konsultverksamheten har
påverkats sedan avskaffandet av revisionsplikten år 2010?
The Big Fours revisorer upplever att både revisions- och konsultverksamheten har påverkats
mest på revisionsbyråernas mindre kontor, detta baserat på att mindre kontor reviderade fler
bolag vilka omfattas av frivillig revision. Revisionsbyråerna förlorade en liten andel
revisionsuppdrag i samband med avskaffandet av revisionsplikten men detta bortfall ansågs
inte påverka varken byråernas mindre eller större kontor märkbart. Revisorerna upplevde även
att förlorade revisionsuppdrag ersattes med konsultuppdrag, detta eftersom mindre bolag
fortfarande var i behov av rådgivning och att konsultverksamheten därmed har ökat inom
revisionsbranschen sedan avskaffandet av revisionsplikten år 2010.

•

Hur förväntar sig The Big Fours revisorer att revisions- och konsultverksamheten
kommer påverkas av införandet av revisionspaketet år 2016?

The Big Fours revisorer förväntar sig att både revisions- och konsultverksamheten kommer
påverkas mest på revisionsbyråernas större kontor eftersom dessa kontor hanterar en större
andel börsnoterade bolag. Revisorerna förväntar sig att byråerna kommer påverkas genom att
det blir en tydlig fördelning mellan revisions- och konsultverksamheten samt att byråerna i
större utsträckning kommer tvingas välja mellan att tillhandahålla bolag antingen revision
eller konsultation. Däremot förväntar sig inte revisorerna att byråerna kommer utesluta någon
av tjänsterna utan att tjänsterna snarare kommer tillhandahållas i en annan utsträckning än
tidigare. Vidare förväntar sig revisorerna även att förlora en del revisionsuppdrag i samband
med införandet av byrårotationen men att inga konsultuppdrag kommer gå förlorade.
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6.2 Författarnas reflektioner och uppfyllande av syfte
Syftet med uppsatsen var att redogöra för hur The Big Fours revisorer i Sverige upplever att
revisions- och konsultverksamheten har påverkats sedan lagändringen år 2010 samt hur
revisorerna förväntar sig att revisions- och konsultverksamheten kommer påverkas i samband
med lagändringen år 2016. Vidare är syftet med uppsatsen att analysera revisorernas
upplevelser samt förväntningar för att bidra med kunskap om byråerna har eller kommer
genomgå en strategisk förändring i samband med lagändringarna.

Uppsatsens författare har genom sitt analysarbete kommit fram till att revisionsbyråerna har
genomgått strategiska förändringar sedan lagändringen år 2010 och att revisionsbyråerna
kommer genomgå ytterligare strategiska förändringar i samband med lagändringen år 2016.
Revisionsbyråerna har gjort strategiska förändringar för att följa med i den förändring som
sker främst gällande konsultverksamheten. Vid lagändringen år 2010 kunde inte uppsatsens
författare tyda att revisionsbyråerna gjorde några strategiska förändringar sett till
revisionsverksamheten, vilket baseras på att bolagen vilka valde bort revision inte genererade
stora revisionsarvoden och således inte påverkade revisionsbyråerna märkbart. Däremot kan
uppsatsens författare se tydliga tendenser på att revisionsbyråerna genomgått strategiska
förändringar gällande konsultverksamheten. Revisionsbyråerna har ersatt förlorade
revisionsuppdrag med skräddarsydda konsultuppdrag vilket kan betraktas som ett strategiskt
agerande för att behålla sin position på marknaden, således har konsulttjänsterna kommit att
bli revisionsbyråernas mest konkurrenskraftiga tjänster sedan lagändringen år 2010.

