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Sammanfattning 
 
Examensarbete i företagsekonomi, Södertörns Högskola, Redovisning, Kandidatuppsats HT 2014. 

 

Titel: Avskaffandet av revisionsplikten - Förändringen inom revisionsbyråer. 

 

Författare: Maria Khouri & Tarza Soran 

 

Handledare: Bengt Lindström & Jurek Millak 

 

Bakgrund & problem: 

Tobias Svanström har i sin doktorsavhandling utfört en studie om hur små och medelstora företag 

kommer att efterfråga och använda revision samt rådgivningstjänster efter avskaffandet av 

revisionsplikten. Svanströms studie visade att omkring 60 procent av samtliga företag kommer behålla 

revision trots att lagkrav saknas. Avskaffandet av revisionsplikten förväntades enligt angivelser från 

riksdagen beröra 70 procent av Sveriges företag vilket motsvarade omkring 250 000 små aktiebolag. År 

2010 beslutade regeringen att avskaffa revisionsplikten för småföretag. Avskaffandet av revisionsplikten 

förändrade inte omfattning på revisionen och revisorns arbete, utan det blev avgörande för om företag 

fick välja bort revision. Avskaffandet av revisionsplikten är en extern förändring i lagstiftningen som 

driver företag i nya förhållanden. Företag tvingas anpassa sig och sätta sig in i förändringen för att bättre 

passa in i nya marknader med ny efterfrågan. Företag inom revisionsbranschen har minskat avsevärt 

sedan avskaffandet av revisionsplikten. Revisionsbyråer kan komma att avta och domineras av andra 

typer av rådgivningstjänster som förväntas bli ett viktigt och efterfrågat område inom branschen. Detta 

innebär att verksamheter som eftersträvar framgång måste anpassa sin verksamhet samt sätta in sig i 

förändringarna som sker.

 

Syfte: Syftet är att utföra en uppföljande undersökning av Tobias Svanströms studie genom att 

undersöka hur små revisionsbyråer förändrats sedan avskaffandet av revisionsplikten avseende 

variablerna antalet anställda, omsättning och rörelsemarginal. 

 

Metod: Undersökningen har utgått från en kvantitativ forskningsmetod då årsredovisningar från år 2009 

och 2013 har studerats och information har samlats in avseende revisionsbyråernas variabler antalet 
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anställda, omsättning samt rörelsemarginal. Populationen består av små revisionsbyråer verksamma i 

regionerna Stockholms län, Småland och Norrland. 

 

Resultat och slutsats: Resultatet av undersökningen visade att förändringen av de studerade variablerna 

förändrats negativt men det fanns extremvärden som bidrog till största delen av minskningen. 

Förändringen varierade mellan revisionsbyråerna i samma region då det fanns både positiva och 

negativa förändringar. Mellan år 2009 och 2013 hamnade Sverige dessutom i en global finanskris som 

medförde lågkonjunktur och minskad sysselsättning vilket kan påverkat revisionsbyråernas antal 

anställda, omsättning och rörelsemarginal. 

 

Nyckelord: Avskaffandet av revisionsplikten, revisionsbyråer, Tobias Svanström, organisk struktur, 

mekanisk struktur.
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1. Inledning 

Kapitlet börjar med bakgrund av ämnet och reglerna kring revision. Detta följs av en kort 

introduktion av en tidigare studie av Tobias Svanström. Kapitlet fortsätter med en 

problemdiskussion som följs av frågeställningar och syftet med undersökningen. 

1.1 Bakgrund  

Reglerna för revisionsplikten infördes i Sverige 1895 i samband med aktiebolagslagen. Företag 

blev tvungna att anställa en person med kunskap för att granska företagets räkenskaper. Man 

införde även regler kring revision som medförde krav på aktiebolag som var börsnoterade eller 

hade minst 2 miljoner kronor i aktiekapital. Dessa aktiebolag blev tvungna att utse en revisor 

som auktoriserats av svenska handelskammare (Utredningen om allmännyttans villkor 2008).  

 

Reglerna för obligatorisk revision infördes i samband med ökad antal bedrägerier samt 

förskingring. Med avseende att förbättra synen på revisionsyrket bildades SRS 1899, en svensk 

revisorssamfund som ställde höga krav på revisorer (Näringsdepartementet 1994). Reglerna för 

revisionsplikten ändrades ständigt av lagstiftarna och 1980 var samtliga aktiebolag 

revisionspliktiga. År 2006 överlade regeringen en förändring av reglerna kring revision och 

förslag om att slopa revisionsplikten för småföretag fördes fram.  De nya bestämmelserna kring 

revision för småföretag trädde i kraft den 1 november 2010, då man beslutade om att avskaffa 

revisionsplikten för dessa (Utredningen om allmännyttans villkor 2008).  

 

Tobias Svanström har i sin doktorsavhandling utfört en studie (2008), två år innan avskaffandet 

av revisionsplikten. Det övergripande syftet var att undersöka efterfrågan på revisions- och 

rådgivningstjänster. Även sambandet mellan företagens användning av olika typer av 

rådgivningstjänster och redovisningskvalitén analyserades. Svanström menar att avskaffandet 

av revisionsplikten medfört en valfrihet för företagen, att själva värdesätta behovet av revision. 

Det innebär att lagstiftningen inte blir grunden till förekomsten av revision längre, behovet för 

att tillfredsställa intressenterna blir istället grunden för detta. Studien baserades på små- och 

medelstora företag i Sverige, med en population som omfattades av regionerna Stockholms län, 

Norrland och Småland. Resultatet visade att omkring 60 procent av samtliga småföretag 

kommer att behålla revision trots att lagkrav saknas. 
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Med de nya bestämmelserna avsåg regeringen bland annat en ökad valmöjlighet för de 

småföretagen. Dessa fick möjlighet att använda revisionstjänster de ansåg sig vara i behov av. 

