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Sammanfattning 

Examensarbetets titel: Revisionsbyråernas syn på effekter och strategi - 

Efter en förändring i aktiebolagslagen gällande slopad revisionsplikt. 

Seminariedatum  2011-06-09 

Ämne/kurs:  722A35, Examensarbete magisternivå, 30 HP 

Författare: Susanne Löfstedt och Sandy Oueis 

Handledare: Fil. dr Åsa-Karin Engstrand 

Nyckelord: Slopad revisionsplikt, dynamisk miljö, kvalitetsgap, nya tjänster, relationsmarknadsföring. 

Bakgrund Förändring i aktiebolagslagen avseende slopad revisionsplikt kom till för att underlätta för små 

företag och minska deras kostnader. Lagändringen kan dock ge andra effekter för småföretagens 

aktörer. Det råder osäkerhet i efterfrågan på revisionstjänster. Utmaningen för revisorn blir att bemöta 

förändringen i marknaden där monopolet har upphört. Alltså hur har lagförändringen påverkat 

revisorn och revisionsbyråerna. Hur kommer småföretagen att påverkas av sina aktörer då de inte 

anlitar en revisor. 

Syfte Syftet är att ta reda på hur revisionsbyråerna ser på konsekvenser gällande förändringen i 

aktiebolagslagen om slopad revisionsplikt för små aktiebolag samt hur byråerna/revisorerna jobbar 

strategiskt för att bemöta den nya marknadssituationen. 

Avgränsning: Gällande vår första frågeställning har vi valt att göra djupintervjuer och utgå ifrån revisorns/byråernas 

perspektiv efter lagändringen. Vi benämner lag (2010:834) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551) 

som lagen om slopad revisionsplikt. Observera att detta inte är ny lag det handlar om utan enbart en 

ändring i den ursprungliga aktiebolagslagen. Vidare har vi definierat revisionsbranschen som en 

monopolmarknad då den definieras som detta i SOU 2008:32
 1

. Vi har inte ifrågasatt denna definition 

även om vi undersökt revisionsbyråernas syn på deras marknadssituation och kommande 

förändringar. Studien är genomförd i ett geografiskt avgränsat område då intervjuer ägt rum i 

Stockholm och Linköping. Vår studie riktar sig huvudsakligen till revisorer men även till studenter 

och övriga som finner ämnet intressant. Vi förutsätter att läsaren har förståelse för grundläggande 

företagsekonomiska begrepp då vi inte kommer att lägga vikt på att förklara alla ekonomiska begrepp. 

Vi har även i vår bakgrund tagit med ett internationellt perspektiv. Valet av länder har avgränsats till 

ett antal EU länder då lagförslaget utgår från EU:s fjärde bolagsdirektiv. Dock har vi valt att även ta 

med Norge då det är en aktuell frågeställning där just nu vilket kopplar till vår studie.  

Metod: I vår studie har vi använt oss av kvalitativ semistrukturerad intervju för att fånga revisorns perspektiv. 

Vi har även använt oss av sekundär data för att stärka vår undersökning. Vi har tillämpat en abduktiv 

metod. 

Teoretiska Perspektiv: För att kunna analysera effekterna av den nya lagen har vi bl.a. använt oss av nyinstitutionell teori, 

principalagent teorin, dynamisk modell och dynamisk tjänsteportfölj. 

Empiri: I empirin tar vi upp ett urval av synpunkter från respondenterna som framkommit vid intervjuer och 

som vi funnit extra intressanta, gällande effekter och strategier. 

Slutsats: En modifiering av den dynamiska modellen som visar på var byråerna är på väg samt begränsningar i 

revisorernas/byråernas dynamiska förmåga. Modellen visar även skillnaderna mellan små och stora 

byråer.  
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SOU 2008:32, Avskaffandet av revisionsplikt för små företag, sid 249 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord  

 

Som studenter har vi följt debatten i massmedia om revisionspliktens vara eller 

icke vara för små aktiebolag. År 2010 föreslog regeringen ändring i 

aktiebolagslagen vilket riksdagen antog. Resultatet blev att revisionsplikten 

slopades för små aktiebolag. Revisionsbyråernas lagliga monopol på revision 

upphörde och deras tjänster kommer nu att bjudas ut på en mer dynamisk 

marknad. Frågor vi ställer oss är då, hur kommer efterfrågan att påverkas? 

Kommer det finnas revisorer i framtiden?  

 

Vi vill tacka ett antal personer som har bidragit till genomförandet och 

färdigställandet av uppsatsen. Stort tack till vår handledare Fil.dr Åsa-Karin 

Engstrand samt även universitetslektor Jan Lindvall och opponenterna i vår 

seminariegrupp för tips som har varit värdefulla. Tack även till Elisabeth 

Lövgren konkursförvaltare på Ackordcentralen i Stockholm som tidigare arbetat 

som sakkunnig på regeringskansliet med regelförenkling för små företagare. 

 

Vi vill även ge ett stort tack till revisorerna som har ställt upp på våra intervjuer 

och därmed möjliggjort vår studie. 

 

Linköping den 30 maj 2011 

 

 

 

Abstract 

 

This study examines the consequences after a legislative change in the Swedish 

company act regarding statutory audit for micro companies. This is to study how 

the auditor in the best way can meet the change in the market where the 

monopoly has ended. How should the auditor adapt strategically in a more 

dynamic market. The aim is to increase the understanding of how important it is 

that an actor who is going from near-monopoly market to a competing market is 

forced to understand and adapt to society's demands and needs for survival. We 

want to show agencies how they can gain profit, not only financially, but by 

efficiency of its employees in the long run. This is in order to create profitable 

and long term relationships. The result shows that the implementation of a 

changed strategy lead to a greater deal of dynamic effectiveness which   even 

with some business specific limitations could bring a better starting point for 

competitiveness in the future.   
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1. Inledning – Av Susanne Löfstedt och Sandy Oueis  

 

Det är många olika aktörer som kan förväntas att beröras av lagändringen gällande slopad 

revisionsplikt. I vår studie vill vi ta reda på lagändringens effekter på revisionsbranschen 

och hur branschen på bästa sätt kan anpassa sig efter detta. Vi vill även ta reda på hur 

revisorerna bedömer effekterna på de små aktiebolagen som väljer bort revisorn.  

I detta kapitel beskrivs ursprungliga syftet med revisionsplikt samt en inledande debatt som ägde rum innan 

lagändringen i aktiebolagslagen gällande slopad revisionsplikt. Vidare ges en överblick ur ett internationellt 

perspektiv. För att öka förståelsen för situationen på revisionsmarknaden har relaterade marknader med 

utbudsstyrd efterfrågan tagits upp. I problemdiskussionen behandlas aktuell debatt angående de gap som 

uppkommer p.g.a. lagändringen, förändringar i maktförhållandet samt nya spelregler på en ny marknad. 

Kapitlet avslutas med en definition av syftet med examensarbetet samt relevanta avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 

 

Förändring i aktiebolagslagen avseende slopad revisionsplikt kom till för att underlätta för små företag och 

minska deras kostnader Lagändringen kan dock ge andra effekter för småföretagens aktörer. Det råder 

osäkerhet i efterfrågan på revisionstjänster. Utmaningen för revisorn blir att bemöta förändringen i 

marknaden där monopolet har upphört. Frågan är hur har lagförändringen påverkat och kommer att påverka 

revisorn och revisionsbyråerna? 

1.1.1 Ursprungligt syfte med revisionsplikt 

 

År 1983 infördes lagen om revisionsplikt då syftet bl.a. var att minska ekonomisk brottslighet som främst 

små bolag ansågs stå för. I revisorns roll ingick att anmäla brott och agera efter intressenternas bästa. Lagen 

innebar en mer omfattande lagstiftning än andra länder då den även innefattade förvaltningsrevision. Lagen 

gällde för alla aktiebolag oavsett storlek. Således krävdes en oberoende godkänd eller auktoriserad revisor i 

samtliga fall då lagen tillämpades. Syftet med revisionens var att öka tilltron i informationen i 

årsredovisningen främst för ägare samt andra intressenter.
2
Revisorns godkännande är inte alltid avgörande 

eftersom banker och andra kreditgivare även kräver in annan säkerhet i form av exempelvis panter och 

personlig borgen.
3
 

 

                                                           
2
 Thorell och Norberg (2005), Slopad revisionsplikt i små aktiebolag, Skattenytt nr 10 

3
 Ström Pernilla, En onödig börda på de små företagen 
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1.1.2 Debatt innan lagändringen 

 

Den samhällsekonomiska nyttan med slopad revisionsplikt 

 

Den av regeringen förordnade särskilda utredaren i utredningen om avskaffandet av revisionsplikt för små 

företag, justitierådet Bo Svensson, menade att lagändringen skulle ge en kostnadsbesparing på 5,8 miljarder 

för små aktiebolag.
 4

  Han ansåg vidare att det har funnits en tilltro till lagstiftningen som egentligen inte 

uppfylls då företag och människor alltid söker sig nya vägar för att komma runt lagar. Vidare såg Bo 

Svensson revisionsplikten som något som kunde liknas vid statens förlängda arm då revisorn hade till 

uppgift att granska och se till samhällets intresse.  Detta skulle kunna påverka efterfrågan på revisions 

tjänster om lagen slopas. 
5
 Revisorsnämnden var i sitt yttrande kritiska till delbetänkandet av utredning 

gällande Avskaffande av revisionsplikt för små företag. De kritiserade den möjliga kostnadsbesparingen på 

sex miljarder kronor och ansåg att det kommer att uppstå nya kostnader för Skatteverket . Beräkningarna 

behöver inte vara felaktiga men Revisorsnämnden menade att det kan komma att uppstå andra kostnader 

som inte tagits hänsyn till i kalkylen. Slutsatsen utifrån delbetänkandet bör därför tas med försiktighet.
6
 

Fri konkurrens- förväntningsgap 

 

Revisorsnämnden menade att i och med lagförslaget kommer maktförhållanden att förändras då 

lagförändringen kan komma att innebära fri konkurrens. Innan lagförslaget fanns det farhågor om revisorns 

arbete mötte aktörerna samt den internationella lagstiftningens förväntningar. Detta tydde på att det redan 

innan lagändringen fanns ett förväntningsgap som befarades att utökas efter lagändringen om slopad 

revisionsplikt. Då revisorns skyldigheter för granskning och rapportering kan komma att minska så kan detta 

leda till att tilltron till revisorn sätts på spel. De såg även faror i att ta bort förvaltningsrevisionen p.g.a. 

förvaltningsrevision och räkenskapsrevision var starkt kopplande till varandra. Därför tyckte 

revisorsnämnden att det inte har gjorts en tillräcklig analys.7 Valmöjligheten i och med avskaffandet av 

monopol på revisionstjänster för små företag kan skapa effekter för revisorn, då efterfrågan kan minska på 

deras tjänster.  Detta kan komma att leda till att revisorn får en ökad konkurrens med redovisningsbranschen 

och revisionsbranschen. Resultatet av detta kan bli ett överskott av revisorer. Vilket i sin tur kan leda till att 

priset på redovisningstjänster pressas ner. Efterfrågan styr utbudet istället för att regleras av lagen och detta 

                                                           
4
 SOU 2008:32. Avskaffandet av revisionsplikt för små företag. sid 9,22. 

5
 Bo, Svensson.(2008). Slopad revisionsplikt i 96 procent av aktiebolagen. Balans nr 4. 

6
Revisorsnämndens yttrande. (2008-07-04). Delbetänkande av utredningen om revisorer och revision. SOU 2008:32. Avskaffande 

av revisionsplikten för små företag. 
7
Revisorsnämndens yttrande. (2008-07-04). Delbetänkande av utredningen om revisorer och revision. SOU 2008:32. Avskaffande 

av revisionsplikten för små företag. 
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leder till förbättrad effektivitet på marknaden.
8
 Det fanns många små företag som inte vill binda upp sig till 

ett fyraårigt revisionskontrakt utan vill hellre ha flexibla tjänster anpassade efter småföretagens krav.
9
  

Enligt regeringens proposition kan en minskad efterfrågan innebära att antalet kvalificerade revisorer kan 

komma att minska på marknaden. Byråer som hade en stark revisionsinriktning med många små 

revisionsuppdrag kopplade till små aktiebolag förväntades få störst påverkan av slopandet. Revisorer som 

kommer behöva jobba mer med redovisningstjänster kan riskera att förlora sin titel som godkänd eller 

auktoriserad revisor. Detta för att Revisorsnämnden ställde krav på att revisorn måste jobbat minst 1500 

timmar de senaste fem åren med revision för att behålla sin titel.
10

 

Kvalitetsgap- Skatteverket och Bolagsverket  

Ytterligare ett gap kunde enligt Skatteverket uppstå gällande kvalitetssäkring då Skatteverket kommer att 

kräva in rätt uppgifter vid inkomst och skattedeklaration trots att lagen inte blir tvingande för små företag.
11

 

Det fanns förslag på att Skatteverket skulle få möjlighet att kontrollera handlingar gällande 

dokumentskyldighet, självdeklaration och skattebetalning ifrån aktiebolag som väljer bort revision. 
12

 

Skatteverket såg positivt på att ta på sig rollen som kontrollant av bokföringen. Men Företagarförbundet, 

FAR SRS och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund med flera menade att det var svårt att se detta som 

ett alternativ till revisionsplikt. 
13

 Konkurrensverket med flera menade att många kommer att välja att ha 

kvar revisorn trots lagändringen för att undvika extra kontroller från Skatteverket vilket kan komma att 

motverka syftet med slopad revision. 
14

 Årsredovisningen ska enligt lag offentliggöras genom att överlämnas 

till Bolagsverket vilket kan leda till ett gap i kvalitetssäkringen i det fall aktiebolag väljer att inte använda 

revisor.  Enligt bokföringslagen 6 kap 1 paragrafen skall aktiebolag alltid upprätta årsredovisning oavsett 

storlek. Detta gäller även företag som uppfyller gränsvärde 50 anställda 25 miljoner i Balansomslutning och 

50 miljoner i nettoomsättning. Propositionen föreslog höjda gränsvärden för upprättandet av årsredovisning. 

Gränsvärden för stora och små företag gällande krav på att ha en revisor förväntades också höjas.
15

 Camilla 

Littorin förbundssekreterare på Företagarförbundet ansåg att förslaget om att slopa revisionsplikten inte var 

tillräckligt då den kommande lagförändringen kommer finansieras av en skattehöjning samt att små företag 

kommer att pekas ut som fuskare. 
16

  

                                                           
8
SOU 2008:32. Avskaffandet av revisionsplikt för små företag. sid 249. 

9
 Bo, Svensson. (2008). Slopad revisionsplikt i 96 procent av aktiebolagen. Balans nr 4. 

10
 Regeringens proposition, 2009/10;204. En frivillig revision. sid 104-105. 

11
 Skatteverkets yttrande SOU2008:32 Avskaffande av revisionsplikten för små företag -2008-06-23. 

12
 Regeringens proposition, 2009/10;204, En frivillig revision, sid 1, 85-86. 

13
 Regeringens proposition 2009/10;204, En frivillig revision, sid 1, 85-86. 

14
Regeringens proposition 2009/10;204, En frivillig revision, sid 88-89. 

15
 Regeringens proposition 2009/10;204, En frivillig revision, sid 1, 85-86. 

16
 Littorin. Camilla. (2010). Attityden till småföretagare är fel.  Balans nr 5. 
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Tjänster som troligtvis kommer att efterfrågas – kvalitet? 

 

Revisionsbranschen kan komma att behöva utveckla och skräddarsy nya tjänster och erbjudanden för att 

kompensera bortfallet av revisionstjänster och bemöta småföretagens nya behov. Den nya lagen kommer 

enligt regeringens proposition troligtvis leda till att nya tjänster och erbjudanden växer fram exempelvis 

granskningstjänster i form av översiktlig granskning. Tjänsten innebär att en analys görs av en finansiell 

rapport och vilket resulterar i en granskningsberättelse och ett intyg.
17

Revisorsnämnden ansåg att de nya 

rådgivningstjänsterna tydligt måste definieras och anges för att inte beblandas med revisionstjänster. 
18

 

‖Det är utmärkt att regeringen vill uppmuntra till frivillig revision och det är därför som 

mandatperioden kortas till ett år. Sedan kan revisorsrollen renodlas så att den blir ännu mer 

tilltalande för företagen. En viktig åtgärd är att ta bort det särsvenska bokföringsjävet. Vi lever 

i landet ordning och reda och behovet av förtroende ökar hela tiden. Branschen matchar detta 

genom en palett av nya tjänster som översiktlig granskning [kräver revisor, reds. anm.] eller 

"compilation" [kräver auktoriserad redovisningskonsult, reds. amn.]. De små företagen kan nu 

välja det som passar bäst, revision eller någon av de nya tjänsterna.‖
 19

 

 

På detta vis uttryckte sig Dan Brännström, FARs generalsekreterare, i FAR
 
. Vidare menade Brännström att 

revisorer kommer att gå över till att bli redovisningskonsulter och rikta sig mer mot rådgivning. 
20

 Enligt 

Bengt Skough, ansvarig för revisionsfrågor inom sektionen Små & medelstora företag, borde revisorn 

erbjuda kunden minst två olika tjänster och inte enbart revision. Dock ansågs det vara kunden i slutändan 

som avgör vilka av de valbara tjänsterna som anses mest passande. Nya tjänster kan också vara specifika för 

vissa situationer exempelvis vid förvärv och riskrådgivning.
21

   

 

1.1.3 Slopad revisionsplikt 

 

År 2010 föreslog regeringen att ta bort revisionsplikten för cirka 250 000 små aktiebolag. Riksdagen antog 

förslaget och regeln började gälla från den 1 november 2010. Vilket ger svenska småföretag bättre möjlighet 

att konkurrera med länder som redan tidigare slopat lagen då de får minskade administrativa kostnader.
22 

                                                           
17

Regeringens proposition, 2009/10;204, En frivillig revision, sid 104-105 
18

 Yttrande från Revisorsnämnden,( 2008-07-04), (SOU 2008:32), Delbetänkande av Utredningen om revisorer och revision: 
Avskaffande av revisionsplikten för små företag 
19 Lennartson Rakel (2010) , Frivillig revision - en vitamininjektion för branschen, Balans nr 5 
20 Lennartson Rakel (2010) , Frivillig revision - en vitamininjektion för branschen, Balans nr 5 
21

 Halling Pernilla (2010), Förtroendet i centrum, Balans nr 4 
22

 SOU 2008:32, Avskaffandet av revisionsplikt sid 14 
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Förändring i aktiebolagslagen avseende slopad revisionsplikt kom till för att underlätta för små företag och 

minska deras kostnader. Lagändringen har dock gett andra effekter för småföretagens aktörer. Det råder 

osäkerhet i efterfrågan på revisionstjänster. Utmaningen för revisorn blir att bemöta förändringen i 

marknaden där monopolet har upphört. Alltså hur har lagförändringen påverkat revisorn och 

revisionsbyråerna. Hur kommer småföretagen att påverkas av sina aktörer då de inte anlitar en revisor.  

 

Lagändringen gällande slopad revisionsplikt trädde i kraft den 1 november 2010 
23 

och lyder enligt följande: 

 

”   1§ Ett aktiebolag ska ha minst en revisor, om inte annat följer av denna paragraf.  

I bolagsordningen för ett privat aktiebolag får det anges att bolaget inte ska ha någon revisor.  

Andra stycket gäller inte om bolaget uppfyller mer än ett av följande villkor:  

 1. medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer 
än 3,  

 2. bolagets redovisade Balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till 
mer än 1,5 miljoner kronor,  

 3. bolagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till 
mer än 3 miljoner kronor ”24 

Ett förslag diskuterades innan lagändringen och skulle då ha berört 97 procent av alla svenska aktiebolag 
25

 

Då gränsvärdena sattes lägre så berörs idag ca 70 procent av svenska aktiebolag 
26

. 

Regeringen anser att lagändringen skapar möjligheter för svenska företag att kunna konkurrera 

internationellt på samma villkor.
27

Det finns cirka 4000 godkända auktoriserade revisorer i Sverige där 1750 

av dem är godkända och resterande 2250 auktoriserade.  Det finns ungefär ett hundratal revisionsbolag som 

besitter kompetens inom skatt och redovisning.
28

 Majoriteten av alla revisionsbyråer i Sverige klassas som 

små de allra största revisionsbyråerna är: PricewaterhouseCooper ( nuvarande PWC), Ernst&Young, 

KPMG; Deloitte, och Grant Thornton samt BDO  nordic.
29

 Inriktning på revision varierar mellan de olika 

byråerna.
30

  

1.1.4 Internationellt perspektiv  

England 

 

                                                           
23

 Lag (2010:834) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551) 
24

 ABL kap 9 1 § st. 2-3, Lag (2010:834) 
25

 Ahlberg Charlotte(2009), Guldläge att ta bort revisionsplikten, Balans nr 1 
26

 Lennartsson Rakel(2010) , Frivillig revision – en vitamininjektion för branschen, Balans nr 5 
27

 Regeringens proposition, En frivillig revision, sid 87 
28

 Regeringens proposition, En frivillig revision, sid 104-105 
29

 Carrington Thomas(2010), Revision, Sid 205 
30

Carrington Thomas(2010), Revision, sid 184 

https://lagen.nu/2005:551#K9P1S1
https://lagen.nu/2005:551#K9P1S1
https://lagen.nu/20
https://lagen.nu/20
https://lagen.nu/20
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England slopade revisionsplikten redan 1993 dock infördes nya lagen om slopad revisionsplikt successivt 

och ligger nu på den maximala EU-nivån
31

. Samtidigt som lagändringen infördes i England tillkom ett krav 

på översiktlig revision vilket sedan togs bort
32

. Oron för de negativa effekterna av slopandet av lagen var 

den samma för England som för Sverige. Studien som gjordes visade att effekterna i England gällande fel i 

bokföring, bedrägeri, brott, skattebortfall, samt effekterna på revisionsbranschen visar att de effekter som 

väntats inte har infriats.
33

 Efter att lagen om slopad revisionsplikt infördes successivt uppkom det ett behov 

av nya kontroller och tjänster.
34

 

Norden- Danmark, Finland, Norge 

 

I Danmark slopades revisionsplikten för små aktiebolag år 2006.
35

De nya reglerna om revisionsplikt 

tillämpas av 22,8 procent av alla små aktiebolag år 2007.
36

 Eftersom effekterna i Danmark ansågs vara små 

gällande skattefel och fusk har det beslutats om att höja gränsvärdena under 2010.
37

 I Finland slopades 

revisionsplikten för små aktiebolag år 2007. Innan revisionsplikten slopades fanns det en möjlighet att slippa 

revision då de minsta företagen kunnat använda sig av lekmannarevisor.
38

 Det är dock enbart tillåtet att ha 

lekmannarevisor fram till och med 2011
39

. Skillnaden mellan Sverige och Finland är tydlig när det gäller 

diskussionen om skatteintäkter, då det i Sverige har varit en viktigare fråga än i Finland.
40

 Fram till 2008 har 

6 procent av aktiebolag som inte är revisionspliktiga valt bort revisionen. Runt 50 procent av nybildade 

aktiebolag väljer bort revision. 
41

 I december 2010 lades en proposition fram i Norge för slopandet av 

revisionsplikt trots att det till en början fanns en negativ inställning till slopandet, då de ansåg att 

transaktionskostnaderna skulle öka. 
42

 Norska regeringen har för avsikt att revision ska vara valbart för små 

aktiebolag för räkneskapsåret 2011 
43

 Nedan kommer en översiktlig tabell över gränsvärdena. 

 

 Medelantalet anställda 

under räkenskapsåret 

Balansomslutning Nettoomsättning 

Storbritannien 50 3,26 miljonerpund 6,5 miljonerpund 

Sverige 3 1,5 miljonersvenskakr 3 miljonersvenskakr 

                                                           
31

 Thorell Per och Norberg Claes, (2005), Revisionsplikten i små aktiebolag, sid 26 
32

 Thorell Per och Norberg Claes, (2005), Revisionsplikten i små aktiebolag, sid 7 
33

 Thorell Per och Norberg Claes, (2005), Revisionsplikten i små aktiebolag, sid 32 
34

 Nyquist Kerstin (2005), Slopad revisionsplikt i små aktiebolag, skattenytt nr 10 
35

 Lennartsson Rakel (2010) , Det nordiska undantaget, Balans nr 5 
36 Regeringens proposition, En frivillig revision, sid 53 
37

 Svenskt näringsliv(2010-04-08), Anders Borg nonchalerar läxor från andra EU-länder 
38

 Regeringens proposition, 2009/10;204, En frivillig revision, sid 54 
39

 Regeringens proposition, 2009/10;204, En frivillig revision, sid 54 
40

Lennartsson Rakel (2010) , Det nordiska undantaget, Balans nr 5 
41 Regeringens proposition, 2009/10;204, En frivillig revision, sid 54 
42

 Regeringens proposition, 2009/10;204, En frivillig revision, sid 54 
43

Hanstad Per (2010-12-17), Slopad revisionsplikt i Norge, Nyhetsarkiv 



 

 - 7 - 

 Medelantalet anställda 

under räkenskapsåret 

Balansomslutning Nettoomsättning 

Danmark 12 1,5 miljonerdanskakr 3 miljonerdanskakr 

Finland 3 100 000 euro 200 000 euro 

Norge
44

 10 20miljonernorskakr 5miljonernorskakr 

Tabell 1 Egen redigerad tabell, hämtad ifrån Balans nr 5 2010 Det nordiska undantaget 

Sverige 

 

Till skillnad från andra länder har Sverige mer omfattande revisionsplikt då den även innefattar 

förvaltningsrevision för samtliga aktiebolag. 
45

Förvaltningsrevision innebär en granskning om huruvida 

företagsledningen skött sin uppgift och inte varit försumlig. Om så är fallet kan det leda till 

ersättningsskyldighet mot företaget. Då allt är skött på rätt sätt innebär det att revisorn kan intyga om 

styrelsen och VD:ns  ansvarsfrihet.
46

 

1.1.5 Andra branscher som har förlorat sin monopolposition 

 

Andra branscher med liknande situation d.v.s. branscher som har förlorat sin monopolposition och där 

maktpositionen i efterfrågan har förändrats p.g.a. en tvingande institutionell förändring är den privata 

sjukvården och bilbesiktningsbranschen. Det finns dock viktiga skillnader mellan dessa branscher och 

revisionsbranschen då revisionsbranschen är en business to business marknad. Det finns heller inget krav på 

att ha en revisor till skillnad från att kunder fortfarande måste besikta bilen.  Ett exempel på en marknad där 

utbudsstyrd efterfråga råder är sjukvården där det har skett en förändring i roller där läkarna nu måste 

erbjuda sina tjänster och patienten ses som en kund. En dålig relation kan uppstå då det råder 

informationsasymmetri då exempelvis läkaren är den som fortfarande sitter med kompetensen
 47

  

 Monopolet togs bort den 1 juli 2010 för svensk bilprovning och marknaden öppnades för flera deltagare på 

marknaden men färre besiktningskunder per anläggning.
48

 Lagändringen kommer enligt regeringen medföra 

bättre service samt lägre priser vilket konkurrensverket är kritisk till.
49

 Enligt EU direktiv som ligger till 

grund till lagändringen i Sverige så får företag med koppling till bilverksamhet möjligheten att utföra 

besiktningstjänsten och bli auktoriserade inom bilprovning.
50

 De förväntade effekterna är minskade 

arbetstillfällen för den befintliga statligt ägda besiktningsverksamheten samt en prishöjning. Den positiva 

                                                           
44

 Hanstad Per (2010-12-17), Slopad revisionsplikt i Norge, Nyhetsarkiv 
45 

Nyquist Kerstin (2005), Slopad revisionsplikt i små aktiebolag, skattenytt nr 10 
46

Carrington Thomas(2010), Revision, sid 37 
47

 Se exempelvis J Ahmed (2009), The Many faces of supplier induced demand in health care, vol 38 nr 2,sid 139-143. 
48

DI.se (2010-04-14), Bilbesiktningen blir dyrare,  
49

 DI.se (2009-11-23), Konkurrensverket: Dyrare bilbesiktning 
50

Vrang Gunnar (2009-01-10), Bilia: eu-direktiv stoppar expansion mot bilbesiktning  



 

 - 8 - 

effekten är att väntetiden på bilbesiktning kommer att minskas.
51

 Fri konkurrens innebär att de 

konkurrerande företagen kommer bli mer vinstmaximerande.
52

 

1.1.6 Nya lagen och förändringar  

 

Lagförändringar kan ses som en tvingande institutionell förändring p.g.a. att en lagändring tillsammans med 

intressenters påverkan tvingar fram en förändring och skapar nya utmaningar.
53

 

Förväxlingar i förväntningar uppstår då allmänheten inte vet vad revisorn får göra och vad revisorn faktiskt 

får göra enligt regelverket. Då säljaren inte förstår samhällets förväntningar uppstår det ett så kallat 

förväntningsgap
54

  Forskaren Thomas Carrington menar att en orsak till att förväntningsgapet existerar är att 

det inte finns tillräcklig utbildning och information till aktörerna om vad revisorn egentligen har för 

uppgifter. Aktörer kan i många fall inte se skillnaden på revision/revisor och redovisning/redovisare. 
55

 En 

institutionell förändring kan leda till att företag pressas till att bli mer flexibla i sin strategi och bli mer 

tjänste- och service inriktade.
56

. Porter anser istället att företag bör fördjupa sig i sin strategiska position.
57

 

För att kunna lyckas möta kundernas nya behov och krav blir det viktigt att se förändringar som möjligheter 

istället för hot.
58

  

1.1.6.1Förändring i maktförhållandet 

 

Utbudsstyrd efterfråga uppstår då en aktör tidigare haft en monopolställning som tagits bort p.g.a. 

lagändring. Detta innebär att relationen och maktförhållandet förändras mellan köpare och säljare då en mer 

fri marknad uppstår och där köparen nu står inför valmöjligheter.
59  

 

1.2 Problematisering 

 

Lagen om slopad revisionsplikt kom till för att minska kostnaderna och administrativt arbete för små 

företag. Men vilken indirekt påverkan anses detta ge enligt revisorer, på små företag som väljer bort 

revisorn? Hur ska stora och små revisionsbyråer möta förändringarna på bästa sätt? Det diskuteras mycket i 

                                                           
51

 DN.se (2010-04-14), Prischock på bilbesiktning,  
52

 Zakrisson Kristina (2009-11-02), Avreglera inte bilbesiktningen 
53 Hall P och Taylor R (1996) ”Political science and the three new institutionalisms” Political Studies sid 936-950 
54

 Norell Victoria, Strand Anna (2011), Förväntningsgap -små företags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt, sid 
19 
55

 Carrington Thomas(2010), Revision, sid 222, 8 
56

 Abrahamsson Mats, Aldin Nicklas och Stahre Fredrik (2003), Logistic Platforms for Imroved Strategic Flexibility, sida 85-106 
57

 Porter Michael (1996),What is Strategy, sid 61-78 
58

 Abrahamsson Mats och Brege Staffan (2004), Dynamic Effectiveness: Improved Industrial Distribution from Interaction 
Between Marketing and Logistics Strategies, sid 1-29 
59

 Brealey A. Richard, Mayers C. Stewart, Allen Franklin (2008), Principles of corporate finance, sid 8 
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FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer) och yttranden till SOU 2008:32
60

, att revisorer bör utöka sina 

tjänster. Inget konkret sägs om hur byråers skall hantera den nya lagändringen och anpassa sig till den nya 

marknaden med krav på nya roller, för att minska kvalitetsgapen (förväntningsgap mot intressenter och 

kvalitetssäkrad information till Skatteverket och Bolagsverket). Därför vill vi ta reda på 

revisorernas/byråernas uppfattningar idag.  