Vid införandet av revisionspaketet år 2016 kommer revisionsbyråernas konkurrenskraftiga
tjänster att begränsas. Revisionsbyråerna har inlett förberedelser inför lagändringen genom att
anpassa interna processer, strategiskt samtala med kunder samt se över byråns tjänsteutbud
vilket enligt uppsatsens författare tyder på ett strategisk agerande. Detta agerande kan däremot
enbart tydas på större kontor. Revisorerna förväntar sig att byråerna i framtiden kommer
tvingas välja mellan att utföra revision- eller konsultverksamhet vilket uppsatsens författare
tolkar som att en strategisk uppdelning kommer ske. Strategisk förändring kommer även
behöva ske genom offertarbete och försäljning till nya bolag för att inte revisionsbyråerna ska
förlora sin marknadsposition när stora revisionsuppdrag måste rotera bort på grund av
byrårotationen. Uppsatsens författare kan även uttyda att en strategisk förändring kommer ske
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i samband med byrårotationen eftersom det kan tydas att byråerna kommer ersätta förlorade
revisionsuppdrag med konsultation. Konsultverksamheten förväntas även bli mer gynnsam för
byråerna och att byråerna i framtiden kommer föredra att erbjuda denna tjänst vilket kan
betraktas som ett strategiskt agerande. Däremot måste poängteras att ingen drastisk strategisk
förändring kommer ske eftersom revisionsverksamheten inte kommer uteslutas.

Vidare reflekterar uppsatsens författare över det faktum att de strategiska förändringarna vilka
skedde år 2010 i samband med avskaffandet av revisionsplikten indirekt kan ha varit en
bidragande faktor till att revisionspaketet införs. När byråernas konsultverksamhet utökades
uppstod problematiken rörande att byråerna fick mer konsultarvode än revisionsarvode på de
granskade bolagen, vilket bidrog till att externa intressenter kom att ifrågasätta byråernas
oberoende. Revisionspaketet införs i sin tur för att stärka oberoende och således uppfattar
uppsatsens författare det som att de strategiska förändringar som skedde i samband med
lagändringen år 2010 kan bidragit till att revisionspaketet införs i juni 2016.

6.3 Förslag till vidare forskning
Uppsatsens författare anser att vidare forskning inom området vore att studera hur
revisionsbyråerna faktiskt påverkades av införandet av revisionspaketet år 2016 och således
vilka strategiska förändringar revisionsbyråerna genomgick. Undersökningen kan även göras
mer centrerad på mindre revisionsbyråer för att se hur byråerna påverkats eftersom mycket
talar för att det främst kommer vara större revisionsbyråer som kommer påverkas av
lagändringen. Vidare kan det även vara intressant att studera hur börsnoterade bolag upplever
införandet av revisionspaketet.
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8 Bilagor
8.1 Bilaga 1, Intervjuguide till mindre kontor.

Intervjuguide
Till respondent!

Vi heter Sandra Müller och Rebecca Nilsson och vi läser civilekonomprogrammet på
Linnéuniversitetet i Växjö. Denna intervju är ämnad att tillföra empiri till vår
kandidatuppsats. Uppsatsen syftar till att redogöra för hur revisionsbranschen förändrats
sedan lagändringen angående allmän revisionsplikt 2010 samt vilka förväntade förändringar
revisionspaketet som införs i juni 2016 förväntas medföra. De delar i revisionspaket vilka
ämnar granskas är de gällande byrårotation samt reglering av arvoden för ickerevisionstjänster. Vidare kommer även en konsult, respektive en revisors huvudsakliga
arbetsuppgifter att studeras. Studien kommer utföras på de fyra revisionsbolagen EY,
Deloitte, PwC och KPMG.

Under intervjun kommer vi att be om att få spela in samtalet och hoppas att vi kommer tillåtas
göra detta. För er kännedom ska nämnas att deltagandet i denna intervju är helt frivilligt och
får lov att avbrytas när som helst, om ni så önskar. I studien kommer respondenterna på de
mindre kontoren att vara anonyma. Samtliga svar kommer sammanvävas så att läsaren ej kan
utläsa från vilken av byråerna svaren kommer. Uppgifter som samlas in vid denna intervju
kommer uteslutande att användas till vår studie och kommer inte lämnas ut till utomstående.