Denna lagändring förväntades öka företagsetableringen och konkurrenskraften som i sin tur 

resulterar i fallande priser på marknaden (Justitiedepartementet 2008). Enligt angivelser från 

riksdagen förväntades 70 procent av Sveriges småföretag beröras av detta, vilket motsvarade 

omkring 250 000 små aktiebolag. Bestämmelserna medförde att företag som uppfyller minst 

två av dessa värden under de senaste två åren får möjlighet att välja bort revision: 

 

•        Högst 3 anställda  

•        Högst 1,5 miljoner kronor i balansomslutning  

•        Högst 3 miljoner kronor i nettoomsättning 

 

Företagen som väljer bort revision förväntas kunna minska på kostnaderna och spara omkring 

10000–20000 kronor beroende på om dem väljer att investera i andra konsulteringstjänster 

(Justitiedepartementet 2009). För vissa företag kan det vara oklokt att välja bort revision trots 

kostnaderna då företag som planerar att expandera efter en viss storlek inte uppfyller kraven för 

gränsvärdena och har då ingen valmöjlighet (Gianuzzi 2010).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Interna och externa drivkrafter kan tvinga företag till förändringar och driva in dem till nya 

miljöer med ny efterfrågan. Exempel på externa drivkrafter är politiska, ekonomiska och 

kulturella förändringar, dessa behöver nödvändigtvis inte vara något negativt. De politiska 

drivkrafterna kan exempelvis handla om lättnader i internationella handelsrestriktioner som i 

sin tur bidrar till framväxten av nya marknader och ger företagen möjlighet att expandera 

(Alvesson & Svenningsson 2012, s. 232-233). Externa drivkrafter kan driva företag till nya 

förhållanden som tvingar dem att anpassa sig till förändringarna för att bättre passa in i nya 

marknader med ny efterfrågan. Vissa företag har lättare att anpassa sig till förändringarna 

medan andra har svårt att arbeta inom nya miljöer med ändrade arbetsförhållanden (Zetterquist, 

Kalling & Styhre 2012, s.167-168). Tidigare studier visar att stora företag oftast har större 

överlevnadspotential än mindre företag vid externa förändringar, då de lättare anpassar sig till 

föränderliga situationer med ny efterfrågan (Barnett, Greve & Park 1994, s.149; Järvinen, 

lamberg, Murmann & Ojala 2009, s.5).  
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Idag domineras den svenska revisionsmarknaden av fyra stora revisionsbyråer som kallas "the 

Big Four". En granskning av SvD visar att dessa har ett starkt oligopol på marknaden och 

reviderar över 90 procent av de större börsnoterade bolagen (Melzer 2010). Stora 

revisionsbyråer reviderar oftast stora börsnoterade företag medan små revisionsbyråer reviderar 

mindre företag. Sedan avskaffandet av revisionsplikten har mer än hälften av samtliga företag 

med valmöjlighet valt bort revision. Av de nystartade företagen väljer mer än 80 procent bort 

revision och för företag registrerade innan avskaffandet har andelen företag som väljer bort 

revision ökat från 22 procent sedan år 2011 till 46 procent år 2013 (Kreditupplysningsföretaget 

UC 2014). Då avskaffandet av revisionsplikten medfört att allt fler småföretag väljer bort 

revision kan detta i sin tur påverka de små revisionsbyråerna. Anledningen till att de små 

revisionsbyråer kan komma att påverkas av denna lagändring är då det blir färre klienter kvar 

på marknaden.  

 

1.3 Frågeställningar 

•  Hur har små revisionsbyråer förändrats avseende variablerna antal anställda, omsättning 

och rörelsemarginal sedan avskaffandet av revisionsplikten? 

•  Har förändringarna varit större inom små revisionsbyråer i Stockholms län jämfört med 

Småland och Norrland? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka de små revisionsbyråerna, efter avskaffningen av 

revisionsplikten för småföretag, och eventuella förändringar i dess variabler samt om 

förändringarna skiljer sig åt storleksmässigt beroende på geografiskt område.  
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2. Teoretisk referensram och tidigare forskning 

Kapitlet börjar med en presentation av teorier som kopplas till studiens ämne, sedan fortsätter 

kapitlet med beskrivande regler samt genomgång av Sveriges ekonomi under de studerade 

åren. Detta avslutas med tidigare studier för att läsaren ska få en ökad förståelse för ämnet. 

2.1 Kontingensteori - kontextperspektiv 

Kontingensteori diskuterar relationen mellan organisationens miljö och dess struktur. Teorin 

innebär ovisshet och tyder på faktorer som den egna organisationen inte har makt att påverka 

eller kontrollera. Teorin utgår från att det inte finns ett "bästa sätt" att organisera, det varierar 

beroende på situationen man befinner sig i. Ständigt sker externa förändringar i samhället, 

forskarna Lawrence och Lorsch tar upp flera externa förändringar som ligger utanför 

organisationens makt att kontrollera. Förändringstakten i forskning och utveckling är ett 

exempel på en extern förändring som tvingar organisationer att tänka om och sätta sig in i 

förändringarna som sker (Zetterquist, Kalling & Styhre 2012, s.167-168). 

 

Forskarna Burns och Stalker anser att det är lättare för organisationer av organisk struktur att 

reagera på förändringarna som sker jämfört med en organisation av mekanisk struktur. 

Organisationer av organisk struktur anses vara mer anpassade för föränderliga miljöer och 

hanterar förändringarna som sker genom att ställa om sina rutiner och arbetsformer efter nya 

villkor som uppstår på marknaden. Den mekaniska strukturen kännetecknas däremot vid att 

organisationen verkar inom en stabil miljö med specialiserade arbetsuppgifterna och är mindre 

flexibla för förändringar (ibid. s.167-170). 