1.3 Syfte 

 

Syftet är att ta reda på hur revisionsbyråerna ser på konsekvenser gällande förändringen i aktiebolagslagen 

om slopad revisionsplikt för små aktiebolag samt hur byråerna/revisorerna jobbar strategiskt för att bemöta 

den nya marknadssituationen. 

 

1.3.1 Frågeställningar 

 

 Vilka uppfattningar har revisionsbyråer om konsekvenser gällande slopad revisionsplikt? 

 Finns det skillnad mellan stora och små byråer gällande konsekvenser och strategier som bör 

tillämpas?  

1.4 Avgränsningar   

 

Gällande vår första frågeställning har vi valt att göra djupintervjuer och utgå ifrån revisorns/byråernas 

perspektiv efter lagändringen. Vi benämner lag (2010:834) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551) som 

lagen om slopad revisionsplikt. Observera att detta inte är en ny lag det handlar om, utan enbart en ändring i 

den ursprungliga aktiebolagslagen. Vidare har vi definierat revisionsbranschen som en monopolmarknad då 

den definieras som detta i SOU 2008:32 
61

. Vi har inte ifrågasatt denna definition även om vi undersökt 

revisionsbyråernas syn på deras marknadssituation och kommande förändringar. Studien är genomförd i ett 

geografiskt avgränsat område då intervjuer ägt rum i Stockholm och Linköping. Vår studie riktar sig 

huvudsakligen till revisorer men även till studenter och övriga som finner ämnet intressant. Vi förutsätter att 

läsaren har förståelse för grundläggande företagsekonomiska begrepp då vi inte kommer att lägga vikt på att 

förklara alla ekonomiska begrepp. Vi har även i vår bakgrund tagit med ett internationellt perspektiv. Valet 

                                                           
60

 Yttrande från Revisorsnämnden, 2008-07-04(SOU 2008:32), Delbetänkande av Utredningen om revisorer och revision: 
Avskaffande av revisionsplikten för små företag. 
 
61

SOU 2008:32, Avskaffandet av revisionsplikt för små företag, sid 249 
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av länder har avgränsats till ett antal EU länder då lagförslaget utgår från EU:s fjärde bolagsdirektiv. Dock 

har vi valt att även ta med Norge då det är en aktuell frågeställning där just nu vilket kopplar till vår studie.  

1.5 Disposition  

 

Figur 1 Egen modell över uppsatsens fortsatta disposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vetenskapligt förhållningssätt , forskningstrategi och metod 

I kapitlet beskriver vi den vetenskapssyn  vi innehar samt en beskrivning av hur vi 

ser på kunskapsteori vid utformningen av studien. Därefter presenteras 

tillvägagångsättet vid urval och insamling av empirin . Sedan gör vi en bedömning 

av studiens kvalitet. 

 3.Teori 

I kapitlet presenteras teorier kring institutionell förändring, makt och strategier. 

Dessa teorier ska hjälpa oss att analyser det insamlade materialet. Kapitlet avslutas 

med en teorisammanfattning där alla teroier knyts samman  för att hjälpa oss 

besvara syftet.   
 

4. Empiri 

I empirin tar vi upp ett urval av synpunkter från respondenterna som framkommit 

vid intervjuer och som vi funnit extra intressanta, gällande effekter och strategier. 

5. Analys  

I detta avsnitt analyserar vi material efter lagändringen genom att  jämföra stora 

byråer, små byråer och stora med små byråer under varje rubrik. Kapitlet är indelat 

i två huvudrubriker, analys av konsekvenser respektive analys av strategier som 

byråerna ser. Vi  knyter detta sporadiskt till debatten som fanns före lagändringen. 

Genom hela kapitlet kommer empirin ställas mot de teorier vi använt i studien. 

 

 
 6.Sammanfattande slutsats  

I detta kapitel presenteras de slutsatser vi har kunnat dra utifrån vår genomförda 

analys. Vi presenterar  de teoretiska bidrag vi tillför med vår studie. Kapitlet avslutas 

med förslag på fortsatta studier inom ämnet. 
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 2. Metod 

I detta kapitel beskrivs det vetenskapliga förhållningssättet och metoden som valts i studien. Vidare beskrivs 

tillvägagångssätt vid insamling av data. Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens kvalitet samt 

käll- och resultatskritik.  

2.1  Vetenskapligt förhållningssätt 

 

Hermeneutik handlar om att förstå och tolka mänskligt beteende på ett empatiskt vis.
62

Ett mänskligt yttrande 

går inte att tolka så länge det inte går att återskapa sammanhang och kontext vilket är en förutsättning för att 

kunna göra skäliga tolkningar. Att känna igen omgivningen är en förutsättning för att kunna förbättra 

trovärdigheten i studien då förståelse och tolkningar bedöms mer rimligt. Avsaknad av kontroll i 

tolkningsarbetet kan leda till spekulativ tolkning. Det går att kontrollera tolkningsarbetet genom att vara mer 

medveten. Vissa delar i processen kan dock vara mindre kontrollerade då kreativitet behövs. Kontrollarbetet 

kan underlättas genom att exempelvis vara kritisk till sina källor samt vara noggrann. 
63

 

För att vi ska få ökad förståelse för revisorns situation och kunna tolka förändringsmöjligheter i en viss 

kontext har vi använt oss av det hermeneutiska synsättet. Detta för att kunna göra tolkningar av tillgängliga 

teorier då ämnesområdet är nytt och paralleller kan därför dras till liknande situation d.v.s. då en bransch 

förlorar sin monopolposition. Branscher vi kommer dra paralleller med är bilbesiktningsbranschen och den 

privata sjukvården där maktpositionen i efterfrågan har förändrats. Som vi tidigare har nämnt är vi medvetna 

om att det finns skillnader mellan marknaderna men väljer ändå att ha med dem för att belysa viktiga 

likheter mellan branscherna som vi ser och tydliggöra samhällsekonomiska problem. Genom att öka vår 

förståelse strävar vi efter att skapa ny unik kunskap. 

2.2 Forskningsansatser  

 

Induktiv och deduktiv metod är två forskningsansatser som är de mest vanliga. I induktiv metod utgår man 

först utifrån observationer, intervjuer och empiriska resultat för att sedan hitta lämplig teoretisk grund. 

Induktiv metod passar bra då exempelvis ett forskningsområde saknar teoretisk grund.
64

 Den induktiva 

ansatsen utgår från en världssyn där undersökningen sker utifrån tanken att bladet är oskrivet där det från 

början inte finns en grund i inlästa teorier.
65

 Deduktiv metod är motsatsen till induktiv och utgår ifrån 

forskarens kunskap inom ett viss teoretiskt område. Utifrån detta tas en eller två hypoteser fram som skall 

                                                           
62

Bryman A (2006), Samhällsvetenskapliga metoder, sid 25-26 
63

Gustavsson B (2004),Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, sid 80-82 
64

Bryman A (2006)  , Samhällsvetenskapliga metoder, sid 22 
65

Gustavsson B (2004),Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, sid 212-215 
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testas empiriskt för att sedan förkastas eller bekräftas. 
66

 En kombination av induktiv samt deduktiv metod 

kallas abduktion. Metoden är inte deduktiv då forskaren är ute efter att bättre förstå ett problem som 

existerar men utgår inte utifrån en existerande hypotes. Inte heller är det en induktiv metod då ren empirisk 

fakta inte talar för sig själv utan den behöver tolkas först.  Abduktion är alltså en metod som växlar mellan 

empiri och teori och som utvecklas successivt under arbetets gång. Abduktion skapar på så sätt en djupare 

förståelse för forskningsområdet.
67

 

Då lagändringen om slopad revisionsplikt ger upphov till olika aktuella gap vill vi undersöka detta 

ytterligare samt sträva efter djupare förståelse för problemen. Då det inte enligt oss finns fullständiga 

teoretiska modeller för just detta område, där den nya lagstiftningen lämnat ett gap, kommer vi att försöka 

kombinera modeller från andra områden. Samtidigt som vi kombinerar med relevant empiri ifrån intervjuer 

för att senare kunna utveckla en användbar modell. Eftersom vi kommer behöva en viss mängd teoretisk 

kunskap innan vi utför intervjuerna blir abduktiv metod mest användbar för att kunna besvara vårt syfte. För 

att kunna analysera empirin på bästa sätt kommer vi gå tillbaka och förfina teorier och modeller. 

2.3 Vetenskapliga metoder 

 

Kvalitativ forskning betonar ord i större utsträckning jämfört med kvantitativ forskning vid både insamling 

och analys av data. Fördelen med kvantitativ metod exempelvis vid enkät användning kan vara att nå ut till 

många.  Nackdelen kan vara bortfall och ovillighet att besvara frågor. Kvantitativ metod används oftast då 

det finns möjlighet att nå många respondenter 
68

 Vi har valt att använda kvalitativ forskningsmetod då vi vill 

undersöka ett område där vi ser att det saknas kunskap. Kvalitativ metod passar bättre då vi vill skapa en 

fördjupad förståelse för vårt forskningsområde med ett fåtal respondenter. Den kvalitativa intervjun kommer 

att vara semi- strukturerad intervju.  

Kvalitativ forskning tar ofta utgångspunkt i en induktiv ansats d.v.s. teorin tas fram med hjälp av de resultat 

som studien ger. Stor vikt läggs också på tolkning och förståelse av den miljö som deltagarna befinner sig i. 

De väsentligaste delarna i en undersökning med kvalitativ karaktär
69

: ‖Generella frågeställningar 

(forsknings frågor), val av relevanta platser och personer, insamling av data, tolkning av data, begreppsligt 

och teoretiskt arbete, eventuell specificering av frågeställningar, insamling av ytterligare data, rapport om 

resultat och slutsatser.‖
70

 Dokumentstudier används oftast vid kvalitativa studier.
71

 Syftet med 

dokumentstudier är att det ökar möjligheterna att får reda på hur andra aktörer tolkar något.
72
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Dokumentkällor av olika slag kan användas som datakälla exempelvis officiella dokument från statliga 

myndigheter, massmediadokument samt virtuella dokument. Officiella dokument innebär att statliga 

myndigheter delar med sig information som kan användas av samhällsforskare. Massmediaprodukter kan 

utgöras av exempelvis dagstidningar och tidskrifter som kan användas vid samhällsvetenskaplig analys. 

Virtuella produkter är dokument som finns på internet som karaktäriseras av stor tillgänglighet.
73

  Vår 

bakgrund består bland annat av debatt innan slopandet av revisionsplikten. Denna del har byggts upp utifrån 

dokumentstudier.  

2.4 Tillvägagångssätt 

2.4.1 Primärdata intervjuer 

 

Primärdata handlar oftast om att skapa data med hjälp av exempelvis intervjuer eller annat fältarbete. Det 

handlar ofta om att gå ut i olika miljöer, träffa personer och undersöka olika kontexter som senare används 

som källa.
74

  

Syftet med kvalitativ intervju är att fånga detaljer samt helheten. Intervjun kommer ske i interaktion mellan 

forskare och respondent och kommer inte bestå av några standardiserade frågor för att inte styra samt ta 

tillvara på respondentens tankegångar och värderingar.  Intervjuaren, forskaren utgår från frågor baserade på 

syftet med forskningen. Frihetsutrymmet för respondenten finns då det går att utforma svaren på valfritt sätt. 

Intervjufrågorna behöver inte ställas i en specifik ordningsföljd. Frågor som inte ursprungligen ingick i 

frågeformuläret kan användas för att knyta an till något som kommer fram i intervjun. 
75

 Vi skickade 

intervjufrågorna vid förfrågan från respondenterna. Våra primäradata är i första hand genomförda intervjuer 

med revisorer på sex olika revisionsbyråer, då har vi använt oss av en kvalitativ metod. Intervjuerna har varit 

utformade som en semistrukturerad intervju. Även om vi har utgått ifrån vår intervjuguide (se bilaga 1) har 

vi eftersträvat informella samtal med respondenterna. Utgångspunkten i kvalitativa intervjuer är 

frågeställningar där fokus ligger på respondenternas perspektiv samt tolkningar.  För att få uppfattning om 

respondentens perspektiv bör intervjun vara styrbar i olika riktningar, exempelvis kan varierande följdfrågor 

ställas som är anpassade för varje specifik intervju. Detta medför att kvalitativa intervjuer kan vara flexibla. 

Beroende på respondentens svar kan frågorna anpassas efter hand under intervjun.
76

 För att samla in så 

mycket information som möjligt används en cirklande intervjuteknik där det ges utrymme till respondenten 

att ge fylliga och personliga svar. Genom detta ges möjligheten att samla in data utöver det som förväntas. 

Inspelning av intervjuerna kommer att ske för att inte gå miste om data, då tiden för informationsinsamling 
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är begränsad.  Medvetenheten om att detta kan påverka respondenten negativt finns, då risken är att 

respondenten utelämnar känslig information.
77

   

Val av respondenter 

 

I denna studie har snöbollsurval använts. Snöbollsurval är delvis ett bekvämlighetsurval och uppstår då 

forskaren skapat kontakt med en eller flera passande respondenter som sedan har lett till kontakter med 

ytterligare relevanta. Vi har gjort ett urval ur revisionsbranschen i Stockholm och Linköping. En 

telefonintervju genomfördes med en utav de små byråerna p.g.a. intervjupersonen föredrog detta. Vid val av 

respondenter har vi utgått ifrån erfarenhet, kunskap, utbildningsnivå då vi har intervjuat VD, ägare/delägare 

samt auktoriserade revisorer eller godkända revisorer. I och med detta har vi medvetet fått tillgång till direkt 

information från respondenterna. Vi har intervjuat två stora byråer samt fyra små byråer där respondenterna 

är auktoriserade revisorer samt VD varav en är godkänd revisor. Då intervjupersonerna är anonyma kommer 

de stora byråerna att benämnas byrå A och B samt de små byråerna kommer att benämnas byrå S, P, M och 

G. Byrå A har sedan tidigare en inriktning på både revision och redovisning och har främst stora kunder. 

Stor byrå B har tidigare varit helt inriktad på revision men successivt övergått mer och mer mot redovisning 

innan lagändringen och har främst små och medelstora kunder. Små byråerna S och P är helt inriktade på 

revision. Byrå S har främst stora kunder och Byrå P har mer små kunder. Byrå G och M har successivt 

övergått till att även erbjuda redovisningstjänster och majoriteten av deras kunder är små. Vi har varit och 

intervjuat respondenter på byrå A i Linköping, byrå B i Stockholm, byrå P och S i Stockholm, byrå M och 

byrå G i Linköping. Vi väljer att benämna respondenterna efter slumpmässiga bokstäver då vi vill hålla dem 

anonyma för att uppfylla konfidentialitetskravet så att inte obehöriga kan ta del av informationen. 
78

Då vissa 

efterfrågade det, tycker vi det är mest lämpligt att anonymisera samtliga. Vi vill poängtera att i uppsatsen 

använder vi oss av byråer men, givetvis är det så att det är en respondent som har uttalat sig för hela byrån.  

2.4.2 Sekundär  

 

Sekundär data är alternativ metod till primärdata insamling men skillnaden är att sekundär data är sedan 

tidigare redan insamlad empirisk data av någon annan. En fördel med sekundär data är att det sparar tid och 

är mindre kostsamt. En begränsning är dock att se till kvalitet och vara kritisk till sekundär data då det kan 

finnas brister i informationen och de studerade variablerna. 
79

 Våra sekundära data innefattar resultat av 

tidigare studier exempelvis Thorell och Norbergs studie om effekterna i England, Thobias Svanströms studie 

gällande risk att småföretag väljer bort revision.  
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2.5 Etik  

 

Varje intervju har inletts med en förklaring av syftet med intervjun och uppsatsen. Detta för att uppfylla 

informationskravet. Vidare har en förfrågan gjorts om samtyckande om deltagande och inspelning av 

intervjun samt huruvida respondenten vill vara anonym eller inte. Vi har även avtalat om att delge 

respondenter materialet innan publicering av uppsatsen för att säkerställa att ingen information offentliggörs 

som egentligen skulle ha varit privat.
80

 

För att säkerställa tidsåtgången och utformningen av frågorna så utförde vi en pilot telefonintervju. Detta för 

att kunna ange ungefärlig tidsåtgång till respondenterna så att de inte blir längre än vad som utlovats. Vi har 

utfört sex intervjuer som har tagit cirka en timme vardera. Med tanke på tillgänglig tid för uppsatsskrivandet 

samt att revisorerna just vid den här tidpunkten på året har som mest att göra valde vi att inte genomföra 

kortare och flera intervjuer. Istället ville vi gå djupare in på varje enskild byrå och därför genomfördes 

längre intervjuer för färre byråer. Intervjuerna ägde rum på respektive respondents kontor samt med en byrå 

via telefon. Detta för att det var bekvämast för respondenterna.   

2.5.1  Intervjuareffekt 
 

En intervjueffekt vid kvalitativ undersökning kan vara att respondenten vill framhäva en så bra sida om sig 

själv som möjligt. Alltid då intervjuare är närvarande så kan det uppstå en intervjuareffekt.  Respondenten 

svarar efter vad de tror att intervjuaren önskar att de ska svara. Mellan intervjuare och respondent uppstår ett 

samspel där bl.a. kan personliga egenskaper påverka utfallet av intervjun.
81

 För att minska intervjuareffekten 

har vi båda deltagit vid intervjuerna samt använt oss av en intervjumall (Se bilaga 1) men med öppna frågor 

för att undvika att leda respondenten i en viss riktning.  

2.6 Studiens generaliserbarhet  

 

För att förstå områden där det saknas eller delvis saknas tidigare forskning passar det bra med att genomföra 

en fallstudie för att skapa underlag till empirin. Fallstudie kan vara av olika karaktär och den är passande 

både för kvalitativ och kvantitativ forskning. 
82

Fallstudier passar oftast bäst då forskaren vill skapa djupare 

förståelse, förstå vad hur och varför något sker vid ett nytt fenomen exempelvis utvecklandet av en ny tjänst. 

Utifrån empirin förbättras teorin för att försöka bidra med större förståelse så kallad analytisk generalisering 

eller teorigenerering.
83
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Då intervjuerna utgår ifrån byråernas olika perspektiv är vi medvetna om att detta kan påverka den externa 

validiteten då en generalisering försvåras, eftersom resultaten kan gå åt skilda håll. Men vår avsikt är att vi 

vill ha revisionsbyråernas syn på det undersökta ämnet och därför har vi valt att intervjua både stora och små 

byråer. Försiktighet måste tas när det gäller generalisering då det finns begränsningar exempelvis bör inte 

slutsatser dras utöver undersökta grupper och individer. Detta eftersom det finns många faktorer som kan 

påverkar resultatet och dess användning exempelvis plats och tid. 
84

 

Här kan tilläggas att intresset har funnits för vårt område från flera respondenter då den aktuella frågan om 

slopandet av revisionsplikt är något som de själva aktivt utvärderar och arbetar med. Detta kan bidra till att 

trovärdigheten och vikten av studien stärks. 

2.7  Studiens kvalitet  

 

När det gäller att uppskatta kvalitet i en studie är reliabilitet och validitet användbara.  Det finns en 

diskussion om begreppen validitet och reliabilitet och dess tillämpbarhet på kvalitativ metod då det finns en 

mer naturlig koppling med kvantitativa undersökningar. Både validitet och reliabilitet behandlar hur 

korrekta mätningarna är vilket är viktigt när det handlar om kvantitativa undersökningar. Det är viktigt att 

ständigt granska materialet och vara kritisk i sitt förhållningssätt för att uppnå nöjaktig nivå av reliabilitet 

och validitet.
85

.  

2.7.1 Reliabilitet 

 

Extern reliabilitet handlar om i vilken grad en undersökning är upprepbar för att nå samma resultat. Extern 

reliabilitet vid kvalitativ undersökning möter hinder då det inte är möjligt att frysa en viss social miljö. 

Intern reliabilitet handlar om hur forskarna gemensamt kommer fram till hur de ska tolka respondenternas 

svar.
86

Reliabilitet handlar om hur tillförlitliga svaren är och beskriver hur betrodda mätningarna är över tid. 

En välgjord analys med få felaktigheter och brister som exempelvis felformulerade frågor är ett exempel på 

god reliabilitet. Därför blir det viktiga hur noga mätningarna har genomförts samt hur forskaren har 

behandlat materialet. Reliabilitet används oftast vid kvantitativ metod. Forskaren strävar efter att mäta om 

samhällsvetenskapliga begrepp är logiska. Kvantitativa datainsamlingen anses mer tillförlitlig via 

standardiserade frågor än kvalitativ data insamling.
87

 Återtestningsreliabilitet kallas det då samma 

undersökning genomförs två eller flera gånger på samma respondenter. I samhällsvetenskaplig forskning är 

det svårt att nå en hög återtestningsreliabilitet då måtten inte är stabila över tid.
88
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Reliabiliteten i vår studie är relativt god då vi utfört semistrukturerade intervjuer i interaktion med 

respondenten. Detta har bidragit med möjligheten till mer djupgående frågor eftersom vi kunnat ställa 

följdfrågor. Dock har vi försökt att ställa liknande frågor då vi utgått ifrån en intervjumall (se bilaga 1) för 

att undvika intervjuareffekten. Vi har försökt uppnå en så bekväm situation som möjligt. Vid samtliga 

intervjuer har vi båda varit delaktiga för att på bästa sätt kunna återge en rättvisande bild av respondenternas 

uppfattningar.  

Då resultatet av lagförändringen kommer att bli mer tydligt på sikt i Sverige så är troligheten att få liknande 

resultat inom en snar framtid större. På kort sikt är därför reliabiliteten högre då vi använt oss av 

intervjumall och intervjuerna skett under viss tidsram. Vi tror att resultatet inte kommer att bli det samma då 

respondenterna kan komma att se mer av effekterna i framtiden. 

2.7.2 Validitet 

 

Validitet handlar om att bedöma uppnådda slutsatser som har kommit fram i en studie för att se om de har ett 

sammanhang eller inte. Validitet utgår ifrån att se hur måttet mäter det som forskaren anser att den ska 

mäta
89

. Trovärdighet och relevans är viktiga kriterier att beakta vid kvalitativ forskning. Validitet kan delas 

in i intern validitet samt extern validitet. Intern validitet innebär att se om det finns ett kausalt samband 

mellan variabler i den slutsats forskaren kommer fram till. Extern validitet handlar om att se hur resultat från 

ett avgränsat område kan generaliseras till andra kontexter. 
90

 

Då vi har gjort ett snöbollsurval ur revisionsbranschen i Stockholm och Linköping grundad på tillgänglighet 

av intervjupersoner har vi utfört intervjuer med hjälp av intervjumall på fyra små revisionsbyråer och två 

stora byråer. Intervjuerna speglar respondenternas tolkningar av situationen och framtida förväntningar. Vårt 

medvetna val av intervju respondenter och deras kunskap inom området som vi tidigare nämnt har bidragit 

till ökad trovärdighet i studien. Vi anser att det är viktigt att samla in och beskriva relevant data för att täcka 

studiens frågeställningar och på så sätt förbättra relevansen och trovärdigheten i studien. I vilken grad 

resultaten överensstämmer med varandra bevisar hur trovärdigheten är. Eftersom vi genomfört en noggrann 

transkribering av varje intervju anser vi att resultatet täckte de mått d.v.s. de frågeställningar vi har använt 

oss av ser vi att god intern validitet finns i vår studie.  

 

Då det är ett nytt och aktuellt ämne som studerats har litteraturen inom området varit begränsad. Därför har 

vi varit medvetna om att detta kan påverka kopplingen mellan empiri och teori. Vi har strävat efter en så god 

koppling som möjligt. Vid val av litteratur har vi lagt vikt på tillförlitligheten och för att inte påverkas i en 

viss riktning har vi använt oss av flera olika källor och författare för att spegla en mångfald. För att förbättra 
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validiteten ytterligare har vi även använt oss av enligt oss tillförlitliga internetkällor exempelvis FAR 

komplett.se som är likvärdig med den tryckta FAR litteraturen.  

2.8 Källkritik 

 

Det är viktigt att förhålla sig kritisk till källor som använts i studien. Det gäller att ifrågasätta och utvärdera 

källorna och i vilken grad de kan besvara frågeställningarna. Det gäller att värdera om källorna är tillräckligt 

betrodda för att kunna underbygga, utgöra exempel och ligga till grund för studien. Det gäller även att vara 

kritisk till vilka källor litteraturen är baserad på och om författaren har varit objektiv sin forskning. Utöver 

objektivitet är det viktigt att titta på författarens trovärdighet, auktoritet, ämneskunskap, källans 

förklaringskraft analysens utformning, samt hur aktuell källan är.
91

 

Vid insamling av data ha vi strävat efter att intervjua passande respondenter, då deras kunskap täcker 

forskningsområdet. I primärdata insamling har vi vidare strävat efter att använda förstahandskällan. Men i 

två fall har vi inte fått tag på första handskällor och därför fick vi ta andra hans källor i form av kandidat- 

och magisteruppsats. Vi har mött svårigheter under informationsinsamlingen då vårt forskningsområde 

gällande de faktiska effekterna ännu inte har visats fullt ut och därmed är viss information inte synlig än. Vi 

har via bearbetning av dokumentstudier i bakgrunden samt analysarbete av intervjuer och teori försökt 

belysa ämnet. Samtidigt har vi försökt förstärka forskningen genom att titta på relaterande marknader. 

 I bakgrunden finns inslag av debattdiskussion. I debatten har vi använt oss av i första hand officiella 

dokument samt massmedia dokument. Debatten består av åsikter ifrån FAR komplett, Balans och Skattenytt, 

yttrande från Revisornämnden, delbetänkande av revisorer, revisionsbyråer, regeringens proposition.  

Denna information klassas som dokumentstudier som bedöms efter autenticitet, trovärdighet, 

representativitet och meningsfullhet. Vi tycker att de officiella dokumenten uppfyller dessa kriterier till en 

viss grad, exempelvis gällande representativitet så är vi införstådda med att dokumenten präglas av vissa 

synsätt och perspektiv beroende på vem som upprättat dem. Gällande massmediedokumenten så är det svårt 

att säkerställa autenticiteten då det kan vara problematiskt att få information om upphovsmannen. I vissa 

kända tidningar har vi använt olika sökord så som exempelvis ‖slopad revisionsplikt‖ för att ta fram 

passande material. Vi har även använt oss av tidskrifter som används som kurslitteratur och har 

rekommenderats som tillförlitliga källor.  
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2.9 Resultatskritik 

 

En medvetenhet finns hos oss om att tillgången till respondenter, tid och ekonomi har satt gränser för 

uppsatsens omfattning och resultat. Antalet frågor i intervjuguden kan ha påverkat respondenternas vilja till 

att besvara frågorna då de kan ha upplevt det som tidskrävande. Inspelning av intervjuerna kan ha påverkat 

respondenternas svar.  Vi kan också se att vi kan ha påverkat resultatet då mer vikt kan ha lagts på olika 

frågor vid de olika intervjuerna. Resultatet av studien kan ha påverkats av att vi genomfört intervjuer både i 

Stockholm och i Linköping där marknaderna ser väldigt olika ut.  Vidare är/var inte alla respondenter VD 

vilket kan ha påverkat svaret på frågor gällande främst strategi. Vad som också kan påverka svaret är 

byråernas inriktning på revision respektive redovisning. Vi ser också att svaren kan ha påverkats en hel del 

av att många av respondenterna tagit del av och följt debatten innan slopandet.  Vi är medvetna om att vårt 

metodval kan ha begränsningar då vi inte kan dra några generella slutsatser utan endast kan uttala oss om de 

i studien medverkande revisionsbyråerna. Vår grundläggande kunskap om byråerna samt deras storlek kan 

ha påverkat studiens resultat. 
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3. Teori 

Kapitlet inleds med att beskriva nyinstitutionell teori.  Därefter kommer kapitlet klargöra förväntningsgapet, 

roller och maktförhållandet som råder med hjälp av principal agent teorin, asymmetrisk information och 

signalvärde. Kapitlet avslutas med teorier om hur revisorer/byråer på bästa sätt kan erbjuda och 

kommunicera nya tjänster för att hålla sig konkurrenskraftiga. Kapitlet avslutas med en teorisammanfattning 

där alla teorier knyts samman och kopplas till syftet. 