Eftersom denna studie är under ständig process kommer vi att efterfråga era kontaktuppgifter
för att hålla er ständigt uppdaterade vid eventuella förändringar som kan ske i studien. Vi
hoppas även att få möjligheten att eventuellt komplettera denna intervju med frågor via mail
om det skulle bli nödvändigt. Via mail kommer vi även återkoppla till er efter
sammanställning av empiri för att säkerställa att materialet stämmer överens med det som
uttalats under intervjun och således kan bli godkänt av er som respondent.

Vi tackar för att Ni vill ställa upp på denna intervju!

Med vänliga hälsningar,

Sandra och Rebecca
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Frågor angående respondenten:
•

Vilken befattning har du?

•

Hur länge har du arbetat inom revisionsbranschen?

•

Hur länge har du arbetet inom byrån?

•

Vilka är dina arbetsuppgifter?

Bakgrundsfrågor angående revisionsbyrån:
•

När öppnade kontoret?

•

Hur många anställda har ni?

•

Hur ser omsättningsfördelningen ut mellan revision och konsultverksamheten på ert
kontor, dvs är fördelningen mellan revision och konsultverksamhet 50/50, 40/60 osv?

•

Vad upplever du efterfrågas mest (oberoende av siffrorna), konsultverksamhet eller
revision?

•

Vilka typer av konsultverksamhet erbjuds?
Affärsutveckling/
Strategisk rådgivning
Finansiering
Kostnads/Intäktsanalys
Värdering
Intern kontroll
Ekonomistyrning
Skatterådgivning
Löner
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Bemanning
Redovisningsrådgivning
Hållbarhetsrådgivning

Upplevd förändring sedan avskaffande av revisionsplikten år 2010:
•

Har arbetsuppgifterna som konsult förändrats sedan lagändringen 2010 och i så fall
hur?

•

Har arbetsuppgifterna som revisor förändrats sedan lagändringen 2010 och i så fall
hur?

•

Upplever du att tjänsteutbudet på ert kontor förändrats sedan lagändringen 2010 och i
så fall hur?

•

Hur skulle du säga att branschen förändrats sedan lagändringen?

•

Upplever du att dina klienter efterfrågar andra typer av tjänster än innan lagändringen?

•

Hur förberedde ni er för lagändringen 2010 och har resultatet av lagändringen blivit
som förväntat?

Förväntad förändring gällande införandet av lagändringen år 2016:
•

Har ni förberett er inför lagändringen 2016 och i så fall hur?

•

Kommer lagändringen påverka era konsulttjänster och i så fall hur?

•

Kommer lagändringen påverka ert kontor på andra områden än konsulttjänster och i så
fall på vilket sätt?

•

Har lagändringen redan bidragit med förändringar i er verksamhet och i så fall vilka?

•

Kommer ert kontor att påverkas av byrårotationen? ABL kap 9:21a förändring
”Uppdraget som revisor för ett bolag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till
handel på en reglerad marknad får gälla högst sju år i följd.
Första stycket gäller inte om revisorn är ett registrerat revisionsbolag. För ett sådant
uppdrag finns det bestämmelser i artikel 17.1 andra stycket i revisorsförordningen om
att uppdraget får gälla högst tio år i följd.” och i så fall hur?
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8.2 Bilaga 2, Intervjuguide till större kontor.

Intervjuguide
Till respondent!

Vi heter Sandra Müller och Rebecca Nilsson och vi läser civilekonomprogrammet på
Linnéuniversitetet i Växjö. Denna intervju är ämnad att tillföra empiri till vår
kandidatuppsats. Uppsatsen syftar till att redogöra för hur revisionsbranschen förändrats sedan
lagändringen angående allmän revisionsplikt 2010 samt vilka förväntade förändringar
revisionspaketet som införs i juni 2016 förväntas medföra. De delar i revisionspaket vilka
ämnar granskas är de gällande byrårotation samt reglering av arvoden för ickerevisionstjänster. Vidare kommer även en konsult, respektive en revisors huvudsakliga
arbetsuppgifter att studeras. Studien kommer utföras på de fyra revisionsbolagen EY,
Deloitte, PwC och KPMG.