 

Arbetssättet inom revisionsbyråerna kan tänkas variera beroende på hur dem går tillväga vid 

genomförandet av arbetet. Arbetssättet inom revisionsbyråerna kan tänkas vara av organisk 

eller mekanisk struktur. I revisionsbyråer med organisk struktur kan revisorn tänkas få rätten, 

men även ansvaret att självständigt fatta beslut på ett sätt som inte är rutinmässig. Dessa byråer 

kräver att man har kunskap för att kunna utföra egna bedömningar och slutsatser, vilket gör det 

lättare för dem att anpassa sig och ställa om efter förändringar som sker. Revisionsbyråer av 

mekanisk struktur kan tänkas använda befintliga metoder och modeller som innehåller tydliga 

vägledningar och instruktioner kring tillvägagångssättet av arbetet vilket inte kräver någon 

större kunskap. Arbetssättet kräver därmed ingen individuell bedömning, vilket kan leda till att 
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revisionsbyråerna av mekanisk struktur kan uppleva förändringar som något negativt eftersom 

de har svårt att anpassa sig och arbeta i omväxlande miljöer. 

 

2.2 Förändringsteori 

Förändringsteorin handlar om att organisationer identifierar behovet av förändring i syfte att 

uppnå effektivitet. För att organisationer ska kunna hålla jämna steg med förändringarna som 

sker i omvärlden krävs det att de är konstruerade för förändringar. Det är även viktigt att 

forskare visar beskrivande modeller som kan förklara dessa förändringar. Förr i tiden var 

omvärlden väldigt stabil och enkel vilket inte krävde dynamiska modeller som beskrev 

förändringarna, det räckte med statiska modeller som bedömde två tillstånd med varandra. Vid 

förändringar insåg man att de statiska modellerna var otillräckliga och krävde kompletteringar 

(Hatch 2002, s.383). 

 

Lewin forskade och utvecklade teorier år 1940 inom socialpsykologin. Lewins teori beskrev 

den sociala institutionen som en balans mellan två olika krafter där ena parten är negativt 

inställd för förändringar och den andra parten positivt inställd. Då dessa verkar mot varandra 

skapas stabilitet (jämviktstillstånd). Lewins modell visar förändringar i organisationer genom 

tre separata händelser: Upptining, förändring och nedfrysning igen. Förändringar i omvärlden 

resulterar i störningar inom organisationens stabilitet, när de krafter som stödjer förändringen är 

starkare än de krafter som motverkar den förflyttas organisationen till nästa tillstånd (ibid. s. 

385-386). 

 

Upptiningsfasen är förberedande och planerande för organisationen, här inkluderar Lewin 

samtliga parter som berörs av förändringen. Medarbetare, utbildning och annan betydelsefull 

information ska inkluderas i syfte att reducera friktion och motstånd samt övertyga samtliga 

parter om att organisationen är i behov av förändring. Organisationen ska i förändringsfasen 

handla utifrån planer som formulerats för att senare återfrysa organisationen. Återfrysning sker 

när organisationen hamnat i ett förnyat och önskat läge, för att skapa stabilitet. 

 

Lewin menar även att det är viktigt att utifrån information och kunskap som organisationen 

engagerat deltagarna reducerar motstånd som uppstår och därmed möjliggöra 

förändringar(Alvesson & Sveningsson 2012, s. 238-239). 
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Många revisionsbyråer kan fyra år efter avskaffandet tänkas ha passerat upptiningsfasen och 

förflyttats till förändringsfasen. I förändringsfasen försöker revisionsbyråerna komma på 

strategier för att anpassa sig till nya marknader med nya förutsättningar. Förändringsfasen 

pågår fram tills det skapas balans mellan de drivande och mot drivande parterna. Andra 

revisionsbyråer kan med hjälp av strategier ha tagit sig igenom förändringsfasen och genomfört 

en nedfrysning för att skapa stabilitet. Revisionsbyråerna kan genomföra en nedfrysning när de 

hamnat i balans och hittat ett arbetssätt inom organisationen som samtliga parter är överens om. 

 

2.3 Revision 

Revision är ett professionellt sätt att granska bokföring, förvaltning samt årsredovisning. Detta 

utförs för att revisorn årligen skall upprätta en revisionsberättelse och uttala sig om 

informationen som lämnats av företagen. I ett företag där ägarnas ansvar är begränsad ställs 

höga krav på att företaget lämnar korrekta uppgifter. I revisionsberättelsen och 

årsredovisningen finns fakta som företagets intressenter kan ta del av och därmed skapa en 

uppfattning kring företagets ekonomiska ställning samt förvaltning. Informationen riktar sig till 

olika typer av intressenter såsom kreditgivare, leverantörer, ägare, anställda och staten. Utifrån 

det som lämnas utåt kan de olika intressenterna bedöma och avgöra kring exempelvis kredittid 

samt företagets förmåga att betala skulder. Syftet med extern revision är att öka intressenternas 

förtroende till de finansiella rapporterna som företagen lämnar utåt, som bevis på att 

verksamheten sköts på ett lagligt och korrekt sätt. För att intressenter ska kunna förlita sig på 

den information som lämnats krävs det att god revisionssed samt regler följs. Att företag 

reviderar den finansiella informationen ger ökad trovärdighet och är grunden för ett fungerande 

samhälle och näringsliv (Wernerman 2006).  

 

2.3.1 Rådgivningstjänster 

Revisionsbyråerna arbetar med redovisning och revision men även rådgivning. Tobias 

Svanströms studie visade att omkring 2/3 av företagen som anlitar revisionsbyråer efterfrågar 

rådgivningstjänster. Det är ofta förekommande att företag med tidigare utbyten och goda 

relationer med revisionsbyråerna uppskattar revisorns arbete och väljer därför att även köpa 

rådgivningstjänster. Att företagen använder revisionsbyråernas rådgivningstjänster har visats 

öka kvaliteten inom företagen (Svanström 2008).  
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En studie av FAR visar att rådgivningstjänsterna inom revisionsbyråerna i Sverige ökat mellan 

år 2006 och 2011 med 70 procent och utgjorde 13,1 procent av rådgivningsmarknaden (FAR 

2011).  