3.1 Nyinstitutionell Teori 

3.1.1 Institutioner 

 

Grunden för definitionen av Institutionell teori är att medlemmar skapar och bevarar en social struktur.
92

 Det 

finns olika definitioner på institutioner och dess innebörd. Författarnas gemensamma grundgällande 

definition av institution, är att handlingar styrs av vissa regler och en institution är en samling regler, lagar, 

traditioner, normer, och värderingar. Institution styr och påverkar handlingar inom ett visst sammanhang och 

därför både möjliggör och sätter gränser för individens handlingsförmåga. Institution beskrivs också som ett 

ramverk för mänskligt beteende som styrs av antingen formella eller informella, samt medvetna eller 

omedvetna regler och som är inbäddade i en organisationsstruktur.
93

  

Teorin handlar alltså om hur pass villig en organisation är att anpassa sig efter vad intressenterna ställer för 

krav. Det kan handla om allt från ekonomiska till organisationens sociala och kulturella aspekter. I dagens 

samhälle har det blivit allt viktigare för intressenterna att organisationen möter deras sociala och kulturella 

krav.
94

 Institutioner skapar rutiner i organisationens beteende och samtidigt ger utrymme för exempelvis 

eftertankar och innovationer. Institution styr människans beteende automatiskt av social kontroll. Men det 

krävs att den sociala kontrollen fungerar annars kommer lagar och förordningar styra människans 

beteende.
95
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Institutionens struktur 

 

Regulativa och normativa är två former av strukturer och aktiviteter som skapar och underhåller 

institutioner. Regulativa aspekten skapar möjligheter och begränsningar och på så sätt styrs individens 

handling. Här är det viktigt med regler, övervakning och bestraffning. Normativa aspekten fokuserar mer på 

normer och värderingar som inte skall tvinga i rättslig mening men som kan uppfattas som tvingande. Syftet 

är att normer och värderingar skall vägleda individens handling för att nå de uppsatta målen på rätt sätt, dvs. 

legitima tillvägagångssätt. Individen skall möta de sociala förväntningarna genom att agera efter dess 

rättigheter, ansvar och skyldigheter som rollinnehavaren har.
96

 

Institutionella förändringar  

 

Det finns flera typer av mekanismer som leder till instutitionella förändringar exempelvis tvingande och 

normativ. Tvingande förändringar är de formella och informella krav samt påverkan från andra grupper eller 

organisationer. Det kan även uppstå p.g.a. förändrade uppfattningar från omvärlden. När de formella kraven 

ändras, då det sker en ändring i lagen kommer detta tillsammans med kraven från allmänheten tvinga fram 

ändringar i företagens beteende och agerande. Den normativa förändringen härstammar från 

professionalisering. Organisationer genomför normativa förändringar för att skapa legitimitet och är inte 

tvingande. De normativa reglerna sprids genom formell utbildning samt professionella nätverk. 
97

 

Organisationer söker sig arbetskraft med en professionell utbildning eftersom detta ger personalen 

legitimitet för allt mer yrkesmässig självständighet. Även om de placeras i olika grupper och organisationer 

kan de tillföra något nytt.
98

 

3.2 Förväntningsgapet  

 

Förväntningar kan uppstå p.g.a. olika faktorer. Oftast grundas förväntningarna av kundernas behov och 

image som kan ha skapats tidigare hos kunden. Vid interaktionen mellan köpare och säljare kan 

förväntningarna uppfyllas eftersom det är vid tjänstens utförande som ett samspel sker. Förväntningarna kan 

således se olika ut för köpare och säljare. Att säljaren känner till kundens förhoppningar underlättar för 

säljaren att kunna tillgodose kundens behov.
99
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Förväntningsgapet uppstår utifrån samhällets förväntningar på revisorn och revisorns roll. 

Förväntningsgapet kan indelas i prestationsgap och rimlighetsgap (se bild nedan). Prestationsgapet kan i sin 

tur delas in i bristfällig standard och bristfällig prestation. Bristfällig standard kan uppstå p.g.a. förväxlingar 

i förväntningar mellan vad revisorn enligt regelverk får göra och vad allmänheten tror.  Bristfällig prestation 

att revisorn inte följer regelverket och förväntningarna möts inte på rätt sätt.  Andra delen av 

förväntningsgapet handlar om rimligheten i förväntningarna på revisorn där gränsen går då nyttan överstiger 

kostnaderna. Förväntningarnas rimlighet hos samhället ska jämföras med vad revisorn kan och får göra. 

Felaktiga förväntningar gällande ansvar kan uppstå då företagen inte förstår revisorns roll. Uppfattningen 

gällande vad som är redovisning och vad som är revision är i allmänhet otydligt. 
100

  

 

 

Figur 2 Förväntningsgapets struktur som är tagen från Norell Victoria, Strand Anna, magisteruppsats Linköpings universitet (2011) 

3.3 Principal- agent teorin 

 

Principal agent teorin beskriver hur rollerna ser ut mellan två eller flera parter (se bilden nedan). Mellan två 

partner uppstår det en relation i form av ett kontrakt där principalen ger ett uppdrag till agenten. Då båda 

aktörerna är nyttomaximerare uppstår osäkerheten hos principalen om agenten alltid agerar efter 

principalens intresse. Exempelvis kan principalen sträva efter kortsiktig vinst då de har flera intressenter 

som också sätter krav på deras avkastning, medan agenten är mer långsiktig. Principalen kan då kontrollera 

om agenten sköter sig för att minska felaktiga handlingar ifrån agenten. I och med detta uppstår 

agentkostnader. Detta gör att det uppstår konflikter mellan parterna. Det kan finnas brister i kontrakt mellan 

principalen och agenten och kontraktet bör kompletteras med mer samarbete. För att underlätta och skapa 

möjligheten att nå gemensamma mål, med hänsyn till andra intressenter som kan påverkas.
101

I agentteorin i 

detta fall så ses företagsledaren som agent och ägaren som principal. Företagsledaren kan anställa, en revisor 

agerar som en ytterligare agent och ser till att ägaren kan lite mer på att verksamheten drivs efter ägarens 
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intresse. Genom exempelvis tillgång till finansiella rapporter som revisorn har granskat. Här ser ägaren 

revisorn som en försäkran, och ägaren behöver inte göra direkt övervakning. Revisorn kan minska risker 

som uppstått p.g.a. informationsasymmetrin.
102

 

3.3.1 Revisorns roll  

 

Det finns olika innebörd av ordet revisor. Vem som helst får titulera sig revisor.  Det är dock straffbart att 

utge sig för att vara auktoriserad eller godkänd revisor om så inte är fallet.  Det är angeläget att veta 

innebörden av titeln då gränsen mellan redovisningskonsult och revisor ibland kan vara otydlig.
103

 

Skillnaden mellan revision och revisor bör inte sammanblandas med redovisning och redovisare. Den som 

sköter redovisningen får inte samtidigt utföra revisionsuppdraget.
104

 Revisorns roll skall i enlighet med god 

revisionssed oberoende granska årsredovisning, bokföring samt styrelsen och verkställande direktörens 

förvaltning. 
105

 Revisorn måste ha kunskap om redovisning samt insikt om ekonomiska förhållanden med 

beaktande av bolagstyp, omfattning och verksamhet. 
106

 Revisorns roll är att ge småföretag försäkran, 

försäkring, och förbättring. Försäkran riktar sig emot ägaren och för att se till att verksamheten sköts efter 

ägarens intresse. Försäkring innebär att revisorn har ersättningsskyldighet då felaktigheter i redovisningen 

har uppstått. Förbättring syftar till kvalitetssäkring i redovisningsinformationen då revisorn agerar som 

informationsförmedlare.
107

   

3.3.2  Revisorns roll i agentteorin 

 

Revisorn ses som agenten och får uppdrag från företag som är principalen. Revisorn kan i och med 

revisionen minska principalens handlingsfrihet och på så sätt minska risken för andra intressenter. 

Revisionstjänsten ger värde för ägaren då kvalitet ökar i informationen. Detta kommer påverka 

informationsasymmetrin mellan företaget och intressenterna.
108

 Om Revision väljs bort kommer 

trovärdigheten att minska och osäkerheten kommer att öka gällande kvalitet i informationen d.v.s. 

informationsasymmetrin kommer att öka. 
109

 

Asymmetrisk information 
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Asymmetrisk information uppstår när en aktör vid en transaktion sitter med kunskap som inte den andra 

aktören har. Den som sitter med informationen kommer medvetet eller omedvetet att agera efter sitt intresse 

och då lägga större risk på den andra parten vilket illustrerar s.k. moral hazard problemet som utgår ifrån att 

människors beteende påverkas av risk.
110

 

 

Det mest kända exemplet är marknaden för begagnade bilar(Lemons problemet). Där säljaren har tillgång till 

perfekt information men inte kunden. Konsekvensen blir att kunden inte kan avgöra om bilen har hög eller 

låg kvalitet. Därför säljs dem för samma pris vilket gör att bilar med dålig kvalitet tränger ut bilar med god 

kvalitet s.k. Adverseselection. 
111

Lemons problemet uppstår också vid förvärv av företag exempelvis mellan 

företagsledare och ägaren. Det handlar inte enbart om att överföra vinsträttigheter från företagsledaren till 

ägaren med detta följer även risken till utebliven vinst. Ett exempel på Moral hazard är att försiktigheten hos 

en individ minskar då en ägodel är försäkrad. Vilket leder till att en företagsledare kan driva företaget på ett 

oansvarigt sätt, då risken övergått till ägaren. Då ses revisorn som en försäkring för att hindra oansvarigt 

beteende, då revisorn tar över risken. 
112

 

 

 För att minska osäkerheten vid asymmetrisk information kan säljaren använda sig av försäkring och garanti 

d.v.s. att säljaren tar på sig mer ansvar om problem uppstår under försäkringens livstid. Det är också viktigt 

att säljaren signalerar ut kvalitet till sina kunder då det kan leda till upprepade köp, relationer och gott rykte. 

113
Då den ena parten vet mer än den andra uppstår oro. Hur kan agenten framstå som trovärdig i principalens 

ögon.‖Just saying ”Trust me ” won´t do the trick. Perhaps you need to signal your integrity by putting your 

money where your mouth is‖. Utmaningen blir att skapa tillit genom att agenten själv investerar i 

erbjudandet. 
114

 

 

 Revision kan minska adverseselection problemet då revisorn kan se till så att marknaden kan bli mer 

effektiv. Detta genom att revisorn kan ta fram intyg för att stärka kvalitet i informationen som är dold i 

Lemon problemet. Därför kan köparen vara villig att betala mer för rätt kvalitet och marknaden blir därmed 

mer effektiv och samhällsekonomiskt optimal.
115
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Figur 3 Hämtad från Maes, Pattie. Agents that Reduce Work and Information Overload. CASM. Vol 37 nr 7, 1994. 

Signalvärde 

 

Revisorns intressenter definieras som alla som har en relation eller som kommer att få en relation till det av 

revisorn granskade företaget
116

(se bild nedan). Att skapa tillförlitlig information i ett aktiebolag syftar inte 

bara till att hjälpa principalen (företaget) då det också berör andra intressenter som kunder, leverantörer, 

anställda, långivare, investerare och samhället. Nyttan med revisionen är mer omfattande då det signalerar 

kvalitet. 
117

Enligt en studie är risken mindre att ett företag väljer bort en stor revisionsbyrå då användandet 

av dess tjänster signalerar kvalitet och ärlighet till andra intressenter.
118

Olika intressenter har olika nytta av 

revisionstjänsten därför bör en cost benefit analys göras utifrån varje aktörs perspektiv. 
119

Utmaningen för 

revisorn är att signalera förtroende hos intressenter som ska del av redovisningsinformationen. Den 

information som ges ut till intressenterna bör vara kopplad till ett signalsystem för att kunna möjliggöra 

kommunikation.  För att det som kommuniceras ut skall anses värdefullt skall signalerna innehålla ett visst 

mått av trovärdig information. Revisorn kan välja mellan att informera eller signalera. Revisorn kan 

informera genom att tala om verksamheten och dess risker, eventuella granskningsåtgärder m.m. Detta för 

att göra informationen mer transparent och på så sätt skapa förtroendet för redovisningsuppgifterna. 

Revisorn måste göra en avvägning gällande detaljrikedom och tydlighet, enkelhet i signaleringen.  Detta gör 

att det inte ska finnas utrymme för tolkning av uppgifterna som revisorn granskat och skapar tydlighet i 

                                                           
116

Svanström Tobias (2008), Revision och rådgivning, efterfrågan, kvalitet och oberoende, sid 38 
117

Svanström Tobias (2008), Revision och rådgivning Efterfrågan, kvalitet och oberoende, sid 26-27 
118

 Tobias Svanström (2008), Regionala skillnaden vid avskaffandet av revisionsplikt, Balans nr. 3 
119

 Thorell Per och Norberg Claes, (2005), Revisionsplikten i små aktiebolag, sid 35 



 

 - 26 - 

signaleringen till intressenterna för att öka förtroendet. Det är först när revisorn godkänner redovisningen 

som trovärdighet och legitimitet skapas i de finansiella rapporterna. Då revisorn tydliggör sin uppgift och 

vad den går ut på genom att exempelvis utbilda intressenterna och investerarna, kan revisorn minska risken 

för förväntningsgap.
120

 En effekt att avskaffandet av revisionsplikten kan vara att signalvärdet av att ha 

revisor bli tydligare då även övriga aktörer än aktieägaren ser ett värde i revisionen.
121

 

 

Figur 4 Byråernas intressenter från FAR 2004  

 

3.4 Dynamisk förmåga skapar konkurrensfördelar 

 

En mer dynamisk marknad med en ny efterfrågan p.g.a. institutionell förändring kan komma att leda till att 

företag pressas till att göra strategiska val. Ökad konkurrens kan leda till sjunkande vinstmarginal samtidigt 

som styckkostnaden kan öka. Kunderna kan komma att ställa högre krav på företagen då den ökade 

konkurrensen ger kunderna mer valfrihet. Om så är fallet kommer företag pressas till att bli mer 

tjänstefierade och mer anpassningsbara. Utmaningen blir att kunna vara mer dynamisk i sin strategi.
122

 

3.4.1 Flexibilitet på strategisk nivå  

 

För att kunna vara dynamiska gäller det att kunna vara flexibel på strategisk nivå. Distributionsstrukturen 

skall då överensstämma med marknadsföringsstrategier, exempelvis då företaget behöver utvidga sitt 

erbjudande för att kunna fortsätta vara konkurrenskraftig. Det är viktigt att distributionen kan stötta 

företagets ompositionering då förändringar sker på marknaden. Kommunikation mellan marknadsföring, 

försäljning och produktion är nödvändig. Det krävs ett system som integrerar de olika funktionerna i 
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företaget med varandra för att ge ett enhetligt budskap ut mot kund, där fokus på relationer till kunder blir 

avgörande för att klara sig i en dynamisk marknad.
123

 

 

Porter anser inte att företag behöver ändra sin position då det sker förändringar på marknaden. Porter menar 

att företag bör fördjupa sig i sin strategi, se till att alla aktiviteter går i enlighet med de övergripande målen 

och genom detta utveckla något unikt. För att detta ska vara möjligt krävs det att företag kan göra tradeoffs 

det vill säga inte bli för spretig i sin strategi. Porter menar att företag som misslyckas med sin strategi oftast 

gör det p.g.a. att de inte håller sig till det de är bra på och försöker täcka alla kunders unika behov.
124

 

Abrahamsson menar att strategisk flexibilitet och anpassning efter marknadsförändringar är ett krav för att 

överleva i en global marknad.  Hur snabbt ett företag kan växla från en strategisk position till en annan visar 

hur flexibelt och dynamiskt ett företag är. Detta räcker dock inte för att överleva, utmaningen blir att hålla 

sig i den dynamiska positionen. Detta genom att täcka gapet mellan operationell och strategisk effektivitet 

och se till så att det finns ett fungerande samarbete där ständig förbättring och utveckling står på agendan. 

Med ett fungerande samarbete tas också ett gemensamt ansvar för företaget som helhet. Budskapet företaget 

förmedlar och funktionerna ses inte som separata vinstmaximerande enheter.
125

 

Modell för dynamisk effektivitet 

 

Figur 4 visar fyra olika hörn där privata företag kan befinna sig i. Då ett företag befinner sig i: 

 

Rationaliseringshörnan innebär att företaget prioriterar hög operationell/intern effektivitet och produktivitet. 

Då ett företag har ett processperspektiv ligger fokus i att minska kostnaderna. Här saknas extern effektivitet. 

 

Positioneringshörnan innebär att företaget prioriterar hög strategisk/extern effektivitet. I denna position 

ligger fokus på marknadsföringsaktiviteter och försäljning dvs. externa relationer. Här brister intern 

effektivitet. 

 

Optimeringshörnan befinner sig företag som lyckats uppnå både extern och intern effektivitet samt 

integrerat funktionerna.  Företag lyckas då uppnå statisk effektivitet eftersom de befinner sig i en statisk 

marknad där konkurrens inte driver förändringar.  Det är vanligt att företag i monopolsituation befinner sig i 

den här positionen men så fort en situation förändras krävs det en förändring av rationalisering och 

optimeringshörnan för att kunna möta kundernas nya efterfrågan och kundkrav. Här kan företag känna sig 

bekväma men situationen kan snabbt förändras till det motsatta då positionen är temporär.  
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Dynamiskahörnan strävar företag efter som befinner sig i en turbulent miljö. Här kan företag hamna om 

företag lyckas integrera extern och intern effektivitet så att det inte råder något gap mellan funktionerna. 

Men detta är dock inte tillräckligt för att hålla sig kvar i den dynamiska hörnan då det krävs ständiga 

förbättringar. Det är viktigt att inte se förändringar som hot utan som möjligheter. Många företag misslyckas 

med att bli dynamiska då positioneringshörnan och rationaliseringshörnan strävar åt olika håll och lyckas då 

inte möta varken förändringar eller nya kundkrav. 
126

 

  

Figur 5 Model of dynamic effectiveness, hämtad från Abrahamsson, Mats och Brege  Staffan (2004)  

3.5 Innovation och utveckling av tjänsteerbjudandet  

 

Närliggande tjänster utöver bestyrkande revisionstjänster kan utföras av godkänd eller auktoriserad revisor 

(se tabell 2). Exempel på närliggande tjänster är översiktlig granskning och granskning efter särskild 

överenskommelse. Vad som skiljer närliggande tjänster från revisionstjänsten är den höga 

bestyrkandegraden som finns i revisionstjänsten. Den översiktliga granskningen har endast medelmåttig 

säkerhet. Gällande närliggandetjänsten granskning enligt särskild överenskommelse så finns det inget 

bestyrkande alls. Revisionstjänsten har hög grad av bestyrkande då det ställer högre krav på tillförlitlighet i 

revisorns arbete och informationsinsamling.
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 Revision Närliggande tjänster 

Typ av tjänst Revision Översiktlig granskning Granskning 

enligt särskild 

överenskom

melse 

Relativ grad av 

säkerhet i 

revisorns 

bestyrkande 

Uppdrag där revisorns 

uttalande görs med hög 

men inte absolut 

säkerhet 

Uppdrag där revisorns 

uttalande görs med 

begränsad säkerhet 

Inget 

bestyrkande 

Rapportering Positivt uttryckt 

bestyrkande av 

påstående(n) 

Negativt uttryckt 

bestyrkande av 

påstående(n) 

Faktiska 

iakttagelser 

enligt den 

överenskomn

a inriktningen 

av 

granskningen 

Tabell 2 Ramverk för revision och närliggande tjänster, hämtad från Carrington Thomas (2010)  

`` Kunderna förtjänar mer än bara ett bra tjänsteerbjudande. Erbjudandet måste också utvecklas till en 

fungerande serviceprocess``128 

 

En tjänst är en process som sker i interaktion med kunden. Då tjänster är komplicerade handlar det om att 

kunna skräddarsy efter kundens nya behov och skapa unika erbjudanden. Det är viktigt att identifiera dolda 

tjänster då dessa omedvetet påverkar kundens uppfattning om företaget.
129

 Genom att identifiera och räkna 

med dolda tjänster i sin tjänsteportfölj kommer de att hanteras strategiskt och få företagets uppmärksamhet. 

Dolda tjänster kan ge nya tjänsteinnovationer. Eftersom ett tjänsteerbjudande har en längre livscykel kan det 

krävas mer information om andra intressenter
130

 

 

Det behövs en modell där man identifierar och placerar in tjänster och erbjudanden som visar hur tjänsten 

kan produceras, marknadsföras och konsumeras. Modellen för ett utvidgade tjänsteerbjudandet innefattar 

tillgänglighet, interaktion och kundmedverkan och som kopplar till kundnytta. Det gäller att skapa förståelse 

för hur kunden upplever de existerande tjänsterna utifrån detta kan företaget utöka sin tjänsteportfölj. Hur 

kunden upplever erbjudandet och dess kvalitet blir avgörande vid interaktion. Den delen av tjänsten som 

produceras backoffice är inte den avgörande delen, men dessa aktiviteter kan också påverka kundens 

upplevelse. Vid planering av utvidgade tjänster eller nya tjänster blir det angeläget att utgå från kundens 

perspektiv och förstå vad kunden vill ha.
131

 Det innebär att företaget måste ha kunskap om och förstå vad 
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kunden egentligen vill ha även om kunden själv inte kan formulera sina behov. Utvecklandet av en tjänst 

och relation är en process
132

 

3.5.1 En praktisk modell för dynamiska erbjudanden 

 

För att hålla sig konkurrenskraftig gäller det att kunna särskilja sig från konkurrenterna och utmaningen blir 

att skapa värdehöjande tjänster som är unika. Då företag befinner sig i en turbulent miljö krävs det en mer 

dynamisk modell för hur tjänsten kan utvecklas till att bli ett erbjudande.
133

Det finns åtta steg som behöver 

bearbetas; (1) Se över aktiviteter och processer hos kunden, (2) analysera hur erbjudandet kan ge fördel för 

kunden i dess dagliga verksamhet, (3) identifiera egenskaperna för de utökade tjänsteerbjudandet i helhet, 

(4) identifiera tjänstekoncept för att skapa förståelse för utveckling av tjänsteerbjudandet, (5) förbättra kärn-, 

möjliggörande- och värdehöjande tjänster, (6) planlägg förändring i tillgänglighet, interaktion och 

kundmedverkan, (7) planlägg marknadsföring, (8) förbereda organisationen och möjliggör produktion av det 

nya erbjudandet. Lyckas företag gå igenom de åtta stegen kan ett konkret erbjudande skapas på ett bra sätt. 

Det kan leda till att kunden upplever mervärde och stöd i sin verksamhet. Företaget kan inte jobba med steg 

fem till steg åtta separat utan det måste göras tillsammans för att inte riskera dubbla budskap ut mot kund. 

Detta kan minska kundens kvalitetsupplevelse. Tjänsten kan innehålla rätt egenskaper men den interna 

marknadsföringen och externa marknadsföringen kan gå åt olika håll och det uppstår ett gap. Modellen 

behöver därför kompletteras med ytterligare ett steg som innebär att organisationen förbereds på att kunna 

producera och leverera den utvidgade tjänsten. 
134

 

 

Mest fokus bör läggas på försäljningssteget och leveranssteget vid utvecklandet av tjänster. Detta har att 

göra med tjänstens komplexitet, då tjänsten är immateriell kan det vara svårt att se hur värdet skapas för den 

som köper tjänsten. Det är avgörande att både den som säljer och den som köper tjänsten har tillräckligt med 

kunskap om erbjudandets fördelar. För att få säljaren att agera på ett önskvärt sätt krävs tydlig koppling 

mellan det nya erbjudandet och incitament systemet. Vid leverans sker interaktionen och här finns möjlighet 

att skapa långsiktiga relationer som bygger på tillit och förtroende, då det är vid mötet med kunden som 

upplevelsen sker. Leverans och försäljningstegen är resurskrävande och tidskrävande då relationsbyggandet 

tar tid och det är här fokus måste ligga för att få ut det nya erbjudandet i tid. 
135

 

Kommunicera det nya erbjudandet  
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Revisorer har länge varit en yrkesgrupp med hög status men som utfört sin uppgift bakom kulisserna. 

Behovet av att marknadsföra sig har historiskt sett varit låg och tilläts inte alls under vissa perioder. 

Revisorns roll har förändrats över tid, då det har blivit viktigt att synliggöra revisorns nya roll. Detta kan ses 

tydligt genom att en av Sveriges största revisionsbyråer börjat benämna sig visionsbyrå istället för 

revisionsbyrå i sin marknadsföring.
136

 

På en marknad där det råder fri konkurrens och där fokus är att minska kostnaderna, kan det lätt leda till att 

priset blir avgörande för kunden. För att företag ska lyckas sälja sin produkt med ett premiumpris gäller det 

att få kunden att förstå det mervärde som finns i erbjudandet.  Erbjudanden skall inte visa på besparingar och 

fördelar utan att det verkligen blir så. De externa löften som ges till kund skall infrias och stöttas internt i 

företaget. Det gäller för företag att kommunicera ut kundvärdet i erbjudandet på rätt sätt. 
137

 Detta för att det 

kostar en aktör 80-85 procent mer att skaffa nya kunder jämfört med att behålla befintliga kunder.
138

 

 

Det finns tre sätt att kommunicera ut erbjudandet till kunden. Det vanligaste sättet är att säljaren nämner alla 

fördelar med erbjudandet som konkurrenten också har. Detta gör det svårare för kunden att skilja olika 

erbjudanden åt och se det lilla extra i erbjudandet. Det andra sättet att kommunicera ut erbjudandet är att 

enbart kommunicera ut fördelar som inte konkurrenten har d.v.s. relativa fördelar. Då säljaren saknar 

kunskap om vad kunden verkligen vill ha kan detta resultera i att säljaren poängterar fel saker som inte alltid 

bidrar med det största värdet till kunden.  Relativa fördelar anses vara bättre taktik jämfört med alla fördelar. 

James C. Anderson anser att mer fördelar som tas upp behöver inte vara det bästa, utan anser att det bästa 

sättet är att enbart välja en eller två av alla relativa fördelar och anpassa kommunikationen efter vad kunden 

vill ha.  Det handlar om att lyckas kommunicera ut värdet i erbjudandet och inte fördelarna. Vilket inte är 

lätt att genomföra då det är tids- och resurskrävande. Dessutom måste säljaren förstå kundens verksamhet 

för att kunna dokumentera hur kunden tjänar på erbjudandet. 
139

 För att säljaren själv först ska förstå värdet i 

erbjudandet krävs det långsiktigt tänkande och relationsbyggande med kunder. Interaktionen med kunder 

kan vara avgörande för hur kunden upplever värdet. Servicepersonalens bemötande påverkar i hög grad 

kundens upplevelse och därför bör interaktionsmarknadsföring vara en del av den övergripande strategin.
140

 

3.6 Teorisammanfattning 
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Vi har valt ovanstående teorier för att sätta vår studie i ett sammanhang. Nyinstitutionell teori förklarar vad 

som sker i en marknad när en tvingande förändring sker som i vårt fall handlar om en lagändring. Vid en 

förändring anpassar sig branschen efter nya spelregler och krav från intressenterna. Förväntningsgap kan 

uppstå då det råder asymmetrisk information mellan parterna och förväntningarna hos köparen och säljaren 

skiljer. Otydligheterna kan öka i och med en förändring på marknaden då det redan i utgångsläget fanns en 

osäkerhet hos allmänheten om vad som var redovisning och vad som var revision samt vad revisorn får och 

inte får göra. I vårt fall hjälper detta oss att förstå hur de båda parterna ömsesidigt ska anpassa sig. 