Under intervjun kommer vi att be om att få spela in samtalet och hoppas att vi kommer tillåtas
göra detta. För er kännedom ska nämnas att deltagandet i denna intervju är helt frivilligt och
får lov att avbrytas när som helst, om ni så önskar. I studien kommer respondenterna på de
mindre kontoren att vara anonyma. Samtliga svar kommer sammanvävas så att läsaren ej kan
utläsa från vilken av byråerna svaren kommer. Uppgifter som samlas in vid denna intervju
kommer uteslutande att användas till vår studie och kommer inte lämnas ut till utomstående.

Eftersom denna studie är under ständig process kommer vi att efterfråga era kontaktuppgifter
för att hålla er ständigt uppdaterade vid eventuella förändringar som kan ske i studien. Vi
hoppas även att få möjligheten att eventuellt komplettera denna intervju med frågor via mail
om det skulle bli nödvändigt. Via mail kommer vi även återkoppla till er efter
sammanställning av empiri för att säkerställa att materialet stämmer överens med det som
uttalats under intervjun och således kan bli godkänt av er som respondent.

Vi tackar för att Ni vill ställa upp på denna intervju!

Med vänliga hälsningar,

Sandra och Rebecca
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Frågor angående respondenten:
•

Vilken befattning har du?

•

Hur länge har du arbetat inom revisionsbranschen?

•

Hur länge har du arbetet inom företaget?

Bakgrundsfrågor angående företaget:
•

När öppnade kontoret?

•

Hur många anställda har ni på kontoret?

•

Hur ser omsättningsfördelningen ut mellan revision och konsultverksamheten på ert
kontor, dvs är fördelningen mellan revision och konsultverksamhet 50/50, 40/60 osv?

•

Vad upplever du efterfrågas mest, konsultverksamhet eller revision?

•

Vilka typer av konsultverksamhet efterfrågas mest?
Affärsutveckling/
Strategisk rådgivning
Finansiering
Kostnads/Intäktsanalys
Värdering
Intern kontroll
Ekonomistyrning
Skatterådgivning
Löner
Bemanning
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Redovisningsrådgivning
Hållbarhetsrådgivning

Upplevd förändring sedan avskaffande av revisionsplikten år 2010:
•

Har arbetsuppgifterna som konsult förändrats sedan lagändringen 2010 och i så fall
hur?

•

Har arbetsuppgifterna som revisor förändrats sedan lagändringen 2010 och i så fall
hur?

•

Upplever du att tjänsteutbudet på ert kontor förändrats sedan lagändringen 2010 och i
så fall hur?

•

Hur skulle du säga att branschen förändrats sedan lagändringen?

•

Upplever du att dina klienter efterfrågar andra typer av tjänster än innan lagändringen?

•

Hur förberedde ni er för lagändringen 2010 och har resultatet av lagändringen blivit
som förväntat?

Förväntad förändring gällande införandet av lagändringen år 2016:

•

Har ni förberett er inför lagändringen 2016 och i så fall hur?

•

Kommer lagändringen påverka era konsulttjänster och i så fall hur?

•

Kommer lagändringen påverka ert företag på andra områden än konsulttjänster och i
så fall på vilket sätt?

•

Tror du att lagändringen kommer påverka era mindre kontor och i så fall hur?

•

Har lagändringen redan bidragit med förändringar i er verksamhet och i så fall vilka?

•

Kommer ert kontor att påverkas av byrårotationen (ABL kap 9:21a förändring
”Uppdraget som revisor för ett bolag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till
handel på en reglerad marknad får gälla högst sju år i följd.
Första stycket gäller inte om revisorn är ett registrerat revisionsbolag. För ett sådant
uppdrag finns det bestämmelser i artikel 17.1 andra stycket i revisorsförordningen om
att uppdraget får gälla högst tio år i följd.”) och i så fall hur?
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