 

Rådgivningstjänsterna kommer fortsätta öka kraftigt och med tiden utgöra den största 

marknadsandelen av redovisnings- och revisionsbranschen. Flera faktorer visar att 

revisionsbranschen kommer tappa marknadsandelar medan redovisning och rådgivning 

kommer ta fart och vara mer betydelsefulla. Anledningen till att rådgivningstjänsterna ökat och 

blivit mer betydelsefulla kan bero på yttre faktorer som komplexa regelverk eller global 

konkurrens som leder till att företag blir i behov av expert rådgivning. Fördelen med att 

revisionsbyråer erbjuder både revisions- och rådgivningstjänster är en komplett rådgivning till 

klienten. Dessutom är revisionsbyråerna pålitliga experter med ett utbud av kompletta tjänster 

(Norberg 2014). Detta innebär att revisionsbyråerna som eftersträvar framgång måste anpassa 

sin verksamhet och sätta sig in i förändringarna som sker för att överleva (Halling 2014).  

 

2.4 Revision enligt EG-rättsliga bestämmelser 

De nordiska länderna har till skillnad från övriga Europa länge haft omfattande regler kring 

revision av aktiebolag. En del nordiska länder har försökt anpassa sig till de europeiska 

reglerna genom att sänka gränsvärdena för revisionsplikten men reglerna är fortfarande 

striktare i de nordiska länderna än vad de är inom övriga Europa. Möjligheten att avstå 

revisionsplikten varierar mellan olika länder men det är fortfarande ett krav på att börsnoterade 

och finansiella bolag i samtliga länder använder sig av revision (Revisionsplikten i Europa 

u.å.). 

 

Direktiven används av den europeiska unionen för att ange vilka mål medlemsländerna ska 

uppfylla för att uppnå en harmoniserad lagstiftning och därmed ökad jämförbarhet. Det är upp 

till medlemsländerna att själva bestämma hur de vill gå tillväga för att uppnå dessa mål 

(Förordningar, direktiv och andra rättsakter u.å.). Syftet med direktiven är att minska 

administrativa bördan för små och medelstora företag vilket resulterar i en bättre fungerande 

marknad med ökat antal fusioner och förvärv (Utredningen om allmännyttans villkor 2008). 

 

I det fjärde bolagsrättsliga direktivet (78/660/EEG) finns bestämmelser beträffande revision. 

Enligt direktivet får EU:s medlemsländer undanta vissa företag från revisionsplikten. Dessa 
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bestämmelser gäller småföretag som inte överstiger mer än ett av kraven 50 anställda, 70 

miljoner kronor i omsättning och 35 miljoner kronor i balansomslutning. Småföretag inom EU 

definieras av att gränsvärdena 50 anställda, 80 miljoner kronor i omsättning eller 40 miljoner 

kronor i balansomslutning uppfylls.  Medelstora företag inom EU definieras av att minst två av 

gränsvärdena 249 anställda, 400 miljoner kronor i omsättning och 200 miljoner kronor i 

balansomslutning uppfylls (Redovisningsutredningen 2014). 

 

2.5 Effekter med avskaffandet av revisionsplikten 

Bolagsverket i Sverige visar att kvalitén på årsredovisningar blivet sämre sedan avskaffandet av 

revisionsplikten. Det är mer förekommande att årsredovisningarna innehåller formalia fel och 

antalet förseningsavgifter har ökat med 10 % jämfört med året innan (Bolagsverket 2012). 

Försämrad kvalité på årsredovisningar kan resultera i att företag får mindre tilltro från 

intressenterna. Det blir svårare för exempelvis kreditgivare att skapa en rättvisande bild av 

företagets ekonomiska situation för att kunna utföra en kreditbedömning.  

Kreditvärderingsföretaget UC (2014), är ett av Sveriges ledande affärs- och 

kreditupplysningsföretag. Tre år efter avskaffandet varnar de för en ökad osäkerhet i 

kreditprövningarna som utförs av mindre bolag som inte använder sig av en revisor eller 

auktoriserad redovisningskonsult. Kreditupplysningsföretag förvarnar eftersom revisorn skapar 

trygghet och förtroende utåt från företaget, det ger även en högre kreditvärdighet (Brännström 

2013). Detta har resulterat i att allt fler kreditgivare kräver att företag har en anlitad revisor som 

säkerställer att information som lämnats inte innehåller väsentliga fel. Kreditgivarna har även 

ökat sina krav kring användningen av olika säkerheter för företag som valt att avstå från 

revisorn, framför allt vid stora krediter (Fälldin 2013). Att avstå från revision innebär inte 

hårdare kontroller från skatteverket, men det kan öka risken för att fel ska uppstå. Skatteverket 

anser att många småföretag inte lägger ner tid på sin redovisning vilket resulterar i att det lätt 

uppstår oavsiktliga fel. Verksamhetsutvecklare från skatteverket anser att förenklingen av 

gränsvärdena för revisionsplikten är något positivt men att det faktiskt är smart att anlita någon 

med kunskap för att undvika brister i redovisningen åtminstone i början av företagets 

grundande (Skatteverket 2010).  

 

År 1993 valde man att avskaffa revisionsplikten för småföretag i England. För att mäta effekten 

kring avskaffandet av revisionsplikten utfördes en studie år 2004 dvs. 10 år efter avskaffandet. 
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Studien baserades på sammanlagt 385 småföretag med aktiebolag som bolagsform. Av de 

studerade företagen var det 42 procent som valde att behålla revision, dessa företag var 

* Företag med större omsättning 

* Företag som inte var helt familjeägda 

* Företag som menade att revisorn ökade trovärdigheten för den finansiella informationen 

* Företag som tillhandahöll årsredovisningen till intressenter 

Företagen som fortsatte med revision ansåg att revision övervägde mer än att spara på 

kostnaderna. Av de studerade företagen var det 58 procent som valde att välja bort revision. 