Exempelvis styrs revisionsbyråerna av ett strikt regelverk för revisorernas roll som begränsar vad de får och 

inte får göra. Genom en institutionell förändring inom revisionsbranschen ställs nu de små aktiebolagen 

inför nya valmöjligheter där kravet på nya tjänster kan växa fram.  Revisionsbyråerna utmanas nu att tänka 

utanför boxen för att kunna möta nya utmaningar som den nu mer dynamiska marknaden kommer att ge. För 

att revisorn, kunden och övriga involverade intressenter ska kunna samarbeta och inte uppleva tomma löften 

gäller det att ta reda på hur revisorn kan minska informationsasymmetrin d.v.s Lemon problemet. Därför har 

vi valt att ta hjälp av Principal agent teorin och signalvärde som förklarar rollerna och samspelet mellan 

parterna. Eftersom det finns ett förväntningsgap både före och efter lagen, behöver revisorerna på olika sätt 

försöka kommunicera ut deras roll och de outtalade behoven till principalen. Effekterna av slopandet kan 

göra att förväntningsgapet utvidgas p.g.a. ökad otydlighet. Här blir utmaningen att hitta bästa sätt att 

signalera ut förtroende till sina kunder. Principal agent teorin är ett sätt för oss att få en ökad förståelse för 

hur revisorn ska agera för att fortsätta vara eftertraktad och inte konkurreras ut från marknaden. Via att 

försöka förstå situationen då det råder asymmetriskinformation kan vi bättre förstå och analysera hur 

marknadsstrukturen kan komma att förändras. Samt hur spelreglerna kan komma att stabiliseras på sikt efter 

att ha påverkats av de institutionella krafterna . På så sätt kan vi analysera hur detta kan styras för att uppnå 

nyttomaximering för både principalen och agenten.   

Dynamiska modellen belyser inte lika specifikt hur just en lagändring ger upphov till gap. Trots att modellen 

är mer allmänt hållen ska den hjälpa oss och läsaren att förstå hur revisorn/ byråerna ska agera strategiskt i 

dagens globala marknad efter att länge haft en säker position.  Efter slopandet kastas revisorn/byråerna ut på 

en dynamisk marknad där nya krav från omvärlden att vara tillräckligt strategiskt flexibel genom att bl. a. 

försöka täcka gapet mellan olika avdelningar som kan uppstå då kommunikationen inte fungerar.   Då 

revisorerna förflyttar sig från en stabil till en dynamisk miljö kommer de att utmanas mycket mer än 

tidigare. Därför blir det extra intressant att studera hur revisorerna/ byrårena på bästa sätt ska klara av 

utmaningarna och bli mer dynamiska, då de tidigare haft lagen att luta sig emot för att ha en säkrad 

efterfrågan. Genom att använda modellen som underlag kan vi bättre förstå revisorn/ byråernas sätt att arbeta 

strategiskt med sina tjänster nu och i framtiden samt organisationsstrukturens utseende. Med hjälp av 

Andersson C James och Grönroos modell för utvidgandet av tjänsteerbjudandet vill vi få kunskap om hur 
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revisorerna/byråerna kan kommunicera ut sina tjänsteerbjudanden på bästa sätt, då det blir en nödvändighet 

på en marknad där fri konkurrens råder. 
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4 Empiri 

 

I detta kapitel tar vi upp ett urval av synpunkter från respondenterna som framkommit vid intervjuer och 

som vi funnit extra intressanta, gällande effekter och strategier. 

 

4.1 Revisionsbyråernas positiva syn på konsekvenser av den nya lagen 

 

De stora byråerna är positiva till lagändringen då gränserna är lågt satta jämfört med vad som var tänkt från 

början 80/40/50 som hade berört 98 procent av alla aktiebolag, och för små bolag som inte behöver revision 

blir det nu en lättnad för dem samtidigt som de stora byråerna är medveten om att lagändringen berör många 

bolag idag. Grundtanken med att slopa revisionen är rätt men regeringen införde den nya lagen på fel sätt då 

reglerna inte förtydligats först
141

.  

De små byråerna ställer sig positiva till slopandet av revisions plikt. De små byråerna menar vidare att de 

kommer att tappa kunder men ingen utrycker det som ett stort problem och hänvisar då till de låga 

gränsvärdena.
142

 . Slopandet kan lyfta fram revisorns arbete än ses som något tvingande.
143

 Men byrå M har 

åsikter om att prioriteringen för förenklingen kunde ha sett annorlunda ut, det kunde egentligen handlat mer 

om arbetsrätt och moms förenklingar. Det finns både för och nackdelar med slopandet då det exempelvis 

finns en risk att små aktiebolag som i själva verket är i störst behov av revisorns kompetens nu kanske väljer 

bort revisorn
144

. Att det är en harmonisering till EU, och att revisionen kan väljas bort ses som en positiv 

start på avvecklandet. Det är positivt att gränsvärdena hamnade på samma nivå som i Danmark och Finland 

samt är nöjda med att alla revisorer inte avregistrerades på en gång utan att de små bolagen nu har möjlighet 

att välja bort. 
145

 Även om byrå P tappar en hel del kunder så ser P det inte som om att det är hans kunder 

från början då det handlar om kunder som haft mest kontakt med redovisningsbyrån även innan slopandet. 

Byrå G anser dock att det finns en risk att de små aktiebolagen kommer att få betala andra 

transaktionskostnader då de väljer bort revision.  

4.1.1 Byråernas kritik till avsikten med slopandet av revisionsplikten för små 

aktiebolag 

 

De stora byråerna tror att effekterna kommer att komma på längre sikt och lagen kommer att påverka främst 

de små nybildade aktiebolag som kan välja bort revision. Det kommer vara större effekter på små företag 
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som är nybildade och växer fort enligt byrå B. Eftersom de första två åren inte finns något krav på att ha 

revision då gränserna måste vara uppfyllda de senaste två åren för att lagen ska behöva tillämpas.
146

 Byrå A 

anser att stora bolag också kommer att påverkas då vilande bolag även finns i stora bolag liggandes.  Men 

till skillnad från byrå B kommer inte de stora bolagen att påverkas mycket eftersom vilande bolag i stora 

koncerner inte kommer välja bort revision. Små företag kommer inte få minskade kostnader, som var en stor 

anledning till att lagen kom, eftersom de nu istället får betala revisionskostnader i form av sämre lånevillkor 

och kreditmöjligheter.
147

 Små företag kan enligt de stora byråerna även få ökade kostnader i rekrytering då 

arbetstagaren kan föredra en arbetsgivare som har revision. Byrå A tror inte de kommer påverkas av 

lagändringen då de sedan länge har haft ett brett spektra av kombitjänster.  

Den största effekten av slopandet, är sämre kvalitet på det som lämnas in till Bolagsverket. Då materialet 

som revisorerna får ofta är bristfällig och kräver justering enligt byrå S och uttrycker det enligt följande: 

‖I många fall är det liksom fullständigt upp mot väggarna det vi får in och dem skulle bara lämnas in 

till Bolagsverket om det inte fanns någon revisor, så att det kommer definitivt inte gå att förlita sig på 

lika mycket, så är det ju.‖ 

Samtidigt är det är svårt att uttala sig om framtiden då det ännu så länge endast är de bolag med bokslut 

11/12 som kunnat välja bort revisor, de med brutet räkenskapsår kan visa effekter först om ett år.
148

 Byrå P 

ser effekter då de kommer att förlora kunder som saknar extern finansiering. Men ser att tappet i efterfrågan 

handlar om kunder som de inte haft mycket kontakt med utan det har handlat om lagstadgad revision en 

gång per år. Byrå M menar att de som tidigare haft revisor är benägna att behålla revisorn även nu. Dock 

finns det några av deras kunder som faktiskt inte behöver revision. M beskriver också ett fall då det kan vara 

helt avgörande att ha en revisor för att göra en lyckad affär. 

 ‖Jag hade en liten klient som jag sa till, men du har ju bara kapital i ditt bolag, du tar inte ut någon 

lön, du har inga lån, du behöver inte ha revisor, näe sa han, om jag då tar bort revisorn syns jag inte 

på nätet då`? Jo sa jag, det gör du för du behöver lämna in en årsredovisning och den är offentlig och 

så där, a sa han men om man ska likvidera eller sälja bolaget vad händer då ?, A men då kommer 

köparen vilja ha en rapport som visar att det är tillförlitliga siffror och att det är rätt allting, att du har 

skött bokföringen och så där. A där se du jag måste ha kvar revisionen det går inte att ta bort det så 

där utan vidare ‖  
149

 

Det är således många gånger kunderna själva som argumenterar för revision. Det är ett tillfälle att satsa på 

nya tjänster och att det mest väsentliga är att fånga in nystartade bolag som ser på revisions som en 
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merkostnad då befintliga kunder är lättare att behålla eftersom det redan finns en etablerad relation.  

Nystartarna som en stor målgrupp att satsa på, för att inte i framtiden få in företag som i panik säger att det 

måste fixas nu. Totalt sett tror inte M på en påverkan på marknadsandelen utan ser det som troligt att det 

kommer utvecklas nya tjänster. 
150

 Byrå G menar att det är först nu som effekterna syns då lagändringen 

trädde i kraft i november. En synlig effekt hos G är att små bolag inte kommer in längre, särskilt inte de med 

en duktig redovisningskonsult. En positiv effekt är dock att det blir mer fokus på kombiuppdrag som 

dessutom är roligare att arbeta med, då det blir ett närmare samarbete med kunden.
151

 

4.1.2 Från monopol till konkurrens 

Byrå A anser inte att det förelegat något monopol eller oligopol situation och att det istället råder 

marknadskonkurrens med många intressenter som har legitimation för att kunna arbeta som revisor precis 

som det är för en läkare. Konkurrensen kommer inte att påverkas av lagändringen dock kommer synlighet på 

den nya marknaden att bli viktig. Det blir nu viktigare att kommunicera ut värdet i erbjudandet för att lyckas 

fånga in nya och behålla befintliga kunder. 
152

 Byrå B tror till skillnad från byrå A på ökad konkurrens från 

revisionsbyråerna och uttrycker detta enligt följande: ”Det är ju också därför så att säga som bransch både 

dom fyra stora inklusive oss också har ju satsat väldigt hårt på redovisningar eller företagsservice för och 

möta den här förändringen” 

Byrå S ser inget större problem i att de kommer att möta konkurrens då de har så mycket kunder att de har i 

stort sett mer än fullt upp. Det är positivt att få kunna hjälpa de kunder de har med mer än bara 

revisionsberättelsen och istället hjälpa till och driva företag framåt och arbeta mer med kvalificerade 

tjänster.  Revisorer kommer inte att gå utan jobb då det finns fler bolag än revisorer, konkurrensen kommer 

inte att bli så hård.
153

 Byrå P menar att det kommer att bli ett visst tapp i efterfrågan och uttrycker en effekt 

enligt följande: 

‖Om man sen tänker branschen i stort så är det så att dem revisorer som sitter illa till är sådana 

revisorer som enbart fungerar på uppdrag som en bokföringsbyrå äger alltså inte har kontakt med 

sina kunder så det kan ju vara tufft. “  

Gränserna blev så pass lågt satta att det nästan inte blev någonting kvar. Många kommer nog dock att hålla 

kvar vid revisorn speciellt de med flera ägare. Att företagen kan sätta ett kryss i deklarationen då det måste 

anges om det finns revisor påverkar också. Men många av P:s kunder har också väldigt duktiga 

redovisningsbyråer.
154

 Byrå M ser inte den tidigare branschen som monopol situation utan mer som ett 

oligopol eftersom det har varit några byråer som har kunnat styra, även på lokala orter. Förut tvingade lagen 
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till revision men det fanns många olika byråer att välja mellan. Men oligopol situationen som rådde har inte 

påverkat processen fram till lagförändringen. 
155

 Byrå G uttrycker det enligt följande: 

―Det beror på hur man är, om man är duktig och framåt och sugen, då är det möjligt med massa nya 

tjänster, var man en sådan de ringde, fast dom knappt ville ha dig ja då är man en förlorare så att 

säga.‖ 

4.1.3  Efterfrågan påverkas   

 

Byrå A kommer att förlora några kunder under 2011 och byrå B har förlorat 1 kund hittills. Men de flesta av kunderna 

som de har förlorat och som kan komma att förlora är kunder som inte är eftertraktade kunder. 
156

 En del kunder har 

enligt de stora byråerna själv rekomenderat att välja bort revsion då det kan handla om vilande bolag. ― Bolaget blir i 

stort sett vilande och varför ska han då ha revision det finns ingen anledning tycker jag, och han är så pass 

kompetent själ‖
157

  Enligt byrå A så har de många stora kunder som den nya lagen inte berör och därför kommer de 

satsa på de kunder som kan välja bort revision. Byrå B anser att på längre sikt kommer effekterna på efterfrågan att bli 

större och revisionspliktiga byråer att minska , då gränsvärdet tros öka och då kommer revisionbyråerna att minska.  

De små byråerna har förlorat kunder. Byrå S har ca 450-500 kunder varav 100 kan komma att välja bort 

revisionen, men det handlar till stor del om enmansbolag. Hittills har S endast tappat en kund och det var en 

kund med väldigt liten omsättning så det var egentligen positivt för båda parter att de valde bort revisionen. I 

dag är tappet av kunder inget stort problem utan det är snarare att hinna med de kunder som redan finns som 

är problemet och S uttrycker det enligt följande: “Ja men man vet ju aldrig det kan ju ändras naturligtvis 

men i dagsläget så är inte det de stora problemet utan det är tvärtom att vi har för mycket jobb” . De kunder 

som de kan komma att förlora framöver kan vara kunder som håller låg kvalitet och ofta är dåliga på att 

betala. 
158

 Byrå P har 350-400 kunder och kan komma att tappa 100 men ser inte detta som något problem 

utan snarare som en lättnad i arbetsbelastningen. Även om de som startar upp nu som ligger 

undergränsvärdena kommer att välja att inte ha revision så tror P att de nystartade med lite större sfär 

kommer att fortsätta att anlita revisor då det kommer att krävas för att etablera sig. Byrå M har ännu endast 

förlorat en kund, men väntar sig att fler kommer att upptäcka att de kan välja bort plikten i takt med att 

attityder förändras och ser det som helt säkert att efterfrågan kommer att minska. Även om detta inte bör ses 

som en långsiktig nedgång framöver då företag växer och hamnar i situationer då de vill/ behöver 

kvalitetssäkra sin information och beskriver det enligt följande: 

‖Då hamnar dem i den situation att de behöver kvalitetssäkra sin redovisning men då får vi en 

marknadsstyrd revision istället för en lagstadgad så att på så vis blir det bra, tycker jag . Men dem 
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som har varit inne i systemet som har revision dem väljer inte bort det så snabbt som man hade 

kunnat tro, utan dem ligger gärna kvar eftersom de känner en trygghet eller en marknadsfördel med 

att ha en revision. Dom har sett fördelarna bakåt i tiden och det är ju kul att man upplever det att man 

vill vara kvar då…‖
159

 

Byrå G tror att slopandet kommer att ställa nya krav på revisorrollen och uttrycker det så här: När dem små 

aktiebolagen kanske väljer och inte ha revisor. Då kanske man måste vara en mer proaktiv revisor, det 

räcker inte att sitta på kammaren och vänta på kunder att någon ska ringa upp och så där. Det är nog en 

lite annan revisorsroll som efterfrågas‖. Det kommer att vara viktigt med säkerställd information 

exempelvis vid förvärv, “ Kunden har ju inte koll på vad som är vad, papprena måste bli rätt i slutändan. 

Det måste ju bli rätt årsredovisning och allt måste ju bli rätt. Vem ska göra det och på vilket sätt”. 

Branschen har över lag varit bortskämd gällande efterfrågan även om vissa nu väljer bort revision så saknas 

många gånger kompetens och därför finns det fortfarande en efterfrågan. Men efter lagändringen väljer 

kunder sina tjänster på ett annat sätt ”Ja innan var det ju så att så fort man startade ett aktiebolag så var 

man ju tvungen att fråga revisorn för att få komma igång nu är det ju inte så, nu är det mer jag har startat 

ett aktiebolag, vad ska jag ha för hjälp, redovisning kanske? och skatt?”. 
160

 

4.1.4 Byråer ser en indirekt påverkan på små aktiebolag  

 

”Ska ni vara kunder hos oss så måste ni upprätta årsredovisning” 
161

 

Byrå A  menar att aktörer ställer krav på att aktiebolag har upprättat en årsredovisning om de ska vara 

kunder hos aktörer. Detta är en förutsättning enligt även i små sammanhang som t.ex. avtal om ett 

telefonabonemang, även Skatteverket har uttryckt oro angående minskad kvalitet på informationen. De flesta 

bolagen kommer fortsätta köpa tjänster även om de inte köper revision.
162

 Enligt både de stora byråerna 

säljer revisorn förtroende, vilket kan komma att minska nu för de som väljer bort revision.  

“Om jag anlitar en leverantör och vill ha ett långsiktigt förhållande så är jag intresserad av att 

kunden överlever och att det är ordning och reda med siffrorna‖ Vidare kan de små aktiebolagen 

påverkas av att anställda eller blivande personal går in och tittar på om företaget har revision‖  
163

 

De små byråernas ser att det fortfarande finns behov av revisorn särskilt i vissa situationer. Det kommer att 

finnas behov av revisor särskilt hos bolag med extern finansiering och att banker kommer att ställa krav på 

personlig borgen. Det egentligen finns ett visst tvång att ha revisor även om framtiden är oviss.
164

 Byrå P 
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menar däremot att de små aktiebolagen inte kommer att påverkas alls om de väljer bort revisionen.  Vanliga 

kunder har inte brytt sig om eller reflekterat över detta och uttrycker det enligt följande 

‖Ibland kan folk tro att en anmärkning i RB:n har större betydelse än vad den har, gentemot mina 

kunder. Ok Skatteverket kan jag märka ibland reagerar på det, men så att säga vanliga kunder d.v.s. 

du har en kund som säljer någonting så länge du sköter din leverans till den kunden så struntar dem i 

din RB. Kunden bryr sig inte och leverantören bryr sig inte heller så länge det inte är 

betalningsanmärkningar hos kronofogdemyndigheten det väger mycket tyngre än en anmärkning i 

RB:n.‖. 
165

 

Bortval av revisor försvårar för de små aktiebolagen särskilt då de söker lån och då behöver visa upp 

kvalitetssäkrad information eller alternativt får säkra upp genom personligborgen, högre räntor och snabbare 

amorteringsplaner.
166

 M uttrycker fördelen med kvalitetssäkrad information enligt följande:  

‖Men tanken är nog så att kvalitetssäkrar man siffrorna så har man en fördel jämfört med dem som 

inte har kvalitetssäkrat i olika situationer och det kan vara när man ska leasa, när man ska låna 

pengar, när man ska sälja bolaget.‖  

Gränsvärdena idag är så pass låga att de som ligger under dessa är så små bolag att de går att hantera ändå, 

handlar det däremot om bolag med högre omsättning och är växande bolag är det ännu mer intressant med 

kvalitetssäkrad information. Dock är det många klienter som vill behålla revisorn tackvare tryggheten, 

affärsmässiga skäl och den kvalitetssäkring som det ger.
 167

  Byrå M beskriver ett exempel hur en klient kan 

uttrycka det: 

‖Ja men alla mina kunder är kvalitetssäkrade, vad ska de säga om inte jag kvalitetssäkrar mig. Jag 

säljer till kommunala bolag och sådant och de kräver kvalitetssäkring. Så att jag måste ha revisionen 

kvar och jag kan inte låna pengar annars, jag får inte leasa maskinen och mina leverantörer kanske 

inte vill ge kredit. Det måste synas att det är ordning och reda utåt‖.   

Kvalitén försämras och det kan  lätt  uppstå ett A och ett B lag beroende på om bolaget har revisor eller inte. 

Företaget som inte har revisor granskas mer av en aktör, vidare beskriver G kostnader som kan uppkomma 

enligt följande: ”Det blir ju egentligen att transaktionskostnaderna kommer på nåt annat sätt, så man tycker 

att några tusen lappar på revision vad byts det mot? Ja, det blir nån annan kostnad”  
168
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4.1.5 Det finns ett signalvärde  

 

Revisionen skall ha ett väldigt stort signalvärde. De jämför Sverige med andra länder och anser då att vi i 

Sverige är bortskämda med bra information och kvalité samt kvalitetssäkrad redovisningsinformation.
169

 

Byrå B anser sig inte signalera sig så starkt som de fyra största byråerna. De ser det ändå positivt att så pass 

många känner till deras varumärke. 

Alla små byråer ser att det finns ett signalvärde av att ha revisor. Det signalerar positivt att ha revisor i bl.a. 

deklarationen samt att det signalerar‖ även ett värde gentemot leverantörer, kunder finansiärer, att du visar 

att mitt bolag är genomgånget av någon, någon har tittat på det och sagt att det är ok‖  
170

 Revisionsbyrå M 

samma sak men menar även att ett sämre signalvärde kan leda till ökade kontroller ifrån bl.a. Skatteverket 

men säger att så länge det är ett seriöst företag med duktiga redovisare så är det ingen fara. Samtidigt är det 

av största vikt att veta hur trovärdigheten ser ut hos exempelvis en säljare vid en fastighetsaffär och tar upp 

ett exempel om en klient som är mäklare och åkte ner till Turkiet, när det blev aktuellt med en fastighetsaffär 

så efterfrågades årsredovisning som inte fanns och då utryckte sig Ms kund som egentligen ligger under 

gränsvärdena för att få välja bort revisor enligt följande ‖attans! jag måste ju veta vem jag gör affärer med 

det går ju inte, jag törs ju inte skicka ner mina kunder dit för och köpa någon lägenhet, när jag inte vet vilka 

de är” Det slutade med att det inte blev någon affär p.g.a. bristande trovärdighet i ekonomin. 
171

 Byrå G 

anser att de låga gränsvärdena gör att det endast är små aktiebolag som omfattas men vidare ses revisorns 

signalvärde som en ‖ kvalitetsstämpel det är ju så! ‖. Det innebär en oberoende granskning där vissa krav 

ställs på materialet. Det ingår i revisorns roll att ställa jobbiga frågor. 
172

 Byrå P menar att ha revisor 

signalerar ordning och reda i företaget även om enmanskonsulter kanske inte alltid har så stor nytta av 

revisionen så kan den betyda mycket ‖Ah visst man kan tycka du kör själv och är egenfinansierad men om 

du har en extern revisor som tittar på det så är det ändå ett litet kvitto på att allting står rätt till.” 

4.1.6 Samhällsekonomsikt gap – Kvalitetsgap – Bolagsverket 

 

Byrå A ser inte att det är ett problem med att bolag skickar in årsredovisnimngen till Bolagsverket som 

behöver vara granskad av revisorn då små bolag kommer fortsätta efterfråga sådana tjänster, eftersom de 

inte har tillräckligt med kompetens och resurser. Men det återstår att se hur det blir eftersom kravet på att 
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ofentliggöra årsredovisningen kan tas bort för mindre företag. Men det kommer vara en stor förändring för 

sverige. 
173

 Byrå B ser det som ett problem och utrycker det enligt följande: 

‖Har du inte kompetensen då är risken väldigt stor att liksom kvalitén sjunker dramatiskt. Sen har vi 

om du anlitar en redovisningskonsult så beror det på vissa är super duktiga och andra har betydligt 

sämre kvalitet. Det handlar mycket om även som redovisningskonsult att våga säga ifrån. Vi har haft 

den fördelen att vi har haft ett lagstöd för att säga ifrån‖. 

Redovisningskonsulterna får ett större ansvar i det fall kunden har valt bort revision. När 

redovisningskonsulterna får sköta detta själva tar de även risk och kan bli skyldiga till medhjälp för 

bokföringsbrott. 
174

 

De flesta små byråerna är överens om att kvalitén kan komma att minska i informationen. Byrå S ser att det 

uppstår kvalitetsgap d.v.s. stor spridning i kvalitén i årsredovisningarna. Trots att redovisningsbyråerna är 

duktiga så finns det ofta fel i informationen som de lämnar. Det blir spännande att se om det går att lita på 

årsredovisningarna i framtiden.
175

  Byrå P menar att Bolagsverket kommer att kräva in korrekta handlingar 

så därför ser de inga konstigheter i detta även om Bolagsverket redan sett en förändring då en hel del 

nyanmälningar skett där de valt bort revisorn. Byrå M tycker att det är bra att årsredovisningen skall 

offentliggöras då den används av många. Byrån ställer sig därför kritisk till att denna skyldighet eventuellt 

kommer att försvinna i framtiden. Nu finns det ett problem då trovärdigheten i det som lämnas in till 

Bolagsverket måste bedömas. Det kan handla om kunder, leverantörer med flera och det är inte alltid 

aktören talar om att detta har kollats upp. Trovärdigheten måste bedömas när årsredovisningen kommer in. 

Det kommer att försämras, då det finns en dold infrastruktur när det gäller företagare då de gärna kollar upp 

vem de kommer göra affärer med.
176

 Byrå G tror att Bolagsverket inte kommer att uppskatta lustigt 

utformade årsredovisningar och att skillnaden på de granskade och ogranskade kommer att bli markant. Det 

kan lätt uppstå förvirring hos de aktörer som tar del av rapporten då de inte vet vad de ska titta efter. 

Redovisningskonsulterna får nu nya regelverk att förhålla sig till t.ex. REKO för att kunna kvalitetssäkra 

redovisningen i form av bokslutsprotokoll. Det ställs med andra ord mer krav på redovisningskonsulterna 

som tidigare varit mer varierande i sin kvalitet. Det blir nu inte frågan om någon billigare faktura
 177

 

‖Ja från början var det att det ska bli billigare för företagen på något sätt det ända som händer är en 

omfördelning från vem man får fakturan ifrån Att redovisningskonulsterna gör det ja då är det ju 

skiftande kvalitet, vi måste styra upp det här, det måste vara kvalitetskontroller hos 
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redovisningsbyråerna det måste bli bättre ordning och reda, de måste planera sina uppdrag. Snart är 

ju dom där revisorerna var.‖ 
178

 

4.1.7 Skatteverkets – Osäkert om ekonomisk brottslighet kommer att öka 

 

De stora byråerna anser att ökad kontroll kommer att ske från Skatteverket sida för dem som har valt bort 

revision och att Skatteverket kommer ta över en del av revisionsarbetet.  Skatteverket kommer eventuellt att 

ta över delar av deras revisionsarbete menar byrå A och ställer sig kritiska till och utrycker det enligt 

följande: 

‖Det sattes ju av särskilt med pengar till Skatteverket för att ta in kontrollåtgärder så det är ju nästan 

oförskämt gentemot näringslivet kan ju man säga. Men det var väldigt tyst om det så att dem höjde ju 

stämpelskatten för aktiebolag för att finansiera dem här kontrollåtgärderna, så att någonstans får ju 

ändå näringslivet betala‖.
179

 

 Men samtidigt ser byrå  K positivt på detta då det kommer leda till att revisorns roll och värdet i revisorns 

arbete synliggörs mer. Byrå B  menar att nu får aktiebolag som inte är revisionspliktiga ställa sig frågan vem 

av dem som skall granska företaget revisorn eller Skatteverket? Både  de stora byråerna  menar att det är 

lättare att fuska nu då lagen har underlättat för oseriösa som vill fuska.  Det var  möjligt att fuska redan 

innan lagändringen, eftersom bolag alltid hittar ett sätt att fuska. Det blir dock svårare att fuska om bolaget 

har en revisor som kräver information och har ett stort ansvar och skyldighet att anmäla brott. 
180

 Även om 

ett nystartat bolag är revisionspliktigt  så kan de vara utan revisor de två första åren, de kan hinna fuska en 

hel del då. Dock är gränsvärden så pass låg nu att det blir svårt att fuska i större utsräckning.
181

 Samtidigt 

menar de stora byråerna att det är svårt att säga att brottsligheter kommer att öka.  

Det är naturligt att Skatteverket är motståndare då det säkert kommer att bli mer skattefel. ‖Det var ju 5 

miljarder varav 1,5 miljard eller 1,6 miljarder som man hade räknat med att skatteintäkterna kommer 

minska. Det innebär att man på något sätt säger, att ja försvinner revisorn då kommer bolaget också fuska 

mycket mer‖ 
182

 Byrå P menar att bokföringsbyrån sköter allting, d.v.s. att om företaget väljer bort revisorn 

men behåller bokföringsbyrån så kommer ‖det tror jag i sak inte kommer att innebära någon minskad 

kvalitet för Skatteverket‖ Men om däremot bolaget inte har varken revisor eller bokföringsbyrå då blir det 

problem. 
183

 Mindre starkt signalvärde kan leda till större granskning ifrån Skatteverket men detta kan till 

viss del kompenseras av en bra redovisare. 
184

Även byrå G tror att kontrollen kommer att öka ifrån 
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Skatteverket då det i deklarationen måste anges om det anlitats en revisor. Detta kommer Skatteverket att 

använda som utgångspunkt i sitt urval och frågan om hur stor samhällsekonomisknytta detta ger.  Nu 

kommer kostnaden för revisionen betalas till Skatteverket istället. Det kommer nog inte blir något annat än 

en omfördelning och att det inte kommer att bli biligare.
185

 Gällande ekonomisk brottslighet anser byrå S att 

det är ganska vanligt med fusk även om det kan vara omedvetet. I revisorns roll ingår att förhindra fusk. 

Detta kan enligt S vara anledningen till att en byrå väljer att inte ta in vissa företag som sina kunder 

exempelvis olika kontanthanteringsbolag. Att det måste anges om det finns revisor i deklarationen kan det 

medföra att bolag väljer att ha kvar revisorn för att slippa granskning.
186

 Inte heller byrå P anser att fusket 

kommer att öka och hänvisar också till kryssen i deklarationsblanketten 

‖På deklarationsblanketten har man infört två stycken kryss, det ena är uppgift om uppdragstagare 

för årsredovisning det andra är allstå om du haft revision. I det fall då du varken har uppdragstagare 

eller revision så kommer du hamna i en situation då den röda lampan blinkar‖  

Skatteverket utför maskinella revisioner i den mån det är möjligt eftersom de inte har de resurser som krävs 

blir det inte så många revisioner.
187

 

4.2 Byråerna syn på vilka strategier som bör tillämpas  

4.2.1 Förberedelser inför den nya marknadssituationen  

 

De stora byråerna har kommit olika långt gällande sitt förberedande inför kommande förändringar. Byrå A 

är inte klara med att hantera den nya situationen och försöker nå ut till nystartade företag via olika 

marknadskanaler och samarbete med olika partners så som banker och Nyföretagarcentrum. De håller på att 

bygger upp speciella redovisningsavdelningar på alla kontor och rekryterar duktiga redovisningskosnulter. 