Man menar att motiven till att dessa företag valde bort revision var att minska på kostnaderna 

samtidigt som de inte ansåg att revision tillförde företaget några fördelar. (Collins, Jill, Jarvis, 

Robin & Skerratt, Len 2004). 

 

Skatteverket i England (HM Revenue and Custom) anser inte att en ökad utredning krävs på 

företag som valt bort revision. Kreditupplysningsföretaget The Institute of Credit Management 

uttalande om att kreditvärdigheten på företag som väljer bort revision kommer att sjunka 

(Utredningen om allmännyttans villkor 2008). I Danmark anses de flesta företagen fortsätta 

använda revision trots att lagkrav saknas. Kvalitén på årsredovisningarna har inte förändrats 

sedan avskaffandet av revisionsplikten (Brännström 2013b). Att företag använder revision 

anses inte vara en lösning till den ekonomiska brottsligheten. Det är endast 2 % av samtliga 

anmälningar som utgör ekonomisk brottslighet som beror på att revision inte upprättas 

(Utredningen om allmännyttans villkor 2008). 

 

2.6 Sveriges ekonomi mellan 2009 och 2013 

År 2009 var ett startskott för en global finanskris som medförde global lågkonjunktur vilken 

betraktas som den värsta finanskrisen sedan den stora depressionen på 30-talet. Bank och 

kreditväsendet hamnade i stora svårigheter över hela världen. Bakgrunden till finanskrisen var 

övervärdering och överbelåning för bostadsmarknaden i USA. På grund av en ökad 

globalisering spreds finanskrisen snabbt till andra länder. Då Sverige är starkt beroende av vad 

som sker i omvärlden påverkades Sveriges BNP och ekonomi negativt. BNP är en förkortning 

av bruttonationalprodukter och anges som värdet av samtliga varor och tjänster som framställs 
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inom landet. Finanskrisen var orsaken till den djupa konjunkturnedgången i svensk ekonomi 

med en minskning av BNP med över 5 procent. Det tog några år för Sveriges ekonomi att 

återhämta sig och år 2010 visades en positiv utveckling av Sveriges ekonomi med riktigt höga 

tillväxtsiffror som tydde på att ekonomin var på väg till en återhämning. Denna tillväxt 

bromsades snabbt under 2011 i samband med att skuldkrisen förvärrats (BNP – Sverige 2014; 

Stabsavdelningen 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

     

Sysselsättningsgraden visar hur stor del av befolkningen som är sysselsatta mellan en viss 

åldersgrupp. Sysselsättningen i Sverige sjönk mellan år 2009 och 2013, men återhämtades och 

klättrade sakta upp igen. Det är kraftfulla omväxlingar likt finanskrisen som bidrar till 

förändring av den ekonomiska ställningen och förutsättningarna för företagen 

(Tjänsteproduktionen 2014).  

 

Den kraftiga minskningen av sysselsättningsgraden bidrog till ökad arbetslöshet mellan år 2009 

och 2010, arbetslösheten ökade till cirka 9,5 procent från att den år 2008 var cirka 6 procent. 

Arbetslösheten återhämtades sakta därefter och år 2013 låg den på cirka 8 procent. Från ett 

svenskt perspektiv var arbetslösheten fortfarande hög men ur ett internationellt perspektiv var 

arbetslösheten låg i Sverige. Snittet för arbetslösheten inom EU var 11 procent år 2013 (Fakta 

om jobben u.å. Tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 2013). 

 

 

2009	   2010	   2011	   2012	   2013	  
BNP,	  år	   -‐5.2	   6.0	   2.7	   -‐0.3	   1.3	  

-‐5.2	  

6.0	   2.7	  

-‐0.3	  

1.3	  
Procent	  

	  	  	  	  	  BNP,	  förändring	  jämför	  med	  
föragånde	  år	  	  

	  

Figur 1:Förändring av BNP i procent.  
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2.7 Tidigare forskning 

Tobias Svanström utförde en studie (2008), om hur små- och medelstora företag kommer 

efterfråga och använda revisions- och rådgivningstjänster efter avskaffandet av 

revisionsplikten. Studien baserades på en enkätstudie inom tre regioner i Sverige, där totalt 900 

aktiebolag undersöktes. Studien baserades på en enkätstudie då det krävdes en stor mängd data 

som skulle vara svår att samla in via exempelvis intervjuer. Studien krävde även att man tog 

kontakt med företagen då det skulle vara svårt att mäta efterfrågan på revisions- och 

rådgivningstjänster efter avskaffandet av revisionsplikten genom exempelvis årsredovisningar. 

Svanström kompletterade enkäterna med information från årsredovisningar för att kunna 

besvara syftet på ett tillfredsställande sätt. 

 

Tidigare studier som baserats på regionala skillnader har inte genomförts men det har däremot 

konstaterats att olika regioner kan främja, stödja eller hindra företagens framgång beroende på 

exempelvis konkurrensförhållanden och utbudet av revisionsbyråer (Bennett, Robson & 

Bratton 2001). Regionerna som undersöktes var Stockholms län, Norrland och Småland. Dessa 

regioner valdes då det tidigare argumenterats för att efterfrågan på revisions- och 

rådgivningstjänster kan tänkas skilja sig mellan företag i glesbyggda städer och storstäder. 

Småföretag i glesbyggda städer anses efterfråga revision i högre utsträckning än i storstäder 

(Svanström 2008).  

 

Skillnaderna mellan dessa regioner är att Smålandsregionen befinner sig i södra Sverige, med 

mindre än hälften så många invånare som Stockholms län. Norrland är glesbefolkat med hälften 

så många invånare som i Stockholms län och består av byar med små och medelstora städer. 

Stockholms län är en storstadsregion med ett stort utbud av revisionsbyråer och betydligt större 

befolkning än i Norrland och Småland (NUTEK 2000). 

 

Resultatet visade att efterfrågan på revisions- och rådgivningstjänster kommer att skilja sig 

mellan regionerna, företag i Småland och Norrland förväntas efterfråga tjänsterna i högre 

utsträckning än i Stockholms län. Svanström menar att skillnaderna kan bero på att företag i 

mindre städer innehar nära relation till revisorn som uppskattas och värderas högt vilket leder 

till ett framgångsrikt rådgivningsutbyte, medan företag i storstäder innehar en ren affärsmässig 

relation med revisorn. Anledningen till detta kan tänkas bero på att utbudet av företag skiljer 

sig från storstäder. Då utbudet av företag är betydligt större i storstäder har revisionsbyråerna 
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inte lika stor press på sig, de behöver inte ta hand om sina klienter på samma sätt som i mindre 

städer (Svanström 2008).  

 

I Svanströms studie visades även att företag från Småland i särskilt hög utsträckning kommer 

efterfråga revision. Svanström menade därför att avskaffandet av revisionsplikten kan resultera 

i att vissa delar av landet påverkas mer än andra. Det visades även att cirka 60 procent av 

samtliga företag i undersökningen kommer att behålla revision trots att lagkrav saknas. Således 

menar han att konsekvenserna på revisionsbranschen kommer att bli relativt små då 

rådgivningstjänsterna i revisionsbyråernas uppskattas i små- och medelstora företag. Då 

efterfrågan på revisions- och rådgivningstjänster är nära relaterade och sammankopplade på 

flera sätt kommer företag som använder sig av rådgivningstjänster genom revisionsbyråer även 

fortsätta använda revision efter avskaffandet(Svanström 2008). 

 

Ytterligare en studie om efterfrågan på revision efter avskaffandet av revisionsplikten för 

småföretag, är skriven av författarna Collis, Jarvis och Skerratt (2004). Studien utfördes på 385 

småföretag i England där man undersökte vilka de avgörande faktorerna var vid valet av 

frivillig revision för småföretag. Småföretagens åsikter och efterfrågan på revision har varit 

huvudsyftet i studien, med anledning av att småföretag är de mest berörda av lagstadgad 

revision samt att de betalar för att bli reviderade. 

 

Resultat från studien visade att 63 procent av de undersökta företagen valde att behålla revision 

trots avskaffandet av revisionsplikten. Av dessa var det 43 procent som menar att 

årsredovisningens kvalitet förbättras med  revision samt att det ger en mer rättvisande bild av 

dess ekonomiska ställning, vilket bidrar till en uppnådd legitimitet. Den förbättrade möjligheten 

till kreditgivning från banken blir även en avgörande faktor till att revision bibehålls trots 

avskaffandet, då revision minskar informationsasymmetrin mellan kreditgivare och företag. 

 

Collins studie påvisar även att fördelarna med en reviderad årsredovisning överväger 

kostnaderna för revision. Detta resultat ger därmed inget stöd för statens huvudsakliga 

anledning vilket är att sänka de administrativa kostnaderna för småföretag genom att avskaffa 

revisionsplikten. I de flesta småföretag utgör ägarna även ledningen i företaget, vilket ger de 

rätten till det avgörande beslutet om bibehållandet av revision faktiskt utgör en nytta för 

företaget.  
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3. Metod 

I detta kapitel ges en närmare beskrivning på tillvägagångssättet samt databearbetningen. 

Kapitlet avslutas med en presentation av undersökningens population samt beskrivning av 

undersökningens trovärdighet. 

3.1 Val av ämne 

Inom EU eftersträvar man en harmoniserad lagstiftning kring frivilligheten av revision och 

ständigt sker det regelförenklingar för att man ska uppnå en ökad konkurrenskraft samt 

stimulering av Europas ekonomi (Utredningen om allmännyttans villkor 2008). Avskaffandet 

av revisionsplikten för småföretag är ett omdebatterat ämne, det har tidigare skrivits om 

företagens syn på avskaffandet av revisionsplikten och revisorns syn på det hela. Vi vill 

undersöka hur små revisionsbyråer förändrats sedan avskaffandet. Då ämnet är väldigt bred 

valde vi att utföra en uppföljandestudie av Svanströms doktorsavhandling. Föredelen med att 

utföra en sådan studie är att man har tydliga avgränsningar samt urval att utgå från. Man har 

även underlag att jämföra studiens resultat med. Risken och nackdelen är däremot att man 

redan i början av studien väldigt lätt kan få en vinklad perspektiv på ämnat vilket kan leda till 

att man har en viss förutsett resultat på studien.  

3.2 Tillvägagångssätt  

Då det tidigare skrivits om revisorns syn på avskaffandet av revisionsplikten och kring motiven 

till att behålla eller välja bort revision, bestämde vi att undersöka hur revisionsbyråer förändrats 

av denna lagändring. Med en djupare förståelse och genomgång av flera studier kring ämnet 

bestämde vi att genomföra en uppföljande undersökning av Svanströms doktorsavhandling 

”Revision och rådgivning, efterfrågan, kvalitet och oberoende”. För att få en djupare förståelse 

kring ämnet samt kunna besvara frågeställningarna har bland annat litteratur, artiklar och 

tidigare forskning studerats. För att få djupare förståelse för den teoretiska referensramen har vi 

tagit del av gällande lagar kring revision och statens offentliga utredningar (Utredningen om 

allmännyttans villkor 2008), databasen FAR Online har använts för att ta del av aktuella 

regelverk gällande revision. FAR Online är en informationstjänst som inriktar sig på ekonomi, 

juridik, redovisning och revision (Om FAR Online – din digitala databas 2013). Information 

och statistik som lämnats ut från bolagsverket och skatteverket har även använts. Vid insamling 

av data för undersökningen har sekundärdata använts i form av årsredovisningar för att besvara 

frågeställningarna. Sekundärdata är information och upplysningar forskaren samlar in från 
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redan tillgängliga källor dvs. från andra än den primära källan. Primärdata är motsatsen till 

sekundärdata och avser information samt upplysningar som används för första gången, alltså att 

forskaren samlar data direkt från den primära källan genom exempelvis intervjuer eller enkäter 

(Jacobsen 2002, s.152-153).  