188
Byrå B har däremot  förberett sig redan 2007 då de förväntade sig att efterfrågan skulle falla med 20-30 

procent.De har då förvärvat en redovisningsbyrå 2007 och utökat med redovisningsavdelningar samt över 60 

redovisningskonsulter fram tills idag. De försökte även i god tid fånga upp kundens redovisningsuppdrag i 

den mån det går att kombinera revision och redovisning p.g.a. de oberoende reglerna. Ytterligare ett 

strategiskt beslut var att satsat mycket på företagsservice.
189

 

De små byråerna har också förberett sig i olika utsträckning. Byrå S har inte förberett sig på något speciellt 

sätt p.g.a. att de är en liten byrå som ändå har många stora kunder, som kommer att behöva ha kvar revisorn. 

S ser dock att stora byråer i branschen byggt upp redovisningsavdelningar. Det är ett naturligt steg för att 

bredda sin kundbas och för att kunna erbjuda redovisningstjänster för de kunder som inte längre vill ha 
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revision.
190

  Byrå P menar att ett tapp i efterfrågan för deras del kommer att bidra till större balans mellan 

arbete och fritid. Byrå M har däremot förberett sig ända sedan debatten drog igång och har bl.a. följt 

händelseförloppet i Danmark och Finland. De har informerat sina kunder under den senaste fyraårsperioden 

men ser det positivt att Sverige inte gått lika snabbt fram som Norge. 
191

Även byrå G har följt debatten noga 

och har p.g.a. detta sett över sin strategi och sin kundstruktur. 

4.2.2 Förändring internt gällande kompetensutveckling 

 

Gällande förändring i roller kommer det att bli svårt att sätta revisorn utanför deras huvudområden, 

samtidigt så blir det en lönsamhetsfråga då det inte är samma pris på revisionstjänsterna jämfört med de nya 

tjänsterna. 
192

 Men många revisorer på de stora byråerna har valt att ha dubbla titlar och utbildat sig till 

auktoriserad redovisningskonsult. Dubbla titlar ses som ett sätt att möta den nya efterfrågan.
193

Byrå B är 

dock kritiska till nyttan med dubbla titlar då man redan är auktoriserad revisor och har den kompetens som 

krävs, därför funderar respondenten på att ta bort den nya titeln eftersom han/hon inte jobbar med det ändå. 

Dock är titeln auktoriserad redovisningskonsult för dem som är redovisningskonsulter bra eftersom titeln är 

en kvalitetsstämpel då det finns ett samhällskrav på teoretisk kunskap.
194

 Byrå A är osäkra på vilka tjänster 

som kommer att efterfrågas, det enda de vet är att det kommer efterfrågas compilation rapporter som består 

av en annan sorts kvalitetssäkring. Byrå B däremot arbetar med att jobba fram andra tjänster inom 

redovisning även om lönsamheten är mindre.  

Kompetensen hos alla små byråer har förändrats, dock har inte alla revisorer skaffat sig dubbla titlar. Byrå S 

samt M har utbildat sig till auktoriserad redovisningskonsult genom att gå en dagskurs som alla revisorer 

erbjudits. Det är viktigt att visa ut mot marknaden att de har båda titlarna, vidare har byrå M anställt en 

redovisningskonsult i höstas samt tidigt informerat de anställda om de nya förändringarna i utbudet.
195

 

Egentligen är revisorerna överkvalificerade för redovisnings auktorisationen då det handlar om löpande 

bokföring och bokslut. 
196

 Det ställs nu större krav på redovisningskonsulterna som nu kan upprätta 

bokslutsbekräftelse men samtidigt handlar det om upprättande av ett interntdokument som inte kan jämföras 

med en revisionsberättelse som riktar sig till externa parter så som banker, investerare.
197

 Byrå P har ännu 

inte utbildat sig till auktoriserad redovisningskonsult och har i februari sagt upp en assistent. Det kändes 

larvigt enligt G att utbilda sig till auktoriserad redovisningskonsult och har inte skaffat sig dubbla titlar. Det 
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som den auktoriserade redovisningskonsulten erbjuder innefattar en helt annan kvalitetssäkring och beskrivs 

med ett exempel gällande sjukvård: 
198

 

―Man går till ett sjukhus gör årlig hälsokontroll varje år, så man går till en läkare varje år som man 

får bra hjälp av, men nu säger man så här du behöver inte göra det här hos en läkare längre utan du 

kan gå till en undersköterska istället. Missförstå mig inte de kan var jätte duktiga och fantastiska på 

alla sätt men det är ju olika utbildningar och erfarenheter det handlar om‖ 
199

 

Revisionsuppdragen kommer att minska men revisorn kommer att behöva fler underställda som kan sköta 

bokföring, bokslut. De stora byråerna kommer antagligen inte ha några problem med att få in 

revisionsstimmar. Kompetens som efterfrågas är redovisningsekonomer och de ses av byrå G som en 

flaskhals då det är svårt att hitta personal som klarar av arbetet och samtidigt bemöter kunderna på ett bra 

sätt.
200

 

4.2.3 Revisorns ansvar och skyldigheter  

 

Om det är ett bestyrkande uppdrag av något slag så hamnar det under revisionsverksamhet och dess 

standard. Handlar det om mera ekonomi servicetjänster så är det reko regelverket som de arbetar efter.  

Vidare anser byrå A att revision är ett försäkringsmoment som handlar om att sälja bort risker för fel i 

finansiella rapporter. Som redovisningskonsult arbetar de efter kundens beställningar och uppgifter och det 

saknas oberoende verifiering på de rapporterna. Istället är det företagsledningen som ansvarar samt att det 

också är viktigt att tredje man är insatt innan de exempelvis ingår avtal eller lånar pengar, tar en anställning 

o.s.v.
201

 Det är viktigt att de tjänster som erbjuds ingår i revisorernas ansvarsförsäkring. Nu har det blivit 

ännu viktigare att uppdragsbrevet är tydligt, där det anger de begräsningar i revisorns handlingsförmåga som 

finns.  En tydlig överenskommelse mellan revisorn och kunden om vad som ska göras måste också finnas 

för aktiebolag som väljer bort revisionen. 
202

 

Revisorn har en roll som inte är som en polis utan det är ett samarbete med kunderna där revisorns roll är 

både som granskare och rådgivare. 
203

 Ansvaret har minskat då det nu är lättare att exempelvis säga upp 

kunder som inte sköter sig och därmed sätts revisorns roll på spel, samtidigt har skyldigheterna blivit 

strängare för de auktoriserade redovisningskonsulterna som enligt SRS och FAR omfattas av REKO 

regelverket. Dessa regler innebär ökat ansvar för rapportering och se till att kunden lämnar in material i tid 

och kravet på att följa bokföringslagen ökar även på kunden, då det nu är ett delat ansvar.
204
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Redovisningstjänster kommer att bli dyrare då det nu ligger mer ansvar där och menar vidare att det inte 

kommer att bli billigare för de som väljer bort revisorn. Ett par exempel tas upp gällande vikten av revisorns 

oberoende granskningsroll i samhället:
205

 

 ‖Att vara revisor är ett viktigt yrke och det här att vara seriös och vara revisor samt säkerställa 

information det är som en grundbult i samhällsfunktioner på något sätt, liksom att du har de här 

oberoende granskandet och ser till att det stämmer. Man kan ju sluta besiktiga bilar, då kan man 

säga, a men man besiktar bilar när man vill istället eller vilka väljer att inte besiktiga bilen?, 

hälsokontroll det behöver inte jag gå på. Jag är frisk jag röker men kolla knät hehe intressant‖ 
206

 

4.2.4 Utveckling av tjänsteutbudet  

 

Både de stora byråerna jobbar med att utvidga deras tjänsteportfölj. Byrå B planerar att utveckla juridik och 

HR tjänster. Byrå A jobbar i takt med efterfrågan med följande: 

“Att utveckla vårt tjänsteutbud och framförallt på olika typer av ekonomiservicetjänster allt från ekonomi 

och administration till löner och bokslut och årsredovisning”.  Byrå B jobbar mer med företagstjänster och 

service, så att säga mer redovisningstjänster. ‖Även alltifrån att outsoruca ekonomifunktion, faktura 

scanning, lönehantering och sådana här saker, ren löpande redovisning och så vidare då för att kompensera 

då för ett eventuellt bortfall fram över pga. Revisionsplikten”. 

De förväntar sig få in utökad efterfrågan på skräddarsydda uppdrag som revision av enskilda tjänster 

exempelvis granskning av varulagret men menar att tjänsterna inte innefattar förvaltningsrevision och inte 

offentliggörs.
207

 Byrå B tror på en ökad efterfrågan i oegentlighetsutredningar av olika slag. De kommer 

alltså att försöka sälja in mer redovisningstjänster. Det finns dock begränsningar i revisorns roll. De 

diskuterar även möjligheter och risker med att sköta tjänster gällande medelförvaltning och betalningar som 

vissa byråer redan gör och därför har revisorns verktygslåda tagits fram för att kunna få möjlighet att erbjuda 

en bredare tjänsteportfölj och där verktygslådan kommer bli mer synlig på längre sikt. 
208

 Byrå B erbjuder 

exempelvis skattetjänster och företagsredovisning, allt ifrån compilation där det görs en sammanställning av 

siffrorna till att göra fullständig revision som kan vara komplement till revision. 

Alla små byråer har gjort förändringar i sin prioritering av tjänsteutbudet. Byrå S arbetar endast med 

revision och de sysslar med internationella uppdrag som kan anses vara överkurs för byråer av deras storlek. 

Just nu kommer de inte erbjuda några andra tjänster. Vid frågan om byrån kommer erbjuda mer 
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skräddarsydda tjänster, blir det aktuellt först om gränsvärdena blir högre. 
209

 Byrå P tror inte att det kommer 

utvecklas nya revisionstjänster även om det finns rykten om att gränsvärdena kommer att höjas, så är det i 

nuläget väldigt små företag som kan välja bort revisorn. De nya tjänsterna kommer att komma mer av i 

framtiden. Däremot så hjälper P fler enskilda firmor som vill ha hjälp med deklaration.  Byrå M har 

utvecklat sitt tjänsteutbud då redovisningskonsulterna nu är en del av personalen . Att samtidigt utbilda 

kunderna att göra redovisning själv och hänvisa till redovisningsbyrå så kan byrån nu erbjuda allt. Samma 

typer av tjänster kommer efterfrågas som i Storbritannien då det kommer handla mer om specifika tjänster i 

revisorns verktygslåda exempelvis att revisorn granskar enbart kundfodringar eller granska 

koncernredovisningen för att se att företaget håller eftersträvade räntetäckningsgraden och soliditeten 

o.s.v.
210

  Det talas mycket om revisorns verktygslåda och menar att skräddarsydda tjänster i form av 

lagervärderingar förmodligen kommer att efterfrågas av större företag i specifika fall. Då det handlar om ett 

bolag där revisorn inte tidigare skött revisionen så kommer tjänsten att bli ganska dyr, då det trots allt krävs 

en omfattande granskning samt att det är en hel del formalia som måste följas gällande uppdragsbrev och 

revisionsstandard måste följas för att intyget skall få någon substans. 
211

Det kan bli aktuellt med översiktiga 

granskningar men menar att det kan uppstå svårigheter gällande exempelvis  

‖Ingående Balanser i vanliga fall är det en revisor som har granskat förra året och om man har blivit 

nyvald, granskat det själv. Men nu blir det så här när man ska granska det här, stämmer det här 

liksom, stämmer det året innan, det blir en ganska omfattande granskning, tror jag faktiskt.‖ 
212

 

Byrå G startade med ren inriktning på revisionsuppdrag men det har sedan övergått mer och mer mot 

redovisningsuppdrag. Vidare anser M gällande revisorns roller och tjänsteerbjudande följande‖ Grunden är 

ju egentligen den att man kan dela upp yrket i tre delar det är revision och så är det redovisning och sen är 

det rådgivning.”  Före lagen var inkörssporten revision och då kunde byrån passa på att erbjuda de andra 

tjänsterna också. Nu när revisionsplikten slopades innebär det att redovisningen blir istället inkörssporten för 

att sälja andra mer lite lönsammare tjänster exempelvis rådgivning.”Strategin är egentligen att knyta upp 

klienterna med redovisning och sedan förädla så att säga tjänsten så att man kan sälja in rådgivning och 

försöka väcka klientens förståelse för de behov man har och hur man kan använda redovisning för styrning” 

Det intressanta i deras roll är att vara med och styra och hjälpa företaget.
213

 Byrå G menar kraven på 

revisorn ökar, att kunderna ställer mera krav. Kunderna nöjer sig inte längre med revisionsberättelse och att 

årsredovisningen stämmer hyfsat. Kunderna vill ha mer än uttalandet och revisorn kan ju så mycket mer. Det 

blir allt mer viktigt att vara en duktig ekonom och att kunna berätta om sin verksamhet.”Att bara sitta på 

kammaren och vänta på kunder det är ute liksom och dem som bara har gjort sina revisionsberättelser och 
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inte varit så trevlig eller bara suttit såhär ja dem kommer att få det svårt, att vara villig att utvecklas och 

hjälpa företaget gör att det uppstår hur mycket möjligheter som helst”.
214

 

4.2.5 Marknadsföring  

 

De stora byråernas sätt att jobbar med marknadsföringen skiljer sig lite åt. Byrå A riktar sin interna och 

externa marknadsföring mot nystartade kunder. I marknadsföringen har de lyft fram främst 

rådgivningstjänster under de senaste åren för att fånga nya kunder, oavsett om målgruppen inte är 

intresserade av revision under de senare åren. Byrå B riktar sin marknadsföring både till befintliga och nya 

kunder. De yngre revisorerna på byrån jobbar mer med att försöka värva nystartade bolag.  De tror till 

skillnad från byrå A inte på extern marknadsföring så som platsannonsering då det kortsiktigt ökar 

märkeskännedom men som sedan faller tillbaka. De tror mer på intern marknadsföring och 

relationsmarknadsföring som leder till en spridning av ryktet via word of mouth. Detta genom att byrån 

utbildar personalen. Utmaningen blir att ”Försöka profilera sig då eftersom det är rätt stort brus på 

marknaden det är inte så lätt att höras och synas, att hitta någonting som särskiljer oss från dem andra och 

få ut det”. Aktiviteterna att bygga upp varumärket och synas har förstärkts efter den nya lagen. Utveckling 

av relationer är ett sätt för byrå B att behålla befintliga kunder. De riktar och strävar efter att fånga in stora 

börsnoterade kunder, som är revisionspliktiga. Byrån har försökt erbjuda andra tjänster till de befintliga 

kunder som har eller kommer att välja bort revision. Deras strategi är att få in redovisningskunder. 
215

 Byrå 

A förmedlar marknadsföringen, de nya tjänsterna och dess regelverk internt. Deras sätt att jobba med 

befintliga kunder är att vid löpande möten med kunden gällande revision eller bokslutsarbete marknadsföra 

övriga tjänster. Byrån anser vidare att det finns bra information hos FAR gällande nyttan med revisor där det 

även har lyfts fram små företagarnas behov då de saknar kompetens.
216

  

Alla små byråer anser att relationsmarknadsföring är viktigt.  Byrå S marknadsföringsstrategi är nu att arbeta 

med mötesbokare då de har varit ute och träffat ett antal stora företag med hög omsättning exempelvis 

byggbranschen är en bransch som de främst siktar på. I övrigt marknadsför sig byrån på Eniro och Hitta.se. 

Vid frågan om marknadsföringen kommer att förändras efter lagändringen svarade S att de inte gjort några 

förändringar då de skaffat sig ett stort kundunderlag på ca 500 kunder genom word of mouth d.v.s. genom 

kontakter och ryktesspridning. 
217

Byrå P har haft förmånen att behålla de flesta kunderna som byrån har 

värvat in i kundbasen. De satsar enbart på relationer och word of mouth. Vidare satsar de inte på något 

särskilt sätt för att behålla sina kunder i framtiden utan arbetar på som vanligt med en tydlig 

relationsmarknadsföring. 
218

 Byrå M anser att deras jobb är att se till att förstå kundens outtalade behov via 
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att kunden blir informerad om vad som finns i utbudet snarare än att lagen ska bestämma vad kunden får och 

måste ha. M menar att de inte har någon speciell marknadsföringsstrategi då de inte har någon avsikt att 

växa och har alltid haft gott om kunder, byrån vill inte dra på sig mer kunder än vad de hinner med. 

Revisorer i Ms ålderskategori och övriga behöver lära sig mer om marknadsföring eftersom de startade sin 

yrkeskarriär där det var lagstadgad revision som gällde. Då fick byråerna inte marknadsföra sig p.g.a. att 

kostnaderna skulle hamna hos kunderna. Byrån marknadsför sig i huvudsak via kontakter och nätvärk. 

Vidare tror M att de stora byråerna har kommit olika långt vilket beror på att de som har satsat mer på 

redovisning har kommit längre i processen och de som ligger efter i processen är de som har satsat mer på 

stora företag, vilket enligt M inte räcker till .
219

 Byrå G arbetar relativt lite med marknadsföring de har 

visserligen en del annonser men anser att det är i relativt liten utsträckning. De arbetar mest med sociala 

nätverk och att serva kunder som har mycket kontakter, extra mycket då de ser dem som vandrande 

marknadsföringspelare.  Råd som en kund lämnar till någon om att de har en bra revisor ofta lönar sig 

genom att de tar kontakt med byrån. Om det istället handlar om radioreklam eller annonser så tar det mycket 

längre tid innan det blir affär. Byrå G satsar alltså mest på relationsmarknadsföring och mindre på klassisk 

marknadsföring. Extra vikt har lagts vid relationsmarknadsföringen efter lagändringen samt att de tar in mer 

redovisningskunder för att senare kunna erbjuda dem konsultation. Byrån arbetar nu aktivt med 

marknadsföringsfrågor och menar att då frågorna just nu är superaktuella så berörs det dagligen frågor om 

kundstocken, bortfall, kapacitetsbehov, rekrytering o.s.v.
220

 

4.2.6 Relationer, tillit, trygghet och trovärdighet  

 

De stora byråerna anser att det faller sig naturligt att arbeta med relationer, trygghet, tillit och trovärdighet 

och de aspekterna är en typisk del av en tjänste leverans. Båda byråerna anser att de aspekter är viktiga för 

att inte förlora kunder till en annan  konkurrent. För byrå A har det dock blivit viktigare idag med relationer 

då det nu finns bolag som kan välja bort revisionen. Byrå Bs varumärke bygger på att de ska vara sociala 

och ha ett unikt förhållningssätt mot kunderna. Relationer med kunden är extra viktigt, dock finns det en 

gräns till hur nära samarbetet får vara, då revisorns roll ibland innebär att han/hon måste säga ifrån och 

reagera. Byrån har regler att hålla sig till för att undvika riskerna gällande exempelvis närstående personer. 

Det handlar om att hitta Balansen och skapa en affärsmässig relation. 
221

 

Alla små byråer anser att det är väldigt viktig att vara nära kunden och på så sätt skapa mervärde i form av 

tillit trygghet och trovärdighet. Byrå M utrycker det enligt följande ‖ Så att det gäller att man ser till 

klientens behov hela tiden om man ska göra rätt, tycker jag‖ Ärlighet är en grundpelare för en långsiktig 

strategi och tycker inte det är en bra idé att konkurrera med klientens redovisningskonsult istället kan de 
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båda rekommendera varandra, då upprätthålls ett förtroende och kunden kommer gärna tillbaka.
222

 Byrå G 

utrycker det enligt följande‖ ja det blir ju naturligt med relationer som varar länge då, med service, snabb 

leverad service och kontakt, ibland kanske man överdriver själva intygets vikt eller revisionsberättelsen.‖  

Det viktiga är att kunden upplever att byrån tillgodoser dess behov, självklart måste revisorsstandard följas 

men G poängterar vikten av att vara lyhörd mot sina kunder.” Det är ju ett service yrke det glömmer många 

bort man fastnar i sina redovisningsprinciper men kunden vill ha hjälp och du måste hjälpa honom och vara 

välkommen hit, kunden ska komma hit och få kaffe och ha trevligt”. Kundservice är mycket viktigt. Byrån 

kommunicerar ut tillit, trygghet och trovärdighet på många sätt exempelvis genom affärsmässighet och 

professionalism gällande tystnadsplikt, regelverk och dokumentation. Det är många krav som ställs och det 

är inte alltid kunden är medveten om detta och hur mycket det ligger bakom innan det kan skrivas i 

revisionsberättelsen.
223

 

4.2.7 Att få kunden att se värdet i erbjudandet  

 

Byrå A menar att revisionen har varit ett sätt att få leverera andra tjänster. Det är viktigt att vara på rätt plats 

i rätt tid dvs. vara först med att fånga in nya kunder samt att samarbeten med olika aktörer så som 

redovisningsbyråer. 
224

 Byrå B siktar på att göra deras erbjudande mer unikt, kvalitet och kompetens är 

något som de ser som ett måste då alla byråer i stort sett erbjuder det. 

De små byråerna ser relationer som ett sätt att förmedla värdet i deras erbjudande. Byrå S arbetar mycket 

med att få deras kunder att se deras arbete som en försäkring och en garanti och att det som lämnas in till 

Skatteverket och Bolagsverket håller kvalité och inte bara är ett på skrivet papper. Byrå P har satsat på 

långsiktiga relationer där kundrelationerna kan sträcka sig längre än tio år, de handlar om trygghet. Byrå M 

använder sig av redovisningstjänster för att kunna hålla mer löpande och närmare kontakt med sina kunder 

än vad de tidigare haft. Det är ett sätt att fånga upp kundernas intresse, för i slutändan är det viktigaste att 

kunden får hjälp och inte att de just kommer till Ms byrå. Att vara ärliga mot sina kunder är lönsamt på 

längre sikt.
225
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4.2.8 Förväntningsgap råder – påverkan på roller  

 

De stora byråerna känner till förväntningsgapet och menar att gapet har funnits länge. Båda ställer sig 

tveksamma till om gapet kommer att bli större efter lagändringen. Byrå A är tveksamma gällande om de har 

lyckats kommunicera tillräckligt tydligt att de erbjuder andra tjänster än revision. Speciellt kan det finnas en 

otydlighet i att de kallas revisionsbyrå. Byrå B menar att problemet på mikronivå inte är så stort, gapet är 

större på makronivå gällande revisorns ansvar, då revisorn sitter med ansvarsförsäkring. HQ bank skandalen 

är ett exempel som visar på att det är lätt att skylla på revisorn pga. att revisorn har ansvarsförsäkring, när 

det egentligen är styrelsen.” Men där tror jag det handlar mycket om för branschen att liksom informera om 

vad man gör” . Byrå B nämner också en diskussion gällande en mer informativ informationsberättelse där 

de ställer sig tveksamma till detta, då det finns en risk i att lämna ut för mycket information om bolaget då 

det kan ge mer skada e nytta. Men ökad information är samtidigt ett sätt att minska gapet.  Ytterligare ett sätt 

att informera vad som görs är att få göra en kort presentation av revisionsberättelsen på bolagsstämman. Vad 

som styr revisorn är bedömningar av väsentlighet och risk eftersom siffrorna inte är exakt vetenskap vilket 

alla inte är medvetna om. Revisorn ska beroende på bolagets utseende göra en bedömning om uppgifterna 

kommer att påverka en extern läsare. Sen finns det även så kallade kombi uppdrag där uppgifterna har setts 

som revision men som i själva verket går under redovisningsuppdrag. Inköpsporten har varit revision men 

det har också varit mycket redovisningstjänster. 
226

 

De små byråer kände till förväntningsgapet som fanns redan innan lagändringen och håller med om att det 

finns otydligheter i vem som är revisor och redovisningskonsult då revision flyter lätt ihop och redovisning. 

Byråerna menar att dessa otydligheter märks då de som driver företag kallar redovisningskonsulten för 

revisor och menar också att branschen har varit dåliga på att informera. Byrå S tror att det är många kunder 

som uttrycker sig enligt följande ”Jag har aldrig sett en revisor förut det är någonting som min 

redovisningskonsult har fixat, det enda jag har fått är en revisionsberättelse” . Det är vid mötet mellan kund 

som revisorns roll bör presenteras och tydliggörs vilket är viktigt i S arbete samt är ett sätt att minska gapet. 

På så sätt kan byrån lättare ta betalt för sina tjänster, istället för att kunden bara ska få en faktura hem. 
227

 

Byrå P tror inte gapet kommer att bli större eller mindre då individer trots lagändringen inte fullt ut vet vad 

revisorns roll är ändå. Byrå G och M tror heller inte gapet kommer att öka. M tror dock att gapet kan minska 

på sikt, då det blir det extra viktigt att informera kunden, speciellt när det blir större utbud.  Om kunderna 

inte förstår revisorns roll så kan blir det bli svårt att förstå kunders egentliga behov.  Förväntningsgapet 

handlar om att omgivningen tror att revisorn gör delvis andra saker och M utrycker sig vidare så här  

‖Vårt uppdrag är att kvalitetssäkra affärsredovisningen. Men många tror att vi letar efter 

oegentligheter också. Syftet är att en läsare av årsredovisningen skall kunna använda 
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årsredovisningen för ekonomiska beslut. Men har man ändå var tvungen att ha revision har man 

kanske inte heller reflekterat över vad det innebär. Nu när tjänsten blir behovsstyrd måste vi bli 

bättre på att förklara vad revision är för något.‖  

De försöker informera vad revision är och vilka intressenter som har behov av att företaget kvalitetssäkrar 

sig för att kunden inte ska uppleva tomma löften.
228

 Det är trevligt att kunderna förväntar sig mycket men 

problemet är att kunderna ofta inte vet vad de köper och det har revisorn ansvar över att förklara. De stora 

kunderna är oftast mer insatta i vad de köper än de små kunderna. Men enligt G hinner revisorn inte förklara 

tillräckligt då kunden inte tar sig tid vid möte med revisorn. Det är viktigt att veta vad kunden förväntar sig 

och vill ha ut av relationen.
229

 

4.2.9 Framtiden  

 

Båda de stora byråerna är övertygade om att gränsvärdena kommer att höjas inom några år och om så blir 

fallet kommer konkurrensen bli ännu tuffare. Byrå A har en tydlig strategi för framtiden att bredda sitt 

tjänsteutbud för att se till att fånga upp bolag som inte har någon revisor, eller som har valt bort revisor d.v.s. 

de vill erbjuda ekonomiservicetjänster. De vill tidigt fånga upp nystartade bolag för att kunna hålla kvar dem 

när det blir dags att välja revisor och anser att lagändringen kommer beröra många företag samt att det 

kommer efterfrågas ny kompetens hos revisionsbyråerna. Gällande framtiden så ser dem både möjligheter 

och hot. Byrå A spår ytterligare om framtiden att saker och ting kommer att sättas på sin spets om 

gränsvärdena höjs och utrycker det enligt följande ‖ då kommer det säkert bli en del som får det jobbigare i 

förlängningen när det gäller revisionstjänster om vi inte lyckas sälja in mer värdet av revisionstjänster‖. 
230

 

Byrå B säger att effekterna av lagändringen och förändringen av efterfrågan kommer att bli synligt först 

2012. De är säkra på att branschen kommer att finnas kvar samtidigt som de är övertygade om att andelen 

revision på revisionsbyråerna kommer att minska i samma takt som gränsvärdena höjs. Det kommer växa 

mer tjänster inom konsultning och rådgivning och det kommer att ta en större del utav revisionsbyråernas 

verksamhet. Byrå B uttalar sig också om revisors kollegor i England där de kan se att avdelningar för 

oegentligheter och skatter samt andra verksamhetsområden ökar och avslutar med att de utan tvekan 

kommer att bli en tuffare konkurrens på revisionsuppdrag framöver.  

Byrå S kommer inte göra några förändringar i framtiden så som det ser ut nu. Eftersom det är så pass nytt 

med att vissa aktiebolag har möjlighet att välja bort revisor så får de se vad som händer, det kommer bli 

intressant att se vad som kommer att hända. De anser att det finns en risk med att bli av med ett antal kunder 

men de tror att de flesta av de förlorade kunderna gör det inget om de blir av med. lagändringen är ett steg 
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och att gränsvärdena kan höjas ytterligare ett steg.
231

 Byrå P ser att på fem till tio års sikt så kommer troligen 

gränsvärdena att öka ännu mer d.v.s. så att fler företag slipper eller kan välja bort revisorn. Effekten på 

revisorskåren kommer att bli mer synlig på längre sikt. 
232

 

Två av de små byråerna ser med spänning fram emot i vad som kommer att ske och de andra två små 

byråerna ser ljust på framtiden även om de ser utmaningar. Byrå M ser positivt på framtiden då de kan 

erbjuda hela kakan allt ifrån rådgivning, redovisning och revision. Då kan revisionsbyrån täcka hela 

efterfrågan. Om klienten efterfrågar redovisning men har avsikt att växa då finns det ingen anledning att inte 

direkt välja revisionsbyrå. Redovisningskonsulten som inte kan erbjuda revision har svagare position ‖…Så 

jag tror att de små redovisningsbyråerna kommer få det svårare än små revisionsbyråer.‖ I övrigt tror inte 

M att det kommer bli så stora effekter. Det handlar om maximalt 4-5 procent av omsättningen som skulle 

falla bort i byrån om alla kunder som får, väljer bort. Samtidigt täcks detta upp med att erbjuda nya tjänster 

vilket minskar effekten. Byrån siktar på att bli bättre gällande marknadsföring. 
233

 G ser ljust på framtiden. 