  

3.2.1 Val av ansats 

Deduktiv- och induktiv ansats är två olika forskningsansatser som används i undersökningar för 

att man ska kunna dra slutsatser kring det studerade området. Den deduktiva ansatsen företräder 

den vanliga uppfattningen om förhållandet mellan praktik och teori, där forskaren testar teorier 

för att senare dra slutsats om observationer/resultat i verkligheten (Jacobsen 2002, s. 34-37). I 

undersökningen har vi utgått från teorierna kontingensteori och förändringsteori samt Tobias 

Svanström studie för att undersöka hur dessa förhåller sig till verkligheten. Detta leder till att 

undersökningen är av deduktiv ansats (ibid. s.34-37). Vid den induktiva teorin vänds 

kopplingen åt andra hållet, teorin blir således resultatet av undersökningen. Forskaren samlar 

information som analyseras och används för att sedan dra slutsatser. Konkret sagt är att man 

generaliserar slutsatser genom observationer och undersökningar (Bryman & Bell 2013, s. 25). 

 

3.2.2 Forskningsmetod 

Den kvantitativa metoden kan betraktas som en forskningsmetod där man lägger stor vikt på att 

betona kvantifiering vid insamling av data (Bryman & Bell 2013, sid. 592). Metoden 

kännetecknas vid ett deduktivt synsätt då man testar befintliga teoriers hållbarhet genom att 

sätta in dem i verkligheten. Då undersökningen baserats på data från årsredovisningar som 

sedan kopplades till relevanta teorierna är den kvantitativa metoden mest lämplig. 

Undersökningar som leder till att man drar slutsatser kräver enligt Jacobsen (2002) att man 

undersöker flera år. Det innebär att ett stort antal enheter tas med vilket ger en stor mängd data 

att utgå från. Med den kvalitativa metoden skulle det vara svårt att samla det stora 

dataunderlaget som krävdes för att besvara frågeställningarna på ett tillfredsställande sätt. 

Kvalitativ metod lägger mer vikt vid ord och inte kvantifiering eftersom den betonar 

egenskaperna hos undersökningspersonerna. Metoden kännetecknas vid ett induktivt synsätt då 

man genererar en ny teori utifrån forskning och resultat (Bryman & Bell 2013, s. 322). 
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3.3. Regioner  

Populationen i Svanströms studie baserades på företag i regionerna Stockholms län, Småland 

och Norrland. Inom dessa regioner har han valt att ta med flera län. I Stockholms län har 

företag verksamma inom länen tagit med. I Småland ingick revisionsbyråer verksamma i 

Jönköping, Kronoberg och Kalmar. I Norrland inräknades revisionsbyråer verksamma i 

Västerbotten, Västernorrland, Gävleborg och Jämtland. Svanström valde att göra en studie som 

baserades på regionala jämförelser då det inte utförts tidigare och det finns en viss tendens på 

att efterfrågan på revisions- och rådgivningstjänster kan tänkas skilja sig mellan 

revisionsbyråerna i glesbygd och storstad. Skillnaderna mellan revisionsbyråerna i Småland 

och Norrland jämfört med de i Stockholms län är att de finns utanför storstaden. Skillnaderna 

mellan Småland och Norrland är också stora, då Småland ligger närmare storstadsregionen och 

har därmed bättre samarbetsmöjligheter med företag från storstaden. Skillnaderna mellan de tre 

regionerna skiljer sig även i konkurrensförhållanden och utbudet av företag. Utbudet av företag 

i Norrland och Småland är väldigt begränsade i förhållande till Stockholms län. Företagen kan 

därför upplevas vara mer betydelsefulla för revisionsbyråer i mindre regioner. 

 

3.4 Företagsstorlek 

I Svanströms studie (2008), undersöktes små- och medelstora företag med definitionen inom 

EU. Små- och medelstora företag studerades eftersom dessa skiljer sig från stora företag i flera 

avseenden. Företagens storlek kan vara avgörande för bland annat verksamhetens strategiska 

beteende och arbetsmönster, det har även konstaterats att mindre företag är mer känsliga för 

förändringar än större företag. I Svanströms studie utgjordes medelstora företag av 

revisionsbyråer med färre än 250 anställda, omsättning som inte översteg 50 miljoner euro eller 

balansomslutning som inte översteg 43 miljoner euro per år.  Småföretag utgjordes av 

revisionsbyråer med färre än 50 anställda, en omsättning eller balansomslutning som inte 

översteg 10 miljoner euro per år. Svanströms studie baserades på små- och medelstora företag 

då han anser att ett väldigt stort fokus läggs på stora börsnoterade företag vid sådana typer av 

studier. Svanström menar att det krävs fler studier som baseras på mindre företag då handlandet 

skiljer mellan dessa.  

 

I vår undersökning har små revisionsbyråer studerats då Svanströms studie visade att 

småföretag är mer känsliga för externa förändringar och att dessa förväntas påverkas mest av 
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avskaffandet (Gooderham, Tobiassen, Doving & Nordhaug 2004). Små revisionsbyråer 

reviderar oftast småföretag som kan uppleva kostnaderna för revision som väldigt betungande. 

Avskaffandet av revisionsplikten medförde att småföretag fick möjlighet att välja bort revision 

vilket i sin tur kan komma att påverka de små revisionsbyråerna (Svanström 2008). Den senaste 

definitionen av småföretag inom EU har använts. Dessa utgjordes av företag med färre än 50 

anställda, mindre än 40 miljoner kronor i balansomslutning, nettoomsättning på 80 miljoner 

kronor. Företagen som överskrider mer än ett av dessa värden två år i rad klassas som ett 

medelstort företag (Lundqvist 2014).  