Då det först diskuterades om att ta bort revisionsplikten då pratade man om att sätta gränserna på 80 

miljoner och då kändes det tungt och uttrycker sig vidare så här: 

‖Men ju längre tid det har gått och utvecklats så känns det bara som att det uppstår bara nya 

affärsmöjligheter och är man duktig ekonom och man är revisor helt enkelt och seriös och man 

säkerställer information och sen har den här erfarenheten av konsultation, då finns det en jätte 

efterfrågan på marknaden och sen kommer det inte kristalliseras exakt vilka tjänster det blir, som 

redovisningstjänster och ren konsultation‖
234

 

Byråerna får vänja sig vid en mer efterfrågestyrd marknad där det inte går att lita på alla årsredovisningar 

och det kommer att bli fråga om dyrare granskningar.
235
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5. Analys 

I detta avsnitt analysera vi material efter lagändringen genom att  jämföra stora byråer, små byråer och stora 

med små byråer under varje rubrik. Kapitlet är indelat i två huvudrubriker, analys av konsekvenser 

respektive analys av strategier som byråerna ser. Vi  knyter detta sporadiskt till debatten som fanns före 

lagändringen. Genom hela kapitlet kommer empirin ställas mot de teorier vi använt i studien. 

 

Analys av skillnaden mellan stora och små byråernas konsekvenser 

5.1 Byråerna är positiva till slopandet av revisionsplikt 

 

Att de stora byråerna är positiva till lagändringen beror på att gränserna sattes så lågt. Den stora smällen kan 

enligt oss komma då gränsvärdena kan höjas plötsligt, precis som exempelvis i Norge då lagändringen 

infördes snabbt. Byrå A tror inte på att de kommer påverkas av lagändringen i någon större utsträckning då 

de sedan länge har haft ett brett spektra av kombitjänster. Men enligt Mayers et al handlar det om att ständigt 

investera i erbjudandet för att skapa tillit, främst i en marknad där det råder asymmetrisk information.
236

  

Enligt Grönroos räcker det inte med att skapa tjänster utan det är en process som med hjälp av en dynamisk 

modell gör det möjligt att utveckla tjänsterna till ett erbjudande. 
237

 Det är viktigt att kunna signalera ut 

kvalitet till sina kunder för att få bra rykte och återkommande kunder.
238

 Ytterligare en anledning till att de 

stora byråerna är positiva till lagförändringen tror vi kan bero på att byråerna nu enligt byrå B kan bli av 

med oseriösa kunder som kan riskera revisorns roll. Samtidigt ser B att lagändringen kunde ha införts i en 

annan ordning än vad den faktiskt gjorde. Vi anser att de stora byråerna riskerar att bli allt för optimistiska 

p.g.a. att de blev positivt överraskade då gränsvärdena enligt dem själva sattes så lågt. Dock ser vi att den 

institutionella förändring som ännu endast påbörjats kan leda till fler och mer omfattande förändringar i 

framtiden, då det handlar om en EU harmonisering .
239

 

Att de små byråerna överlag är positiva till slopandet ser vi som en tendens till att ett dynamiskt arbete 

startat där de flesta små byråerna antar utmaningen som en global harmonisering medför. Då vi kan se 

förändringen som en rörelse i den dynamiska modellen mot den dynamiskahörnan
240.

 Rörelsen i modellen 
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tror vi kan ha uppkommit både p.g.a. den tvingande institutionella förändringen
241

 d.v.s. lagändringen som 

genomfördes och att den tillsammans med intressenters krav lett till anpassning hos byråerna. Att vara 

positiv är  enligt vissa av de små byråerna ett bra sätt att anta en utmaning istället för att se utmaningen som 

ett hinder, så gör vissa av de små byråerna det till en möjlighet att lyfta fram  revisorns arbete i ett nytt ljus. 

Detta tänkande att se en förändring som en möjlighet istället för ett hot stärks av Abrahamsson et al
242

. 

Vidare ser vi en anledning till att de små byråerna är så positiva till dagens  gränsvärden, då det från början 

talades om en mycket större förändring och högre gränsvärden där hela 98% av alla aktiebolag skulle ha 

omfattats av valfri revision. En av de små byråerna uttrycker att de hade föredragit en regelförändring kring 

moms och arbetsfrågor istället, detta ser vi kan vara ett exempel på motstånd till den institutionella 

förändringen och att villigheten till förändring
243

 inte sträcker sig fullt ut. Ytterligare en oro/ kritik till 

lagändringen som de små byråerna framför berör  de små aktiebolagen som kan riskera att få andra ökande 

kostander, då de väljer bort revisionens i stället för att minska sina kostnader. Detta ser vi står i motsättning 

till det som var avsikten med slopandet av revisionsplikt, då slopandet skulle medföra kostnadsbesparingar 

för de små aktiebolagen
244

 . 

Överlag ställer sig både stora och små byråer positivt till lagändringen. Stora byråer är medvetna om att 

lagen omfattar många företag.  Dock tycker byrå B och M att lagändringen infördes på fel sätt. Här ser vi att 

den finns  en viss kritik eller ett motstånd till lagändringen även om de säger sig vara positiva. Trots att de 

stora byråerna har främst stora kunder har byråer visat en viss oro och påbörjat ett strategiskt arbete för att 

hantera förändring. G menar att byrån måste göras om för att kunna erbjuda andra tjänster. Detta ser vi som 

en början till att röra sig emot den dynamiska hörnan i Abrahamsson  et al modell. De övriga små byråerna 

är också de positva till förändring som lagen innebär även om vissa av dem förmodligen kommer att tappa 

en hel del kunder. Så visst kan vi se att de små byråerna på lite sikt kommer att kunna drabbas hårdare än de 

stora även om också byråns inriktning är av betydelse. Utmaningen blir enligt oss att hitta balansen mellan 

ansvar, skyldigheter och rättigheter som revisorns roll innefattar. Institutionell förändring tvingar en revisor 

att göra mer strategiska val. Det kan vara så att det inte blir hållbart på längre sikt att revisorn fördjupar sin 

position vid strävan efter att vara konkurrenskraftig. Då förändring sker på marknaden och kraven på en 

global marknad ställer mer krav på att företaget är flexibelt.
245

 Det gäller nu för revisorn att vara mer 

proaktiv enligt G. 
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5.1.1 Byråernas syn på effekter för revisionsbyråerna och små aktiebolag 

 

De stora byråerna tror att små byråer kommer att påverkas mest då de har främst små aktiebolag som 

kunder.
246

 Risken kan vara att stora byråer inte förbereder sig tillräckligt, för en tvingande 

institutionellförändring med krav från omvärlden
247

.  Både byrå B och A tror att effekterna kommer att 

komma på längre sikt och lagen kommer att påverka främst de små nybildade aktiebolag som kan välja bort 

revision. B tror att effekterna på stora företag som är nybildade och växer fort kommer vara större. A anser 

att stora bolag också kommer att påverkas, då vilande bolag även finns liggandes i stora bolag.  Men stora 

bolag kommer inte påverkas så mycket eftersom vilande bolag i stora koncerner inte förväntas välja bort 

revision. Små företag kommer inte få minskade kostnader eftersom de nu får betala revision kostnader i 

form av sämre lånevillkor och kreditmöjligheter.
248

 Här ser vi att de stora byråerna tycker att lagen inte är 

tillräckligt genomtänkt och ett gap uppstår för små aktiebolag. Små företag kommer att få betala priset för 

ökade kostnader för rekrytering och sämre kvalitet, lånevillkor och kreditmöjligheter. Arbetstagaren kan 

föredra en arbetsgivare som har revision. Relationen med aktiebolagens intressenter kan bli sämre då även 

exempelvis arbetsmarknaden föredrar en arbetsgivare som har revision. 
249

 Lagen skulle egentligen enbart 

påverka små bolag som låg under gränsvärden men B tror att det även kommer att kunna påverka små bolag 

som växer fort. Nystartade bolag vet inte om fördelarna med revision lika väl enligt de stora byråerna. 

Många byråer tror att det kommer att bli svårare att värva nystartare företag med avsikt att växa och bygga 

upp en relation. Här ser vi en utmaning i att nå fram till de nya kunderna då de nystartade inte alltid ser 

fördelarna med erbjudandet. Då revisorerna historiskt har hållit sig bakom kulisserna blir utmaningen att 

synliggöra revisorns roll 
250

 och lyckas kunna kommunicera ut värdet i erbjudandet och inte fördelarna
251

. 

Det är inte alltid kunderna vet vad deras behov är, främst i en föränderlig marknad där nya krav uppstår från 

samhället och där det är revisorns uppgift att se behoven. .
252

 Det är i slutendan kunden som avgör vilka 

tjänster som passar dem bäst.
253

 Då efterfrågan enligt de stora byråerna kommer att gå mer från revision till 

redovisningstjänster kan det efterfrågas ny kompetens utanför revisorns huvudområde. Trots möjligheten till 

att bli auktoriserad redovisningskonsult finns en gräns över hur mycket revisorn får jobba med övriga 

tjänster, för att inte riskera sin titel som revisor.
254
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Effekterna som de små byråerna ser är lite olika men överlag uttrycks inga dramatiska effekter i dagsläget då 

förändringen skett så pass nyligen. Det diskuteras dock om sämre kvalitet till Bolagsverket vilket oroar 

framförallt en liten byrå. Alla små byråerna diskuterar tapp i efterfrågan men detta verkar inte inge någon 

större oro då många företag enligt de små byråerna verkar behålla revisor samt att de kunder som förlorats 

ofta inte anses vara nära kunden. En av de största utmaningarna som uppstått anser de små byråerna vara att 

fånga in nystartade bolag för att det inte ska uppstå stora problem i framtiden. Här ser vi att byråerna 

uttrycker att de upplever ökande konkurrens gällande att just hitta sätt att fånga upp de nystartade bolagen. 

Att det nu efterfrågas en ny kompetens var något som FARs generalsekreterare Dan Brännström diskuterade 

redan innan lagändringen. Det gäller att möta de nya behoven med nya tjänster.
 255

  Det gäller att visualisera 

erbjudandet för kunden och dess intressenter. 
256

Även om flera små byråer anser att framtiden är relativt 

oviss så speglar de ett relativt lugn gällande den nya marknadssituationen än så länge. 

Den stora skillnaden mellan stora och små byråer är att de stora byråerna ser mest effekter gällande hur de 

små aktiebolagen påverkas av slopandet medan de små byråerna fokuserar mer på effekter som uppstår hos 

dem själva. Ytterligare en skillnad är att de stora byråerna redan innan lagändringen satsat på bland annat 

kombitjänster och därför känner de sig ganska trygga inför förändringen då de har en bredd i sitt 

tjänsteutbud. Därför tror inte stor byrå A att de kommer påverkas av lagändringen. De små byråerna ser det 

mer som något positivt att de nu kan arbeta mer med kombitjänster och relationer. Den stora utmaningen för 

både stora och små tycks vara att värva nya kunder, då de är minst informerade och då det krävs av byråerna 

att sticka ut från mängden genom att vara strategisk flexibla i god tid i en kommande mer föränderlig 

marknad. Revisorns roll är att signalera ut förbättring och försäkring som skall rikta sig mot småföretagens 

ägare och som ska signalera ut att verksamheten sköts efter ägarens intresse. 
257

 Revisorn kan minska risken 

för övriga intressenter genom att minska principalens handlingsfrihet.
258

 Vi ser liksom byråerna att det 

kommer att bli viktigt att jobba med att visa nyttan med byråernas erbjudanden, främst för de nystartade 

kunderna. Närliggande tjänster har  utöver bestyrkande revisionstjänster enbart en medelmåttig säkerhet och 

är därför mindre tillförlitliga än revisionstjänster. 
259

 

5.1.2 Från Monopol till konkurrens 

 

Stor byrå A såg inte marknaden som monopol/oligopol innan lagändringen och är inte riktigt övertygade om 

att lagändringen har lett till ökad konkurrens. A har hunnit göra små förändringar som exempelvis i 

marknadsföringen. För att möta förändringar på rätt sätt och i rätt tid krävs det en förändring av både 
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rationaliserings- och optimeringshörnan.
260

 En tvingande institutionell förändring kommer att tvinga 

exempelvis en bransch till att följa med i förändringen och möta samhällets krav i den utsträckning det är 

möjligt
261

 för att fortsätta vara en av de starka aktörerna på längre sikt. Vi instämmer med byrå B gällande 

att det krävs en satsning på företagsservice och redovisning för att vara en konkurrenskraftig byrå.  Byrå A 

menar att synlighet kommer att bli viktigare, detta kan tolkas som att de tror att konkurrensen kommer att 

öka. Byrå B har förberett sig långt innan lagändringen vilket vi anser tyder på att de vill vara väl förberedda 

och därmed minimera risker. Idag är det viktigt att möta intressenternas krav. Frågan blir hur pass villiga 

och begränsade byråerna är att anpassa sig efter intressenternas krav då en nyinstitutionellförändring sker.
262

 

Enligt Grönroos handlar det om att kunna skräddarsy efter kundernas nya behov
263

 Det krävs en flexibel 

strategi för att lyckas hänga med i förändringen i rätt tid.
264

 Porter menar dock att företag bör fördjupa sig i 

en strategi och inte försöker täcka alla nya krav från kunder. 
265

   

Synen på den nya marknadssituationen varierar mellan de små byråerna, byrå S ser inget större problem med 

en ökad konkurrens då de har så gott om kunder. Tack vare den nya konkurrensen kan S fördjupa sig och 

erbjuda fler kvalificerade tjänster inom revision. S ser inte någon risk för att revisorer ska bli utan arbete då 

det finns fler bolag än revisorer. Vilket inte överensstämmer med det som skrevs i SOU 2008:32 då det 

väntades uppkomma ett överskott av revisorer. 
266

   Att ta sig an konkurrensen med fler kvalificerade tjänster 

inom sin befintliga strategi ser vi som ett exempel på Porter d.v.s. att fördjupa sig i sin strategiska position
267

 

men vi ser även en risk i att de ser efterfrågan på revisorer så säker speciellt i ett läge då gränsvärdena 

kanske höjs i framtiden. Att positionera sig i den dynamiska hörnan är ett sätt att hantera en mer 

turbulentmiljö 
268

. Byrå P bekräftar ett visst tapp i efterfrågan men menar att det ändå blir många som håller 

kvar vid revisorn inte minst p.g.a. kraven på upplysning i deklarationsblanketten nu finns. Här framkommer 

att företag väljer att ha kvar revisorn p.g.a. det signalvärde som det ger till intressenterna
269

 så som 

exempelvis Skatteverket. Även här ser vi att det finns en tendens att känna sig lite för trygg, kanske kommer 

effekterna visa sig mer framöver om gränsvärdena höjs . Byrå M ser inte den tidigare situationen på 

marknaden som en monopolsituation utan som en oligopol situation. Vi menar att det kan komma att ge 

effekter på sikt då byrån står inför en förändring i och med att det nu istället råder fri konkurrens och en 
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utbudsstyrd efterfrågan kan uppkomma då monopolställningen upphört p.g.a. lagändring 
270

. Överlag så ser 

vi att det finns en positiv syn på den nya konkurrensen men en hel del utmaningar som väntar då det krävs 

mer för att hålla sig konkurrenskraftig på en marknad med fri konkurrens.  

Både stora och små byråerna överlag är överens om att det kommer bli en ökad konkurrens. Dock skiljer sig 

deras syn åt gällande hur marknadssituationen såg ut innan lagändringen. Detta tror vi kommer påverka 

deras syn på förändringen och hur de arbetar med den. Vi tror att om medvetenhet råder gällande att 

efterfrågan innan lagändringen var trygg jämfört med vad lagändringen medför så innebär det att de kan 

arbeta mer strategiskt nu för att lyckas hantera nuvarande och kommande förändringar. Anledningen till att 

vi ser att det finns en skillnad mellan stora byråerna och små byråerna gällande förberedelsen inför den nya 

marknadssituationen kan enligt oss ha att göra med olika storlek, inriktningar och olika mycket resurser att 

tillgå.  

5.1.3 Efterfrågan kommer att påverkas 

 

Byrå A har förlorat några kunder och B har förlorat en kund. Byrå A rekommenderar vilande bolag att ta 

bort revision men enligt byrå B kommer vilande bolag i stora företagskoncerner inte göra sig besväret att ta 

bort revision. Därför tror byrå B att de inte kommer förlora de kunderna och inte påverkas så mycket. Detta 

tror vi gör att de stora byråerna har olika åsikter och syn om effekter på efterfrågan. Att A kommer satsa på 

små kunder då stora kunder inte berörs av revision ser vi som en signal på att A kan befinna sig närmare 

optimeringshörnan än byrå B. Eftersom stor A inte kommer satsa lika mycket på stora kunder som ändå är 

tvingade att ha revision tror vi att de riskerar att fokusera för mycket på nya kunder och därmed kan 

befintliga kunder hamna i skym undan, vilket enligt Grönroos kan resultera i höga kostnader.
 271

  Relationer 

och service är en ständig process i dagens tjänstemarknad som ständigt behöver förbättras för att behålla 

befintliga kunder.
272

 

Två av de små byråerna kommer att tappa cirka 100 kunder men ingen av dem ser detta som ett stort 

problem då de anser att det är kunder de inte haft så mycket kontakt med samt att det handlat om 

enmansbolag, vilande bolag och liknande där de tidigare endast utfört lagstadgad revision. Byråernas syn på 

detta är väldigt positivt då de verkar tycka att det ska bli extra trevligt att få ägna sig åt mer avancerad 

rådgivning och liknande till kunder som de är mer involverade i. Byrå M och byrå G menar att det kommer 

att bli ett större tapp i efterfrågan framöver men menar samtidigt att det inte behöver innebära en successiv 

nedgång då det ändå kommer att efterfrågas kvalitetssäkrad information. Då en agent är vinstmaximerande 

på långsikt.
273

 Utmaningen blir att lyckas förstå och hantera nya attityder och krav ifrån marknaden
274

. Byrå 
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G talar om behovet av en ny revisorsroll och ett mer proaktivt arbete än tidigare. Enligt Carrington handlar 

revisorns roll om att ge försäkran, försäkring och förbättring där förbättring handlar om att revisorn ska 

kunna förmedla information gällande kvalitetssäkringen i redovisningen.
275

  

De stora byråerna tror inte att efterfrågan kommer minska på kortsikt men stor byrå B tror att det kommer 

minska på längre sikt. De stora har förlorat enstaka kunder medan vissa av de små redan nu ser att de 

kommer förlora upp till 100 kunder. Byråer med stark inriktning på revision och som har främst små kunder 

kommer att påverkas mest av den nya lagändringen 
276

 Byrå B visar en viss oro gällande tappet i efterfrågan 

på längre sikt genom sitt förberedande i god tid. De små byråer ser inte efterfrågefallet negativt då de ser det 

som en möjlighet att få ägna sig mer åt rådgivning och får mer tid över till att komma närmare de kunder 

som är kvar hos dem.  Enligt byrå G kommer revisorns roll att förändras. Därför gäller det att vara tydlig 

med sin agent roll till principalen för att minska asymmetrisk information och därmed minska risken för ett 

utökat förväntningsgap. Att synliggöra revisorns roll blir därför ännu mer viktigt enligt Carrington då en fri 

marknad råder.
 277

 

5.1.4 Indirekt påvverkan på små aktiebolag 

 

Stor byrå B menar att revision är trygghet och förtroende vilket kommer minska för dem som tar bort 

revision. Vilket kan leda till att lagen kan ge upphov till kvalitetsgap i aktiebolagens information. 

Informationen blir då bristfällig för aktörerna och därför vill de se reviderad årsredovisning.
278

 Därför måste 

de behålla revisorn eller hitta andra sätt för att övertala intressenterna. Exempelvis så som byrå A menar att 

köpa andra tjänster,  kommer bli en kostnad för dem indirekt om de väljer bort revision. Thomas Carrington 

menar att närliggande tjänster till revisionstjänster inte håller samma kvalitet och säkerhet.
279

 Vi tror att det 

kan behövas en cost benefit analys för de bolag som inte är revisionmspliktiga. Lagen innebär att bolag kan 

ta bort revision men de stora byråerna tror att bolagen måste hitta ett sätt att  täcka förlusten av förtroende 

och trygghet som revisionen signalerar, då revision är trygghet och förtroende enligt bland annat byråerna 

och Thomas Carrington. Lagändringen innebär att de måste anpassa sig till sina intressenter som tvingar 

fram en förändring i företagets beteende och agerande efter en tvingande förändring där samhället kan ha 

fått förändrade uppfattningar från omvärlden.
280
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En av de fyra små byråerna, byrå P menar att det inte har någon påverkan på de små aktiebolagen om de 

väljer bort revision, även om det finns en del problem vid banklån o.s.v. så tror inte byrå P att det påverkar 

aktörer så länge de sköter sina åtaganden och inte hamnar hos kronofogden. Tre av fyra små byråer ser 

problem gällande kvalitetssäkringen som kan komma att försvinna för små aktiebolag som väljer bort 

revision. Det handlar om att det kommer att uppstå större krav på andra säkerheter och exempelvis högre 

kostnader vid lån och amortering. Byråerna bekräftar Peter Clemedtson tidigare åsikter att intressenternas 

kostnader kan öka och att det finns en risk att produktivitet och effektivitet minskar, för de små företagen. 
281

  

Detta kan enligt oss givetvis sätta käppar i hjulen för de små aktiebolagen då de trots valfriheten många 

gånger enligt byråerna visar sig vara näst intill nödvändigt att ha revision. Byrå M uttrycker att fler än väntat 

verkar behålla revisorn av trygghetsskäl och affärsmässiga skäl för att visa att informationen som ges är 

kvalitetssäkrad. Även Signalvärdet kan påverkas negativt då revision enligt Svanström signalerar kvalitet, 

vilken försämras i informationen om revisionstjänsten väljs bort.
282

Vissa av de små byråerna menar att 

företagen som väljer bort revisorn kan komma att utsättas för annan granskning. Vi ser ett kvalitetsgap som 

uppmärksammas av samtliga små byråer men att detta på något sätt, enligt den institutionella teorin
283 

tvingar byråerna att anpassa sig.  

Majoriteten av byråer är överens om att det kommer påverka de små aktiebolagen i negativ riktning. Byrå P 

ansåg dock att så länge aktiebolagen skötte sina uppdrag så läggs inte så stor vikt på revision från 

aktiebolagens aktörer. Men byrå B menar att aktiebolagens aktörer ändå kollar upp aktiebolagen som de ska 

göra affärer med. Om de strävar efter att ha en långsiktig relation med bolaget är en reviderad årsredovisning 

en säkerhet för aktörerna.  I dagens tjänstemarknad är långsiktiga relationer eftersträvade då de oftast är mer 

lönsamma än att lägga resurser på nya relationer
284

. Detta stämmer överens med byrå Ms exempel gällande 

en fastighetsaffär som aldrig blev av p.g.a. att mäklaren ansåg att tryggheten av revision saknades. Risken 

var att förlora kundens kunder. Här ser vi att det blir extra viktigt för revisorerna som är agenten att 

informera om risken för att ta bort revision då det sträcker sig längre än till första ledet och som lätt sprids 

som ringar på vattnet. Asymmetrisk information råder ofta då ett litet aktiebolag som är principalen inte har 

den kunskapen som krävs för att förstå vilka effekter som uppstår då aktiebolagen står inför bredare 

valmöjligheter. Om kunskap saknas kan efterfrågan på byråernas tjänster minska vilket kan leda till lägre 

priser dvs. mindre lönsamhet.
285

 Revisorn kan minska adverse selection problemet genom att informera 

intressenterna och exempelvis ta fram ett intyg i kvalitén i de tjänsterna som erbjuds och på så sätt göra 

marknaden mer effektiv.
286
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5.1.5 Signalvärde 

 

Stor byrå A menar att i Sverige är vi bortskämda med bra kvlaitetsäkrad information detta tyder på att 

standarden i Sverige kan sättas på spel,  och därför tror vi att styrkan i signalvärdet gällande kvalitet och 

trygghet kan försämras för små aktiebolag ut mot sina intressenter. Signalvärdet är signal på kvalitet även ut 

mot principalens intressenter och därför blir nyttan med revision mer omfattande
287

. Revision är försäkran 

eftersom det  signalerar till användaren att finansiella rapporter är rätt.  Den nya lagen gällande avskaffandet 

av revisionsplikt kan leda till att signalvärdet av att ha revisor blir mer tydlig. Då även kundens intressenter 

ser ett värde i Revision.
 
Varje aktör ska göra en cost benefit analys då varje aktör har olika nytta med  

revisionstjänster. 
288

  Risken är mindre för små bolag att välja bort en välkänd  stor revisionsbyrå då 

använandet av deras tjänster signalerar kvalitet och ärlighet till andra intressenter
289

 . Därför tror vi att detta 

kan vara en anledningen till varför de stora byråerna inte har sett en så stor skillnad ännu, då de ses som 

stora välkända byråer. Eftersom byrå B tror på att efterfrågan kommer att minska visar det enligt oss på att 

även stora bolag med välkänt varumärke och stark signalering också kan komma att påverkas  i framtiden.  

Byåerna kan göra en cost benefit analys genom att bedöma rimligheten i förväntningarna från revisorns 

intressenter med tanke begränsningar i revisorns roll. 

En effekt utav avskaffandet av revisionsplikten kan vara att signalvärdet blir tydligare genom att ha en 

revisor. 
290

 Även om det talas om att gränsvärdena är så låga att det endast omfattar små byråer och att det 

finns duktiga redovisare, så är det ändå flera små byråer som påtalar vikten av att ha revisor då det har ett 

starkt signalvärde vid bl.a. försäljning av bolag, finansiering eller större köp av exempelvis fastigheter. Olika 

intressenter kan ha olika nytta av revisionstjänsten. 
291

 Signalvärdet är enligt de små byråerna ganska stort av 

att ha revisor detta kan således lämna ett gap gällande tillförlitlighet, trovärdighet för de små aktiebolag som 

väljer bort revisorn. Byrå M ser att det finns en risk att dessa små aktiebolag som väljer att inte ha revisor nu 

kommer att ställas inför hårdare granskning av Skatteverket. Att välja bort revisorn innebär att välja bort ett 

signalvärde och kostanden som detta innebär är inte helt lätt att värdera enligt byråerna. Byråerna ser att det 

finns ett behov av att någon ställer de jobbiga frågorna även framöver, frågan blir då kommer det att vara 

möjligt att upprätthålla någon form av kvalitets stämpel.  

Alla byråer stora som små tycker att signalvärdet av revision är viktigt då det ännu inte har visat sig finnas 

något fullständigt alternativ till revisionen. Utmaning för byråerna ligger i att fortsätta informera eller 

signalera enligt signalvärdeteorin om effekterna och riskerna med att välja bort dem som agent. 
292

 Det är 

något som är viktigt då revisorn anses ha varit dålig på att informera om sin roll och vad de egentligen gör. 
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Risken är att det blir ännu mer otydligt efter lagändringen om revisorn inte lyckas anpassa sig på marknaden. 

293
Signalering genom att informera skapar tydlighet och förtroende dock ska byråerna akta sig för 

tolkningar.  Det är först när revisorn godkänner redovisningen, som trovärdighet och legitimitet skapas. För 

att lyckas skapa stark signalering bör byråerna utbilda intressenter om deras roll och värde och på så sätt 

minska förtroendegapet.
294

 Byråerna bör göra en cost benefit analys genom att bedöma rimligheten i 

förväntningarna från revisorns intressenter med tanke begränsningar i revisorns roll.
295

 

5.1.6 Bolagsverket 

 

En aktör hämtar information från Bolagsverket och kollar upp övriga aktörer som de ska göra affärer med 

för att inte riskera att affären går fel enligt stor byrå B. Företag agerar för att minska risken att bli lurade 

d.v.s. undvika Moral Hazard problemet.
296

 Enligt stor byrå A kommer företag att efterfråga tjänster som 

kompenserar för revision eller behålla revisionen då det saknas kompetens och resurser hos de små 

aktiebolagen. Byrå B har likande åsikter och ser exempelvis att redovisningskonsulten kan bli ett alternativ 

som kan komma att bli mer vanligt. Dock ser B att det finns risker och problem som kan uppkomma då 

redovisningskonsulter inte har samma stöd i lagen som revisorn och kanske inte vågar säga ifrån på samma 

sätt.  Här ser vi i enlighet med byrå B och regeringens proposition
297

 en risk för att ett gap i kvalitén uppstår, 

som i sin tur kan försämra signalvärdet ut mot aktiebolagens kunder.  

Det tydliggörs även av de små byråerna att de ser ett kvalitetsgap i informationen i årsredovisningen som 

lämnas in till Bolagsverket. Årsredovisningen används av många olika aktörer för att få ekonomisk 

information om ett bolag innan affärshändelser äger rum. Detta överensstämmer med regeringens 

proposition där det också uppmärksammas ett kvalitetsgap för de bolag som väljer bort revisor men ändå 

lämnar in årsredovisning till Bolagsverket.
298

Förvirringen kan idag p.g.a. detta bli större hos aktörer som tar 

del av informationen, om de saknar tillräcklig kompetens för att kunna skilja en trovärdig årsredovisning 

från en mindre trovärdig. Det finns enligt små byråerna problem med att överlämna ansvar till 

redovisningsbyråerna då de tidigare haft varierande kvalitet och allt för ofta lämnat ifrån sig ofullständig 

information. Med det nya regelverket REKO får de visserligen nya regler att hålla sig till enligt byrå G men 

detta innebär fortfarande att det kommer att kosta för de små aktiebolagen då fakturan istället kommer ifrån 

redovisningsbyrån. Byrå P menar dock att endast säker information kommer tas in av Bolagsverket och ser 

därmed inte detta som ett stort dilemma. Vi anser dock att det i enlighet med tre av de fyra små byråerna, 

samt regeringens proposition
299

 föreligger ett problem i att Bolagsverket i dagsläget tar in information i form 
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av årsredovisningar som kan vara upprättade på väldigt olika sätt d.v.s. med varierande kvalitet då 

granskning kan vara alltifrån fullständigrevision till i stort sett obefintlig granskning. Vi ser en fara för de 

små aktiebolagen då de kan drabbas negativt om det inte blir rätt samt att det kan uppstå vilseledande 

information till aktörer som vill handla med de små aktiebolagen. Oavsett så verkar de små bolagen enligt de 

små byråerna ha behov av en del granskning det är bara frågan om vem de vill betala för att få det gjort på 

bästa sätt.   

Både de stora och små byråerna ser riskerna gällande kvalitetsgap då informationen som lämnas in kan vara 

bristande. Alla byråer är överens om att det är en skillnad i kvalitet på det revisorn har granskat. Dock menar 

byrå P att Bolagsverket inte kommer nöja sig med något annat än korrekt information och därför ses inte 

detta som något problem. Kunder som går in och kollar i Bolagsverkets årsredovisningar har en viss 

förväntning som byggs upp av erfarenhet då informationen hos Bolagsverket tidigare har varit granskad. Det 

kan nu finnas årsredovisningar som är gjorda av redovisare och revisorer vilket kan leda till förväxlingar 

mellan parterna då läsaren i allmänhet saknar kunskap och förväntningsgapet 
300

 kan riskera att bli större. 

Detta p.g.a. att aktörerna förlorar den försäkring som ska se till att verksamheten sköts, som revisorns roll 

tidigare har gett 
301

. Att externa aktörer inte kan se skillnaden i kvalitet är ett Lemons problem som innebär 

att en aktör är inte villig att betala de produktens rätta värde då det råder asymmetrisk information
302

.  

5.1.7 Skatteverket och ekonomisk brottslighet  

 

De stora byråerna anser att det kommer att uppstå ökade kotroller från Skatteverket och det blir en fråga om 

fakturan ska komma från Skatteverket eller revisorn. Stor byrå A är mer kritisk än stor byrå B och anser att 

deras jobb har tagits över av Skatteverket som finansieras av näringslivet i form av ökade skatteintäkter 

vilket har tystats ner. Som tidigare har nämnts ansågs lagen om slopad revisionsplikt leda till ökad 

internationell konkurrenskraft303. Vilket försvåras p.g.a. kostnader i form av ökade skatter, kontroller från 

samhället och sämre kvalitet i informationen. Att bli granskad av Skatteverket kan skrämma de aktiebolag 

som ligger under de satta gränsvärden, som kan leda till att det kan vara avgörande att behålla revisorn för 

att undvika extra kontroller, enligt bland annat konkurrensverket.
 304

 Men som byrå A säger, att bli granskad 

av Skatteverket kan vara en fördel för revisorn då nyttan med att ha en revisor kan komma att bli mer synlig.  

Skatteverket ställer sig positiva till att ta på sig rollen men enligt FAR SRS, företagarna och Sveriges 

Redovisningskonsulters Förbund med flera så kommer kvaliteten bli sämre då de inte går att se detta som ett 

alternativ till revisionsplikt.
 305

 Som det ser ut nu är de stora byråerna osäkra om den ekonomiska 
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brottsligheten kommer att öka, då gränsvärdena är lågt satta. De stora byråerna tror dock att lagen gör det 

lättare för dem som vill fuska.  När ett företag har revisor så tar revisorn på sig risk och ansvar för att 

företaget agerar efter deras intressenters bästa. När företaget väljer bort revisorn går risken över till 

företagsledaren, som kan driva företaget på ett oansvarigt sätt, försäkran och tryggheten ut mot 

intressenterna försvinner.
 306

  Dock ser vi att möjligheten till ekonomisk brottslighet verkar komma att 

begränsas då Skatteverket kommer att kontrollera dem mer som inte har revisor. 

De små byråerna ser att det antingen kommer att uppstå mer skattefel eller fler granskningar ifrån 

Skatteverket. Endast byrå P anser att det inte kommer att bli någon skillnad i kvaliteten tack vare 

redovisningsbyråer som täcker upp. Byrå M menar dock att kvaliteten endast delvis kan täckas upp av 

redovisningsbyrån.  Här ser vi att det kan ske en påverkan på förväntningsgapet, då förväntningsgapet 

uppkommer ifrån samhällets förväntningar på revisorn och revisorns roll. Skillnaden mellan vad som är 

revision och vad som är redovisning är ofta otydligt hos allmänheten
307

. Byrå G menar att det inte finns 

någon större samhällsekonomisknytta med slopandet av revisionsplikten då det egentligen handlar om en 

omfördelning och att Skatteverket kommer att granska de som inte har revisor samt att kostnaderna inte 

kommer att bli lägre vilket var avsikten med den nya lagen . Vi ser att det enligt de små byråerna finns dels 

en oro för skattefel men samtidigt anser de små byråerna att det inte kommer att bli bättre för de små 

aktiebolagen då de kan få ökad granskning från Skatteverket eftersom de valt bort granskningen från 

revisorn så påtvingas de alltså en annan granskning. Ett byte av utförare till Skatteverket eller behålla 

revisorn skulle det kunna tolkas som att valet står emellan. Kostnaden kommer allstå att bestå! Vi ser alltså 

att de små byråerna ser att andra transaktionskostnader, kan uppkomma vilket bekräftas av det som skrevs i 

FAR komplett redan 2007.
308 

Gällande ekonomisk brottslighet menar byrå S och byrå P att brottsligheten inte kommer förändras, men 

detta mycket tack vare att det måste anges i deklarationen om det har anlitats revisor eller inte. Vi anser i 

enlighet med de små byråerna att detta med kryss i deklarationen kan vara en bra åtgärd för att minska 

skattefusk. Den ökade granskningen från Skatteverket ställde sig Camilla Littorin förbundssekreterare på 

Företagarförbundet kritiks till då hon menade att små aktiebolag riskerar att pekas ut som fuskare
309

. 

Konkurrensverket ansåg att många kommer att välja att behålla revisorn trots möjligheten att välja bort för 

att på det sättet undvika extra kontroller från Skatteverket
310

 Kan de verkligen välja bort revision eller är det 

endast fråga om att de kan välja vem som utför revisionen? 
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 Både små och stora byråerna ger bilden av att revisionen endast byter utförare. De stora byråer är mer 

kritiska främst byrå A som ser Skatteverket som en ny konkurrerande aktör som nu kan ta över en del av 

deras jobb. Samtidigt lyfts revisorns roll fram i ett nytt ljus, därför ses även Skatteverket som ett 

konkurrensverktyg enligt A. Byrå P menar att Skatteverket inte kommer att ha tillräckligt med resurser för 

att kunna kontrollera alla som inte har revisor även om varningslampor tänds. Överlag tror de små byråerna 

att det inte kommer bli någon större ekonomisk brottslighet än innan lagändringen medan de stora byråerna 

tror att det kan bli så på längre sikt om gränsvärdena höjs.  

5.2 Analys av stora och små byråers syn på strategiförändringar 

5.2.1 Förberedelser inför den nya marknadssituationen  

 

Enligt oss har byrå B kommit länge än byrå A då de har gjort större förändringar så som förvärv och 

satsningar på företagsservice under än längre tid Byrå. A håller i nuläget på att bygga upp 

redovisningsavdelningar på sina kontor. A har försökt nå ut till de nystartade via marknadsföringskanaler 

och kommer att möta de nya behoven med tiden då de inte riktigt vet än vilka tjänster som kommer att 

efterfrågas. Byrå B började god tid se över sin strategi för att möta kundens nya krav. Detta är ett krav för att 

i rätt tid möta marknadens förändringar. Detta är ett tecken på att de kan hamna i den dynamiska hörnan i 

Abrahamsson et als Model of dynamic effectiveness på längre sikt. Där kan företag hamna om de lyckas 

minska gapet mellan extern och intern effektivitet och integrera de två funktionerna, det krävs dock ständig 

förbättring även om aktören ta sig till den positionen. Om företag misslyckas med att integrera de två 

funktionerna kommer det leda till att de externa löften inte fullföljs internt och då kommer kunderna uppleva 

tomma löften. Då gäller det att kunna vara strategisk flexibel på global nivå i dagens läge. 
311

Den 

Dynamiska modellen ser vi som användbar i revisionsbranschen främst då gränsvärdena förväntas öka 

successivt och där konkurrensen kommer bli mycket tuffare enligt byrå B. Byrå A visar ingen stor oro 

gällande lagändringen då de sedan tidigare erbjuder kombitjänster, medan byrå B har satsat och satsar 

fortfarande på företagsservice. Samtidigt menar A att de har en strategi för nystartade bolag. Enligt 

Kindström et al räcker det dock inte med att utveckla och ha nya tjänster i sin portfölj utan fokus bör ligga 

på leveranssteget och försäljningssteget. Det är i dessa steg som det finns möjlighet att bygga upp relationer 

med kunden. Det är dock tidskrävande eftersom erbjudandet är en process och det gäller att få ut de nya 

erbjudandena i rätt tidpunkt. Därför blir det viktigt att utbilda säljaren till att agera på rätt sätt.
312

 Byrå B har 

rekryterat mer än 60 nya redovisningskonsulter fram till idag för att kunna möta kundens behov. Det gäller 

då att kunna utbilda dem på rätt sätt så inget gap uppstår mellan det interna och externa buskapet. Att byrå A 
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har jobbat med nya marknadsföringskanaler ser vi också är ett steg i rätt rikting. Dock är det inte tillräckligt 

eftersom det ska fungera internt också. 
313

  

 

Tre av fyra små byråer har följt debatten innan slopandet noga och en del har följt utvecklingen i andra 

länder.  En av de små byråerna som haft en stor arbetsbelastning ser att det kommer att uppstå en bättre 

balans mellan arbete och fritid. Och ser därför inte att det är ett så stort problem. Vi ser att en förberedelse 

helt klart har ägt rum hos de flesta byråerna och en liten byrå uttrycker det som om de verkligen sett över sin 

strategi, sina kunder och relationer. Relationer med kunder både med befintliga och med nya kunder blir 

avgörande för överlevnad på marknaden. Det är nödvändigt att se över sin strategi ständigt i en föränderlig 

marknad
314

  Vissa byråer ser vi att de satsar på att fördjupa sin position i enlighet med Porters artikel What is 

Strategy? och vill därmed undvika att bli för spretig och bred. Då det kan bli problem om ett företag 

försöker täcka alla kunders behov
315

. Detta kan vara tillräckligt i nuläget men om en höjning av 

gränsvärdena genomförs så ser vi ett behov av att kunna vara mer flexibel i sin strategi. 

 

De stora byråerna verkar ha kommit längre än de små byråerna gällande förberedelse av strategi vilket vi 

tror kan bero på resurstillgången. Byrå B menar att det var mindre fokus på att se över alla aktiviteterna ut 

mot kunden innan lagändringen. De små byråerna har inte kommit lika långt i förberedandet, men anser att 

även om de kommer att förlora en del kunder så gör det inte så mycket då de redan har väldigt många 

kunder.  De stora byråerna satsar mer på att värva nystartade kunder medan de små byråerna satsar mer på 

de befintliga kunderna. Fokus på relationen till kunden kan vara avgörande för att kunna hamna och vara 

kvar i en konkurrenskraftig position.
316

 Här ser vi begränsningar i modellen, då det finns regelverk 

exempelvis gällande jäv som begränsar hur nära en revisor får vara i sina relationer till kunderna. Både stora 

och små byråerna anser själva att det är viktigt att jobba med relationer för att inte förlora kunder till sina 

konkurrenter. Enligt B gäller det att hitta gränsen i samarbete med kunden och skapa en affärsmässig 

relation för att undvika risker. 

5.2.2 Förändring internt gällande kompetensutveckling 

 

De stora byråerna har gjort förändringar internt då många revisorer och redovisningskonsulter har skaffat sig 

titeln auktoriserad redovisningskonsult. Stor byrå B är dock något kritisk till nyttan med dubbla titlar då den 

som är auktoriserad revisor redan har den kompetens som krävs. Byrå A anser att det blir svårt att sätta 

revisorn utanför deras huvudområden samtidigt som de nya tjänsterna inte är lika lönsamma. På en marknad 
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där det råder fri konkurrens kan det lätt bli så att kunden söker efter kostnadsbesparingar och därmed blir 

priset avgörande för kunden. För att en säljare ska lyckas sälja sin produkt med ett premiumpris gäller det 

för säljaren att förmedla ut värdet i erbjudandet och inte endast fördelarna. Detta genom att de externa 

löftena uppfylls internt och dels genom att tänka långsiktig för att kunna förstå kundens behov. 
317

 Lemon 

problemet kan minskas om revisorn visar ett intyg på vad de har gjort, då kan kunden vara villig att betala 

rätt pris och marknaden kan bli mer effektiv.
 318

 Det räcker inte med att tjänsten innehåller rätt egenskaper 

utan det handlar om att informera och utbilda internt så att det externa och interna går i samma 

riktning.
319

De stora byråerna ser dubbla titlar som ett sätt att möta den nya efterfrågan. Viktigaste stegen vid 

skapandet av ett erbjudande är att aktören förbereder organisationen och möjliggör produktionen av det nya 

erbjudandet. Detta för att kunden inte ska uppleva tomma löften
.320  

Därför ser vi att det är viktigt för 

revisorerna att kunna utföra de tjänster som marknadsförs. Vidare ser vi liksom stor byrå A att de nya 

tjänsterna ligger utanför revisorns huvudområde. Risken är att det blir ett gap mellan det interna och externa 

budskapet .
321

 Detta kan leda till sämre service i form av sämre kvalitet till kunden precis som det hände 

med bilbesiktningsbranschen då syftet var från början att förbättra servicen genom att pressa fram en fri 

konkurrens.
 322

 

 

Två av fyra små byråer har genomgått utbildning för att bli auktoriserade redovisningskonsulter vissa har 

även anställt ny personal med den sortens kompetens. Revisorerna på de små byråerna har ett visst motstånd 

till titeln auktoriserad redovisningskonsult då de känner att de egentligen är överkvalificerade. När det gäller 

det intyg som den auktoriserade redovisningskonsulten gör, ger en av de små byråerna en liknelse med att en 

läkare byts ut mot en sjuksköterska eller undersköterska. Det framgår väldigt tydligt av de små byråerna, att 

det intyg som auktoriserade redovisningskonsulten gör inte håller samma kvalitetssäkrings standard som 

revisionen och ett kvalitetsgap kan uppstå. Då ett företag utvidgar sitt tjänsteerbjudande blir det extra viktigt 

att utgå från kundens perspektiv
323

. Det krävs så pass mycket kunskap och kompetens att företaget kan förstå 

kundernas behov även om kunderna själva inte kan tala om vad de behöver
324

.  

 

Både de stora och majoriteten av de små byråerna har anammat nya titeln auktoriserad redovisningskonsult, 

vilket visar att de medvetet eller omedvetet tvingats till en institutionellförändring i revisorns roll och 

anpassning. Trots att både byrå G och B uttalar sig om att de är överkvalificerade för titeln håller de med de 
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övriga byråerna om att det är ett strategiskt sätt för att bemöta förändringarna på marknaden. De flesta 

byråerna anser att det kommer uppstå kvalitetsgap då lagändringen kan leda till att redovisningskonsulten 

ersätter revisorns roll. De stora byråerna har kunnat göra större förändringar i form av uppköp av 

redovisningsbyråer samt utvecklat verksamheten med nya redovisningsavdelningar samtidigt har de för 

avsikt att växa. Till skillnad från två av de små byråerna P och S som uttrycker att de är nöjda med de 

kunder de har även om S också uttrycker att de kan tänka sig att ta sig an större kunder. Medan en av de små 

byråerna i likhet med de stora byråerna har tydligt uttrycker viljan att växa. Men exempelvis har byrå G 

funnit svårigheter i att värva duktig redovisningspersonal.  

5.2.3 Nya roller nytt ansvar 

 

De stora byråerna ser att det uppkommer nytt ansvar och nya skyldigheter i och med tillämpningen av 

REKO regelverket. Försäkringen sträcker sig inte lika långt och mer ansvar läggs över på ägare och på tredje 

part. Byrå B anser att det i dagsläget blir ännu viktigare att tydliggöra vad som ingår i uppdragsbrevet och att 

det anges där i vilka begränsningar som revisorn har gällande sin arbetsuppgift. Det är viktigt att kunden och 

revisorn är överens om vad som ska utföras och på så sätt kan asymmetrisk information minska. En dålig 

relation kan uppstå då det råder informationsasymmetri då agenten är den som fortfarande sitter med 

kompetensen
.325

. Om revisorn inte lyckas vara tydlig kan det uppstå förväxlingar i förväntningar mellan vad 

revisorn enligt regelverk får göra och vad allmänheten tror, så kallad bristfällig standard. 
326

 

 

Gällande ansvar och skyldigheter sker det nu en del förändringar även om vi ser att en av de små byråerna 

fortfarande ser på sin roll som granskare så är det i kombination med rådgivning. Byrå M menar att ansvaret 

på revisorn har lättat i takt med att de auktoriserade redovisningskonsulterna nu fått mer ansvar och 

strängare regelverk att följa. Revisorn, agenten får uppdrag från ett företag som är principalen. Revisorns 

revision kan begränsa principalens svängrum och på så sätt kan revisorn minska risken för andra 

intressenter. Revisionstjänsten innebär ett värde för ägaren då kvalitet i informationen förbättras. Detta 

påverkar möjligheten till likvärdig informationsdelning mellan företaget och intressenterna.
327

 Om revision 

väljs bort kommer trovärdigheten att minska och osäkerheten kommer att öka gällande kvalitet i 

informationen d.v.s. informationsasymmetrin kommer att öka. 
328

 Det finns alltså en risk att 

informationsasymmetrin påverkas negativt av att revisorns ansvar nu enligt byrå M minskat då de 

auktoriserade redovisningskonsulterna fått mer ansvar. Samtidigt påtalar byrå G att detta faktiskt kommer 

resultera i dyrare redovisningstjänster vilket då medför att kostnaderna inte minskar för de som väljer bort 

revisorn. Dessutom uttalas en risk för en förlust i kvalitet då paralleller dras till valfri bilbesiktning och 
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hälsokontroller där valbara delar av kroppen undersöks.  Liknande effekter har visats sig för 

besiktningsverksamheten då det bl.a. setts prishöjningar.
329

  

 

Här är både stora och små byråerna överens om att lagen medfört effekter gällande nya roller och nytt 

ansvar. 

5.2.4 Utveckling av tjänsteutbudet  

 

De stora byråerna försöker bredda sitt tjänsteutbud främst inom redovisning. Byrå B har även tänkt utveckla 

juridik och HR tjänster. Byrå A tror att mer skräddarsydda tjänster kommer att efterfrågas och stor byrå B 

tror att efterfrågan på oegentlighetsutredningar av olika slag kommer att öka. Närliggande tjänster till 

revision, översiktlig granskning eller granskning efter särskilda överenskommelser till skillnad från revision 

har begränsad säkerhet eller inget bestyrkande. Därför saknar dessa tjänster hög tillförlitlighet i 

informationsinsamlingen. 
330

 Vi ser en utmaning för byråerna i att jobba med att förbättra kvalitet i de nya 

tjänsterna som kommer att växa fram. Då det finns ett behov av att erbjuda något mer än nya tjänster, 

erbjudande ska ses som en service process som sker i interaktion med kunden och där kunden ska uppleva 

kvalité och mervärde under hela processen. 331 Eftersom stor byrå A tror att det kommer att efterfrågas mer 

skräddarsydda tjänster, så gäller det att först identifiera dolda tjänster i säljarens tjänsteportfölj för att kunna 

jobba med dem strategiskt på rätt sätt, annars finns det risk i att kundens uppfattning om företaget kan 

påverkas negativt. Tjänster är speciella då de har en längre livscykel och därför kan det behövas mer 

information från övriga intressenter.
332

  Kindströms teori om utvecklandet av nya tjänster
333

 ser vi passar 

revisionsbranschen då mycket av det revisorn gör signalerar något till kundens intressenter och de bör tas i 

beräkning i tjänsteportföljen vid utvecklandet av en ny tjänst från början. Byrå B har kommit en bra bit i 

processen då de tidigt har satsat mycket på företagsservice . Det gäller dock för byråerna att se kundens 

outtalade behov och marknadens kommande krav i god tid. Att säljaren känner till kundens förhoppningar 

underlättar för säljaren att kunna tillgodose kundens behov.
334

Det är viktigt att tjänster som utförs av 

revisorn behandlas strategiskt då det även ingår att informera kunden om vad revisorns roll är och vad de 

verkligen har gjort. Detta för att inte kunden bara ska få en faktura hem. Att se till så att revisorn får träffa 

och informera kunden är en viktig del i serviceprocessen, annars kan kundens uppfattning om byrån 

påverkas negativt tror vi. Det är vid interaktion som det blir avgörande hur kunden upplever erbjudandet och 
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dess kvalitet.
 335

  Vi tycker det är viktig att kunden vet vad de betalar för och håller med Kindström och 

Kowalkowski att en aktör bör utöka sin tjänsteportfölj först när säljaren lyckats skapa sig förståelsen för hur 

kunden upplever de existerande tjänsterna. 
336

 Detta blir viktigt då det enligt byråerna själva finns ett 

förväntningsgap redan innan lagändringen. Stor byrå A har tidigare nämnt att de redan erbjuder olika tjänster 

sen innan och kommer därför inte att påverkas nämnvärt av lagändringen men återigen är det inte tjänsten 

som produceras i byrån den avgörande delen, det är hur det som kommuniceras ut och utförs som påverkar 

kundens upplevelse.
 337

 

 

Byrå S kommer inte att erbjuda några nya tjänster i dagsläget de kommer dock överväga det om 

gränsvärdena höjs. Vi anser att det kan bli problem för S om en plötslig höjning av gränsvärdena skulle 

komma då de än så länge inte funderat på att utveckla nya tjänster. De har hittills satsat på att fördjupa sin 

position, som vi ser är i enlighet med Porter och inte breddat sin strategi 
338

. Vi ser dock att det kan bli 

nödvändigt  att bredda sin strategi på längre sikt om större bolag kommer att omfattas av valfri revision. 

Byrå P har inte heller utvecklat några nya tjänster p.g.a. gränsvärdenas omfattning men har samtidigt åtagit 

sig mer uppdrag gällande enskilda firmor och deklarationen. Så här ser vi ändå en viss förändring gällande 

tjänsteutbudet även om den inte är så omfattande. Byrå M har utvecklat ett brett tjänsteutbud tack vare att de 

nu har tillgång till auktoriserade redovisningskonsulter så kan de erbjuda mer redovisningsinriktade tjänster 

än tidigare. Även speciella revisionsuppdrag tror M kommer att komma framöver. Byrå G menar att 

skräddarsydda tjänster endast kommer att förekomma i specifika fall. Samt poängterar att det kommer att bli 

dyrare tjänster som kräver mer arbete då det saknas tidigare kunskap om bolaget. Detta visar att två av de 

små byråerna ser att det kommer att efterfrågas en annan typ av revisionstjänster även om byrå G menar att 

det inte kommer att vara så vanligt förekommande. Speciella revisionsuppdrag och skräddarsydda tjänster är 

alltså det som Carrington beskriver som närliggandetjänster. Det som är den stora skillnaden mellan revision 

och dessa tjänster är bestyrkandegraden då översiktlig granskning är medel stark säkerhet medan det vid 

särskild överenskommelse inte finns något bestyrkande. Så det är en stor skillnad i bestyrkandegraden samt 

kraven på tillförlitlighet i utförandet vid revision.
 339

 Denna skillnad tror vi att det är extra viktigt att 

kommunicera ut då det redan innan lagändringen fanns ett förväntningsgap gällande vad revisor får och inte 

får göra enligt byråerna. En ny marknad ställer krav på att kommunicera ut sitt erbjudande på bästa sätt så att 
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inte enbart priset blir avgörande
340

. Tjänster sker genom interaktion med kunden och det är ofta bra att 

skräddarsy och erbjuda något unikt.
341

 

 

De stora byråerna och två av de små byråerna kommer att bredda sitt tjänsteutbud. Av de två små som inte 

breddar är det en som kommer att satsa ytterligare på revision av stora bolag samt mer kvalificerade tjänster.  

En liten kommer att ta in mer deklarations uppdrag även om det endast är en smärre förändring. Vi ser här 

ändå att många av byråerna faktiskt har påbörjat ett förändringsarbete och erbjuder ett större mer breddat 

tjänsteutbud än tidigare. Detta är helt klart en anpassning efter lagändringen. Även om de stora ser ut att ha 

kommit mycket längre i sin utveckling av nya tjänster än de små byråerna. Vi kan se att oavsett om revisorn 

har valt att fördjupa sig i sin strategi eller vara mer flexibel i sin strategi så blir det viktigt att förbereda sig 

och anpassa sig.  

5.2.5 Byråernas marknadsföringsstrategi  

 

De stora byråerna jobbar båda med extern-, internmarknadsföring men de satsar främst på 

relationsmarknadsföring. Då revisionsbyråer inte fick marknadsföra sig historiskt under en viss period 

behöver byråerna utveckla och jobba med marknadsföringsstrategier och synliggöra revisorns roll och 

verktygslåda. Stor byrå B ser en utmaning i att profilera sig och synas i en marknad där det nu råder 

konkurrens. Behovet av förtroende ökar hela tiden på marknaden. Det gäller för Branschen att matchar detta 

genom nå kommunicera ut de nya tjänsterna. 
342

 Båda byråerna har försökt erbjuda andra tjänster till 

befintliga kunder. A anser att det finns bra med information hos FAR gällande nyttan med revisor. Enligt 

Carrington gäller det för de stora byråerna att kunna säkerställa att informationen har nått fram på rätt sätt.  

Det gäller att revisorn kan anpassa signaleringen gällande detaljrikedom, tydlighet och enkelhet. För att 

säljaren ska agera på ett önskvärt sätt krävs tydlig koppling mellan det nya erbjudandet och incitament 

systemet. Det är säljaren som har möjlighet till att skapa långsiktiga relationer. 
343

 Det ska inte finnas 

utrymme för att tolka uppgiften som revisorn utför.  
344

 Ett sätt att göra erbjudandet mer unikt är enligt byrå 

B att vara mer social genom att aktivt träffa kunden. Det gäller för byråerna att kunna skilja mellan 

information och signalering för att kunden ska uppleva mervärde i de nya tjänsterna. Exempelvis kunna 

hjälpa kunden utifrån kundens verksamhet och dess risker och kunna göra informationen mer transparant. På 

så sätt kunna få kunden att uppleva förtroende för revisorn i redovisningsuppgifterna. 
345

 Det handlar inte 

enbart om att visa på besparingarna och fördelarna till kunden utan att även att löften infrias. Säljarens 
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utmaning blir att förmedla ut värdet i erbjudandet och inte fördelarna i erbjudandet.
346

 Därför tror vi att det 

kommer bli extra viktigt att kunna göra revisorns verktygslåda synlig på rätt sätt. Vi kan se att stor byrå B 

har mycket fokus på de två sista stegen i Grönroos modell för utvidgat tjänsteerbjudande  
347

 då de satsar på 

att göra erbjudandet mer unikt vid mötet med kunden. Båda de stora byråerna jobbar med att bygga upp 

relationer, vilket är viktigt för att en aktör ska lyckas förstå kunden och på så sätt förstå värdet i erbjudandet, 

då krävs det ett långsiktigt tänkande 
348

. Lyckas byråerna kommer de även kunna ta ett högre pris för sina 

nya tjänster i en konkurrerande marknad. Stor byrå B satsar mycket på företagsservice och enligt Kindström 

bör det vara en del av den övergripande strategin
349

. 

 

Samtliga små byråer arbetar med relationsmarknadsföring då det anses mest effektivt, men endast en av de 

fyra byråerna satsar nu mer aktivt på detta efter lagändringen. Byrå S och P satsar inte mer än tidigare då de 

anser att det inte finns behov av det då de har gott om kunder och inte har för avsikt att växa. Byrå S 

byråerna satsar på att ta sig in på en bransch med större företag. Det är allra bäst om företag kommunicerar 

ut sina relativa fördelar jämfört med konkurrenterna samt att det ska finnas en kunskap om vad kunden vill 

ha. Detta ställer dock krav på kompetens och tar resurser i anspråk. 
350

 Då revisions tjänster ser lika ut 

överallt och följer regelverk är det enligt oss svårt att påtala att just den tjänsten är bättre på en byrå jämfört 

med någon annan eftersom redovisningstjänster ska utföras enligt REKO regelverket. Men vi anser att de 

byråer som nu kan erbjuda redovisningstjänster kan ha det som en fördel i sin marknadsföring då de erbjuder 

ett bredare tjänsteutbud jämfört med byråer som enbart erbjuder revision. Att arbeta med relationer blir en 

viktig del i strategin
351

. De små byråerna arbetar med relationer och Byrå M ser det som viktigt att förstå 

kundens behov och att vara lyhörd och göra rätt och har det som en del av sin strategi.  Vidare menar M att 

ärlighet är en grundförutsättning för en hållbar strategi då det exempelvis enligt M inte är bra att konkurrera 

med en kunds redovisningskonsult, utan ser det som en chans att rekommendera varandra, för att detta 

skapar en nöjd kund med förtroende för byrån som gärna kommer tillbaka.  Byrå G menar att det är mycket 

viktigt att tänka på att revisorsyrket är ett service yrke även om det är lätt att fastna i alla regelverk så måste 

de ändå erbjuda kunden ett mervärde där kunden känner sig bekväm, och upplever att den blir bemött på rätt 

sätt. Tillit, trygghet och trovärdighet visar sig enligt G genom professionalism och att det ställs stora krav på 
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revisorn i form av bl.a. regelverk och tystnadsplikt. Även om kunden inte alltid är medveten om hur mycket 

jobb som det ligger bakom en revisionsberättelse.
 

Både stora och små byråer satsar på relationsmarknadsföring förutom två små byråer som inte behöver satsa 

mer eftersom de har mycket att göra ändå. De stora byråerna har länge jobbat med relationer och de tycker 

att det är extra viktigt efter lagändringen. Stor byrå A satsar även på extern marknadsföring medan de små 

byråerna istället marknadsför sig via Word of Mouth. När det nu kommer att komma nya krav från 

marknaden blir det viktigt att se relationer som en process. Enligt oss finns det en risk att de som inte satsar 

på relationer nu påverkas på lång sikt. Utveckling av relationer är ett sätt att hantera framtiden och kunna 

behålla befintliga kunder
352

. Dock gäller det enligt stor byrå B och byrå G att hitta en affärsmässig relation 

och inte komma kunden för nära. Annars kostnaden kan bli större än nyttan för revisorn.
 353

 

5.2.6 Förväntningsgap 

 

Det finns ett förväntningsgap på makronivå enligt byrå B p.g.a. att byråer har varit dåliga med att informera 

bl.a. kunderna. Byrå A är inte säkra på om de har lyckats vara tillräckligt tydliga i sin kommunikation främst 

nu då de erbjuder andra tjänster än revision men kallas revisionsbyrå. Förväntningsgapet uppstår utifrån 

samhällets förväntningar på vad revisorn får göra och vad revisorn faktiskt får göra enligt regelverk d.v.s. 

bristfällig standard . 
354

 B tycker att branschen inte har lyckats informera om vad revisorn gör och därför är 

det lätt att skylla på revisorn när det egentligen är styrelsen i bolaget som agerat felaktigt. Anledningen till 

att det finns ett förväntningsgap är enligt de stora byråerna att revision har varit inköpsporten men sen har 

det tillkommit kombi uppdrag som intressenterna tror går under revision men som är redovisningstjänster. 

Ytterligare en anledning till att revisorn får ta skulden är för att revisorn ses som en försäkran, då kan 

försiktigheten hos individen minska. Enligt Moral Hazard tolkas det som att revisorn ska hindra oansvarigt 

beteende.
 355

 Då blir det viktigt att tydliggöra revisorns roll och uppgift. Genom att revisorn kan välja att 

antingen signalera eller informera, samt att göra informationen mer transparent. På så sätt kan det skapa 

förtroende för redovisningstjänster
356

. Revisorn kan informera genom att exempelvis utbilda intressenter och 

därmed minska förväntningsgapet. Vid signalering ska revisorn avväga rätt balans mellan detalj, tydlighet 

och enkelhet. Det ska inte finnas utrymme för tolkningar i det revisorn signalerar 
357

. Byråerna är medvetna 

om att de har varit dåliga på detta och menar att ett sätt att minska gapet är att öka informationen. Byrå B är 

tveksamma till hur mycket information som ska ges ut, då det är förknippat med risker. Lyckas de stora 
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byråerna lyfta fram det väsentliga i informationen kan det leda till en mer effektiv marknad och köparen kan 

vara villig att betala mer då adverse selecions problemet minskar.
358

  

 

De små byråerna är medvetna om förväntningsgapets existens och förvirringen som finns hos allmänheten 

gällande vad som är redovisning och revision.  Detta är ett exempel på bristfällig standard då förväxlingar i 

förväntningar mellan vad revisorn enligt regelverk får göra och vad allmänheten tror existerar
359

. Det påtalas 

av byråerna att branschen överlag varit dålig på att informera. Det poängteras av byrå S att det är vid mötet 

med kunden som det är möjligt att tydliggöra roller och uppgifter. Det är i denna interaktion som det finns 

möjlighet att uppfylla kundens förväntningar
360

. Men endast en av fyra byråer tror att förväntningsgapet 

kommer att bli mindre i och med slopandet av revisionsplikten. Då det krävs en bättre och tydligare 

kommunikation ut mot kunden för att förmedla det nya större tjänsteutbudet. Byrå M arbetar med att 

informera sina kunder om vad revision innebär och vilka intressenter som kan ha nytta av det, då M anser att 

det är mycket viktigt att inte kunden upplever tomma löften. Byrå G ser att det finns en skillnad hos små och 

stora kunder då de större ofta är mer insatta och ser att det ofta saknas tid för att informera om vad de gör 

men anser att det är viktigt. Vi ser att de små byråerna är medvetna om förväntningsgapet och dess problem 

att ingen av dem tror att det kommer att öka. Det är viktigt att revisorerna jobbar med att se till så att 

förväntningarna är rimliga och överensstämmer vad revisorn kan och får göra, så att kostnaden inte 

överskrider nyttan 
361

. 

 

Vi kan se att de stora byråerna är medvetna om problemet men inte har lyckats med att minska gapet genom 

att det fortfarande råder bristfällig standard och bristfällig prestation.
 362

Både de stora och de små byråerna 

är medvetna om att förväntningsgapet finns och är eniga om att det funnits brister i tydligheten i 

informationen ifrån branschen. En av de små byråerna tror att förväntningsgapet kan minska framöver då de 

anser att de satsar på att informera tydligt. Revisorsnämnden menar att de krävs tydligare definitioner av de 

nya tjänsterna för att minska gapet då lagen annars kan innebära minskad tilltro till revisorn 
363

. Ytterligare 

anpassning och följsamhet till den nya marknaden krävs för att lyckas. 
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5.2.7 Byråernas framtidsplaner och dynamik 

 

De stora byråerna förväntar sig att konkurrensen kommer att bli allt mer tuffare gällande revisionsuppdrag 

då byrå B är säkra på att gränsvärdena kommer att höjas och andelen revision kommer att minska i samma 

takt. Samtidigt som andra redovisningstjänster kommer att öka kommer då revisionsbyråerna att få inrikta 

sig mer på redovisningstjänster enligt de stora byråerna. Då kommer det enligt byrå A bli svårare att sälja in 

mervärde i revisionstjänsterna. Byrå B har jämfört med England där de har kunnat se en ökad efterfrågan på 

bland annat oegentlighetsutredningar och skattetjänster. Därför gäller det för byråerna att aktivt jobba med 

en dynamisk strategi då marknaden kommer bli mer föränderlig.   

 

De små byråerna tror också på en ökad efterfrågan och ser ljust på framtiden . Byråerna anser att 

lagändringen medför att revisorn kan visa vad revisorn verkligen gör. På kort sikt kommer vissa av de 

småbyråerna inte göra några stora förändringar vilket kan behövas om gränsvärdena höjs. Byrå P menar att 

det kan ta 5 till 10 år och det är då effekterna på revisorn kan synas mer då. Byrå M tror dock att 

konkurrensen kommer bli tuffare för små redovisningsbyråer än de små revisionsbyråerna. De ser stora 

effekter inom efterfrågeförändringen men förlusten kan kompenseras av andra tjänster. Då gäller det enligt 

G att vara en proaktiv revisor och se till att kommunikationen har nått ut på rätt sätt. Vidare tror G att 

byråerna får vänja sig vid en mer efterfrågestyrd marknad, bristfällig information och dyrare granskning. 

De stora och de små ser positivt på framtiden. De små byråerna har dock inte förberett sig fullt lika bra som 

de stora vilket har lett till att hälften av de små byråerna istället har fördjupat sig i sin befintliga strategi. 

Detta genom att fortsätta erbjuda enbart revision och inte redovisningstjänster. De riskerar enligt oss att bli 

mer påverkade av lagändringen på längre sikt då de befinner sig kvar i samma position som innan 

förändringen skedde så kallade optimeringshörnan. Vi ser att de stora byråerna har flyttat sig från en statisk 

miljö och rör sig mot en mer dynamisk position med möjlighet till större konkurrenskraftig. Resterande små 

byråer försöker haka på förflyttningen i modellen och strävar efter att bemöta kundens nya krav.  

Skillnader i inriktning hos byråerna avgör viljan och behovet av anpassning. Byrå A har en större del stora 

företag och därför tror vi att de hittills känns sig ganska trygga. Byrå B har däremot huvudfokus på små och 

medelstora företag och detta tror vi är anledningen till att de ligger långt fram i sitt förändringsarbete. 

Effekterna på kort sikt att synas om byråerna inte är tillräckligt anpassningsbara. 
364

 Viket vi har sett i vår 

studie stämmer in på de små byråerna då små byråer har och kommer förlora många kunder. Detta kan bero 

på att de inte har varit tillräckligt anpassningsbara. Graden av anpassningsvilja kan bero på vad byråerna 

strävar efter och vilken inriktning de har exempelvis har byrå S en starkare inriktning på revision av stora 

företag och har därför inte förberett en förändring i sin strategi. Här ser vi en brist i Abrahamsson dynamiska 
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modell då modellen inte tagit hänsyn till storlek och inriktning på företaget. Detta stärker Porters modell 

gällande att fördjupa sig i sin strategi istället för att täcka alla krav. Dock ser vi att detta endast är hållbart på 

kort sikt då det enligt byråerna kommer att ske en höjning av gränsvärdena vilket enligt institutionell teori 

kommer att tvinga byråerna att i olika grad förflytta sig uppåt i modellen för att hålla sig lönsamma.  

5.2.8 Byråernas strategiska positioner och framtidsriktning  

 

Byrå P och S har valt att fördjupa sig i sin ursprungliga strategi och ha revision som inriktning. Dock har de 

påverkats mest gällande efterfrågan och hamnar därför nära optimeringshörnan (se bilden nedan). S har 

främst stora kunder och satsar mer på att värva fler kunder av större storlek. P har gjort 

personalnedskärningar och därför hamnar P längst ner i vår modell då de har anpassat sig minst.  Men 

samtidigt har både P och M ingen strävan efter att växa. M har utbildat och förberett sin personal innan 

lagändringen och strategin är att jobba med ärlighet och relationer som kommer att visa lönsamhet i längden. 

Därför ser vi att M hamnar ett steg närmare den dynamiska hörnan då M jobbar mycket med kundnytta. G 

har för avsikt att bredda sitt tjänsteutbud och ser ständigt över sin strategi för att möta kundernas nya behov 

med mer proaktiv revisors roll vilket är ett krav för att lyckas bli hållbart konkurrenskraftig. Byrå B tror vi 

har kommit något längre än byrå A då de redan 2007 har gjort stora strategiska förändringar för att förbereda 

sig tidigt. Dessutom lägger byrå B mycket resurser på både befintliga och nya kunder medan byrå A lägger 

mer resurser på att värva nya kunder. Att byrå A har hamnat efter B gällande strategiskt kundfokus tror vi 

har att göra med att de från början kände sig trygga då de sedan länge erbjöd ett bredare tjänstepaket. Vilket 

kan ha lett till att de inte varit lika aktiva i sitt förberedande. Utveckling av tjänster är en process precis som 

utveckling av relationer. Byrå A har dock möjlighet att ta sig upp mot den dynamiska hörnan då de redan 

innan lagändringen såg marknaden som fri konkurrens. 
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Figur 6 Författarnas egen modell  
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6. Sammanfattande slutsats 

I detta kapitel presenteras de slutsatser vi har kunnat dra utifrån vår genomförda analys. Vi presenterar  de 

teoretiska bidrag vi tillför med vår studie. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatta studier inom ämnet. 

6.1 Konsekvenserna som byråerna ser  

 

Det är svårt att jämföra med olika länder då förutsättningarna ser så olika ut. Lagändringen gällande slopad 

revisionsplikt kom ursprungligen till för att företagen skulle kunna konkurrera bättre, men enligt byrå A så 

är det svårt då exempelvis vi i Sverige är mer bortskämda med bra kvalitet. Detta visar på att syftet med 

lagändringen att underlätta konkurrens inte är enkelt att uppfylla fullt ut. Byråerna har redan och kommer 

fortsättningsvis att tillämpa olika strategier. 

En effekt som de flesta byråerna ser är att de kan bli av med oseriösa kunder. De små byråerna ser att lagen 

medför en möjlighet att lyfta fram revisorns roll i ett nytt ljus även om de ser att det kommer att uppstå 

andra kostnader för småaktiebolag som väljer bort revisorn. Enligt A kommer värdet i det revisorn gör synas 

mer då Skatteverket tar över revisorns granskande plats. Vidare menar de stora byråerna att effekten 

kommer att bli störst för små aktiebolag och små byråer. Både de små och stora byråerna ser effekter i form 

av påverkan på kvaliteten till Bolagsverket. De små byråerna har sett en stor effekt i efterfrågan. Två av de 

små byråerna kommer att tappa cirka 100 kunder vardera men hävdar att detta inte är något stort problem då 

det handlar om kunder som de haft lite kontakt med. De ser en utmaning i att fånga in nystartade bolag. 

Gällande övergången från monopol till konkurrens skiljer sig konsekvenserna åt för de stora byråerna. A tror 

inte att lagändringen kommer att medföra någon förändring då de inte anser att det fanns vare sig monopol 

eller oligopol innan lagändringen. B däremot ser att konkurrensen kommer att öka och satsar därför bl.a. mer 

på företagsservice. De små byråerna P och S ser inget problem med ökad konkurrens då det finns fler bolag 

än revisorer samt att kryssen i deklarationen kommer att leda till att många behåller revisorn. Byrå G ser att 

den nya marknadssituationen ställer krav på en ny revisorsroll där det fodras en mer proaktiv inriktning. 

Byråerna M och G ser att ett tapp i efterfrågan kan komma men menar att det på lång sikt fortfarande 

kommer att finnas efterfrågan på kvalitetssäkrad information. Indirekt påverkan på små aktiebolag ses av 

byrå B i form av minskad kvalitet och trygghet. Byrå A menar att för att undvika indirekt påverkan måste 

bolagen kompensera detta med andra tjänster. Majoriteten av de små byråerna ser en negativ påverkan på de 

små aktiebolagen men P menar att det inte kommer bli några problem gällande kvalitetssäkringen. 

Signalvärdet menar byrå A kan försämras då tryggheten minskar i informationen. Byrå B och de små 
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byråerna ser också signalvärdet som starkt och menar att Skatteverket kommer att granska de som väljer bort 

revision. Gällande informationens kvalitet till Bolagsverket menar A att det kommer att efterfrågans andra 

tjänster för att kompensera, B tycker liknande men menar att kvalitetsgap ändå riskerar att uppkomma. Detta 

gap bekräftas av de små byråerna som sedan tidigare sett brister i informationen som redovisningsbyråer 

framställt. De stora byråerna ser att en ökad kontroll från Skatteverket kommer att uppstå de menar att 

kunden endast kan välja vem de ska få fakturan av. Vidare menar de stora byråerna att det finns en viss ökad 

risk för skattefusk. Byrå A uttrycker att de ser skatteverket som sin nya konkurrent. De små byråerna ser att 

det finns två effekter som kan uppstå antingen mer skattefusk eller mer granskning från Skatteverket. P 

menar dock att redovisningsbyråer kommer att täcka upp.  

6.2 Skillnader stora och små byråer ser gällande konsekvenser och vilka strategier de 

bör tillämpa 

 

Byrå A vill satsa mer på nya kunder och fortsätta med sina kombitjänster samtidigt som de utvecklar 

redovisningsavdelningar och ny kompetens på samtliga kontor. Byrå B vill satsa på både nya och gamla 

kunder och har gjort förvärv för att utöka byrån ytterligare med redovisningskompetens. Byrå B ser också 

möjligheter till utvecklandet av nya tjänster i form av exempelvis HR. Byrå M och G har gjort små 

förändringar för att kunna vara mer flexibla i sin strategi då de satsar på relationer och utvecklandet av nya 

tjänster inom redovisning. Byrå M strävar inte efter att växa i nuläget men anser att ärlighet skapar 

lönsamhet på längre sikt. Byrå S och P har valt att fördjupa sig mer i sin strategi då det har mer inriktning på 

revision. S satsar på att växa genom att fånga fler stora kunder genom att bygga relationer. Byrå P däremot 

arbetar vidare med befintliga kunder och ser inte tappet i efterfråga som ett hot då det skapar möjlighet för 

balans mellan arbete och fritid. 

 Alla byråer utom de små byråerna P och G har skaffat sig dubbla titlar de är dock kritiska till den nya titeln 

då de anser sig vara överkvalificerade och paralleller dras till att sjuksköterskor tar över läkarens roll. Enligt 

B är titeln en fördel för redovisningskonsulter då det signalerar kvalitet. Byråerna är överens om att det är ett 

sätt att möta det nya kravet från marknaden. Det har visat sig att det inte behöver vara de små byråerna som 

kommer påverkas och utmanas mer än de stora byråerna. Förändringsbehovet beror på ursprunglig 

inriktning och inte storlek hos byrån. Storleken på byrån och dess resurser är avgörande för hur snabbt en 

byrå kan anpassa sig efter krav på förändring. Den stora skillnaden finns gällande förberedelser då de stora 

byråerna ligger i framkant. Ytterligare skillnader mellan stora och små byråer är att de små byråerna 

fokuserar på de effekter som uppstår hos dem själva. Till skillnad från de stora byråerna som fokuserar på 

effekterna hos de små aktiebolagen. Exempelvis byrå G och S ser en utmaning i att locka till sig 

redovisningskonsulter då blir det lättare att rekrytera för större byråer. De stora byråerna däremot har inte 

uttalat sig om någon utmaning gällande att rekrytera redovisningskonsulter. De stora byråerna har gjort 
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förvärv och utökat sina redovisningsavdelningar och går därmed i större utsträckning mot 

redovisningsinriktning jämfört de små byråerna P och S.  

Båda de stora byråerna anser att det är mindre lönsamt med redovisningstjänster än revisionstjänster. Enligt 

byrå A ses det som utmaning då revisorn hamnar utanför sitt huvudområde. Dock tvingas de till att erbjuda 

mer redovisningstjänster för att möta kundernas behov. Byråerna G och M strävar efter sin förmåga att 

erbjuda ett mer utvecklat tjänstepaket. Byrå S ser att det kan vara nödvändigt att se över strategin endast om 

gränsvärdena höjs. Alla byråer satsar på relationer och mindre på extern marknadsföring då de marknadsför 

sig via word of mouth. Dock ser byrå B att det är av största vikt att bibehålla en affärsmässig relation.  

Byråerna tror inte att förväntningsgapet kommer att öka men majoriteten anser att det krävs mer information 

då den har varit bristfällig tidigare.  Studien visar att byråerna tvingas till institutionella förändringar där det 

nu blir ökat kundfokus och därmed tvingas byråerna till att kommunicera mer för att nå kunderna samt sälja 

in sina tjänster till rätt pris. Samtliga byråerna ser positivt på framtiden då revisorns roll lyfts fram i ett nytt 

ljus då intressenter kommer att se skillnaden på de som valt bort revisorn. De stora byråerna samt byrå M 

förväntar sig en ökad konkurrens och en minskning av revisionsuppdrag då gränsvärdena förväntas öka 

framöver. Vidare ser de stora byråerna att detta kommer leda till en utökad redovisningsinriktning. A anser 

att det kommer att bli svårt att sälja in mervärde i revisionstjänster samtidigt som två små byråer P och S valt 

att fortsätta inrikta sig på revisionstjänster och inte redovisningstjänster. M ser mindre konkurrens för 

revisionsbyråer jämfört med redovisningsbyråer. Byrå B har jämfört sig med England och ser att det 

kommer att bli en ökad efterfrågan på oegentlighetsutredningar och skattetjänster.  G ser en förändring i 

revisorns roll då revisorn nu måste arbeta mer proaktivt för att möta en nu efterfrågestyrd marknad. Denna 

effekt har även visat sig på bilbesiktningsmarknaden. De stora byråerna ser redovisningstjänster som mindre 

lönsamma men byrå G anser att dessa tjänster kommer att värderas till ett högre pris då revisorn bidrar med 

mer kunskap och värde i signaleringen. Vidare anser G att skräddarsydda tjänster kommer bli dyrare då det 

kräver mer arbetstimmar. I vår studie har det visat sig att indirekta kostnader kommer att uppstå. Något som 

kan försvåra för små aktiebolag är exempelvis att hänsyn inte tagits till att vi i Sverige ställer högre krav på 

kvalitet men även sämre lånevillkor och kreditmöjligheter. Enligt byråerna kan även ökade kostnader i form 

av höjda skatter, sämre kvalitet i relationer med aktiebolagens intressenter så som exempelvis 

arbetsmarknaden uppkomma. Därför ser vi att syftet med lagändringen brister då indirekta kostnader 

kommer försvåra för små aktiebolag och försämra möjligheten till konkurrens på internationell nivå. Vi ser 

därför att lagen till viss del försämrar förutsättningarna för små revisionsbyråer som också är små 

aktiebolag. Även om de små byråerna uttrycker det som en lättnad att få minskat kundtryck då det går emot 

grundläggande företagsekonomiskt tänkande om vinstmaximering. Då vi såg en oro hos byråerna när de 

pratade om höjda gränsvärden i framtiden. 
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6.3 Teoretiskt bidrag 

 

Vi ser att både Abrahamssons och Porters teorier går att tillämpa i denna bransch. Även om vi sett tydliga 

bevis på att de som håller sig kvar till sin strategi är de som ser störst effekter gällande efterfrågan. Vi ser 

därför att Porters teorier i dagens hetsiga marknad inte fungerar på längre sikt när lagen inte finns som stöd. 

Då det nu krävs anpassning av revisionsmarknaden mot mer strategisk flexibilitet. Även om vi ser att det 

behöver erbjudas andra tjänster än revision samt att finns begränsningar för hur dynamisk en revisor/ 

revisionsbyrå kan bli eller sträva efter (se författarnas egen modell under rubrik 5.2.8). I denna bransch råder 

det ett förväntningsgap därför blir det extra viktigt att arbeta med rationaliseringshörnan (intern effektivitet) 

för att enligt Abrahamssonsmodell minska gapet mellan intern och extern kommunikation. Detta går inte att 

uppnå fullt ut med Porters teori då det enligt denna teori finns en viss gräns för förändring av den interna 

effektiviteten  då det inte anses lönsamt att sträva efter att täcka alla kunders behov och krav. Vi har i vår 

studie sett att för att skapa lönsamhet i denna bransch krävs det att missförstånd om revisorns roll minskar 

för att kunna upprätthålla tillit till revisorn och branschen. Det är viktigt att inte kunden skapar förväntningar 

som inte går att uppfylla. Det finns dock begränsningar i revisorsrollen och det gäller att skapa en 

affärsmässigrelation.  

 

6.4 Framtida forskning 

 

Då vår studie genomfördes tätt inpå lagändringen om slopad revisionsplikt har det hittills visat på små 

effekter. Enligt samtliga byråer kommer effekterna visa sig mer på längre sikt då de tror på ökade 

gränsvärden. Det har efter vår studies genomförande framkommit av Företagarna att tre av fyra nystartade 

bolag väljer bort revisorn och det kommer att bli möjligt för stora bolag att välja bort.
365

 Effekterna 

förväntas bli synliga redan nu under våren 2011 då beslut om slopande av revisorn måste tas på 

bolagsstämma. Vidare har det visat i Danmark att branschen kan förlora 30 procent i efterfrågan gällande 

revisorns uppdrag.
366

Därför vore det intressant att se vad framtiden ger även om vår studie redan har visat att 

ett förändringsarbete har påbörjats gällande revisorns roll och branschen överlag. Intressant vore att se hur 

redovisningsbyråerna ser på lagändringen och få ta del av redovisningskonsulternas perspektiv detta då en 

byrå menar att det är hos dem som effekterna kommer bli som störst. Att följa processen och se om det är 

möjligt för de byråer som valt att enbart fördjupa sig i revision d.v.s. Porters strategi kommer att hålla på 

längre sikt. Att även göra vidare studier på de byråer som anpassat sig efter den tvingande lagändringen och 

se hur pass dynamiska de behöver vara för att hålla sig konkurrenskraftig internationellt. Detta gäller även 

                                                           
365

 Bolander Hans (2011-05-25), Småföretagen ger revisorn foten, sid 6 
366

 Ottoson Maria (2011-05-25) För tidigt att dra slutsatser sid 7 



 

 - 83 - 

små aktiebolag som också kan vara små byråer. En studie om Skatteverkets förändring behöver göras för att 

se hur pass väl de kan fylla revisorns plats samt hur väl de kan konkurrera med revisorerna. 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor  

Den stora anledningen till slopandet av revisionsplikt är att hjälpa små företag genom att minska deras 

kostnader, tycker ni att man inte har tänkt till tillräckligt innan lagändringen? 

Är ni positiva till lagändringen?  

Ser ni möjligheter och svårigheter?  

 

Vilka svårigheter ser ni? 

 

Hur ser ni på att er (revisorernas) monopolställning har upphört genom lagändringen?  (Hur ser ni på fri 

konkurrens pressas fram genom en lagändring?) 

Har ni kunnat se effekter?  

Vilka effekter?  

Hur tror ni att små aktiebolag påverkas av att välja bort revision? Hur tror ni att det kan påverka 

informationsflödet och transparensen ut mot intressenter? 

Har ni förlorat små aktiebolag som kunder? Om ja, hur många? om nej, tror ni att ni kommer förlora så 

småningom? 

Vilka kvalitetsproblem kan uppstå vid bortvalet av revision?  

Hur tror ni att efterfrågan på revisionstjänster kommer att se ut på kort och långsikt? 

Strategi 

Hur hanterar ni den nya marknadssituationen? 

Har ni förberett er på slopandet av revisionsplikt? Hur? Har ni ändrat på er strategi? Eller inriktning?  

Har ni gjort några förändringar gällande kompetensutveckling? Har det skett någon intern förändring 

gällande nya anställningar, uppsägningar eller omstrukturering? 

Efterfrågas ny kompetens eller kan det finnas nya behov och krav i framtiden bland era anställda? 

Nya Tjänster 
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Hur ser ert tjänsteutbud ut idag? Har det skett några förändringar efter lagändringen? Hur kommer det se ut i 

framtiden tror ni?  

Kommer ni att ta fram mer strategiska tjänster? Om ja ,hur pass skräddarsydda är de utvecklade 

erbjudandena? 

Kommer ni att satsa mest på att behålla befintliga kunder? Hur?  

Kommer ni att satsa på att värva nya kunder? Vilka utmaningar ser ni där? 

Hur kommer ni marknadsföra er framöver? (förändringar i marknadsföringsstrategin?) 

Hur ser ni till/kommer ni se till så att marknadsföringen backas upp av intern medvetenhet? 

Hur ska ni få kunden att se värdet av det ni erbjuder? 

Hur viktigt är signalvärde för er?  

Kommer ni att ändra inriktning på era tjänster? mer revision eller redovisning? 

Vilka tjänster erbjuder ni? vilka tjänster tror ni att ni kommer utöka med? 

Om ja- hur ser ni på förändringen i ansvar och skyldigheter gällande nya tjänster? hur tror ni det kan påverka 

kunden och dess intressenter och förtroende till er? 

Hur ser ni på relationer? Arbetar ni aktivt med att skapa tillit, trygghet och trovärdighet? 

Hur ser ni på att små aktiebolag fortfarande ska upprätta årsredovisning och lämna in till Bolagsverket trots 

att de kan ha valt bort revision?  

Det fanns ett förväntningsgap innan slopandet av revisionsplikten p.g.a. otydligheter och brist på kunskap 

hos intressenterna om revisorns roll (vad revisorn får göra och inte).  Vet ni någonting om detta? 

- Tror ni slopandet kommer att påverka detta gap så att det blir ännu större?  

- Hur informerar ni om era nya arbetsuppgifter/ roller / tjänster för att inte intressenterna ska uppleva 

tomma löften? 

Hur ser regelverket för oberoende, jäv och förtroende/ tystnadsplikt ut för de nya tjänster jämfört med 

revisionstjänst?  

Kan det vara så att lagändringen försämrar kvalitet? – Håller de nya tjänsterna samma kvalitets krav? Om 

nej, hur jobbar ni för att stärka kvalitet?  

Hur ser framtidsplanerna ut?  

 

 