 

3.5 Population 

Populationen i undersökningen omfattades likt Svanströms studie av regionerna Stockholms 

län, Småland och Norrland. I studiens population fanns sammanlagt 125 revisionsbyråer. Tabell 

1 visar antalet revisionsbyråer representativa i regionerna. 

 

Tabell 1: Antal revisionsbyråer i utvalda regioner. 

 
Region 

 
Stockholms län Småland Norrland Totalt 

 
Antal 

 
94 16 15 125 

 
Revisionsbyråerna som ingick i undersökningen var de revisionsbyråer som uppfyllde 

definitionen av småföretag inom EU och med aktiebolag som bolagsform, verksamma år 2009 

och som fortfarande var verksamma 2013. Små revisionsbyråer med aktiebolag som 

bolagsform har studerats då dessa har krav på allmän revisionsplikt. Anledningen till att 

årsredovisningar från år 2009 studerats var för att få fram de senaste värdena innan man 

fastställande avskaffandet, dessa värden ger en mer rättvis bild av företagets ställning då man 

inte hunnit omorganisera för att senare välja bort revision. Årsredovisningar från år 2013 

studerades då förändringen inte behöver ske omedelbart efter avskaffandet. Dotterbolag med 

koncernförhållanden eliminerades då de kan leda till missvisande resultat i undersökningen. 

Även revisionsbyråer med 0 kronor i omsättning eliminerades då dessa var inaktiva, vilande 

eller stod för likvidering och kunde leda till missvisande resultat. 
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3.6 Datainsamling 

För att undersöka förändringen inom revisionsbyråerna sedan avskaffandet av revisionsplikten 

har årsredovisningar från år 2009 och 2013 studerats. Empiri samlades in kring variablerna 

antalet anställda och omsättningen, förvaltningsberättelsen valdes även att studeras för att 

notera viktiga händelser inom revisionsbyråerna. Efter att ha studerat ett visst antal 

årsredovisningar insåg vi att informationen som lämnades i förvaltningsberättelsen inte var 

relevant för vår undersökning. Därför studerades inga fler förvaltningsberättelser och istället 

valde vi att följa förändringen i rörelsemarginal. Rörelsemarginal ses som företagets 

vinstmarginal utan att de finansiella posterna tas med i beräkningarna. Rörelsemarginal visar 

värdet på företagets lönsamhet och är skillnaden mellan intäkter och kostnader som beräknas 

genom att dividera rörelseresultatet med omsättningen (Bodie 2013, s. 452). 

 

Variablerna antalet anställda och omsättning valdes att studeras för att undersöka förändringen 

inom revisionsbyråerna då dessa är vanliga indikatorer på verksamhetens tillväxt. 

Revisionsbyråernas rörelsemarginal har studerats som ett komplement till dessa variabler för att 

få en bättre bild av verksamhetens ekonomiska ställning.  

 

Rörelsemarginal visar det procentuella överskottet av varje omsatt krona efter att avdrag för 

rörelsekostnader inklusive avskrivningar gjorts. Det är överskottet av detta som senare skall 

täcka samtliga räntekostnader, skatt och ge eventuell vinst. Denna variabel är lämplig att följa 

för att få en överskådlig analys över verksamhetens utvecklig (BAS-kontogruppen i Stockholm 

AB 2006, s. 96-97). För att hitta lämpliga revisionsbyråer i de utvalda regionerna sökte vi på 

Allabolag.se. Revisionsbyråer som inte uppfyllde kraven som ställts eliminerades från 

undersökningen. Genom databasen Retriever kunde vi få fram information kring 

revisionsbyråernas koncernförhållanden, DB i ett sådant förhållande eliminerades från 

undersökningen. 

 

3.6.1 Databearbetning och analys 

För att underlätta bearbetningsprocessen som data krävde har Excels program använts. En 

Excel fil har skapats för varje region som visar förändringarna avseende de studerade 

variablerna mellan år 2009 och 2013. För att besvara frågeställningarna har den totala 

förändringen analyserats och sedan har vi även tittat på förändringarna inom varje region. För 

att läsaren ska få en tydlig uppfattning kring förändringarna har den totala positiva och negativa 
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förändringen i variablerna beräknats. Det har även nämnts om dessa förändringar har påverkats 

av extremvärden för att inte ge en missvisande bild. Medianvärdet har tagits fram då den tar 

hänsyn till extremvärden, den används oftast när värdena varierar väldigt mycket eller när det 

finns extremvärden som skiljer sig från resten. Medianen tas fram genom att sortera samtliga 

värden i storleksordning och tar ut värdet i mitten (Lind, Marchal & Wathen 2010, s. 62). 

 

Data har presenterats i form av tabeller för att senare analyseras, fördelningen kan skilja sig 

mellan tabellerna med olika antal kategorier och olika stora intervaller. Detta beror på att 

antalet revisionsbyråer varierade inom regionerna och tabeller med lika många kategorier och 

lika stor spridning mellan intervallen skulle leda till missvisande tabeller. Tabeller med olika 

kategorier och intervaller kan försvåra analyseringen mellan regionerna men det är viktigt att 

det data som visas ger en rättvisande och konkret bild av fördelningen i samtliga regioner. För 

att undvika missvisande tolkningar av tabellerna har antalet revisionsbyråer nämnts i varje 

region och samtliga värden i omsättningen har beräknats till tusentalskronor. 

 

För att läsaren tydligt ska se förändringarna har även den procentuella förändringen beräknats 

vid presentation av empiri. Procentsatserna har skrivits med en decimal för att underlätta och 

tydliggöra läsandet. Vid presentation av rörelsemarginal har förändringen visats i antal 

revisionsbyråer istället för den procentuella förändringen. Anledningen till detta var att det blev 

förvirrande med procentuella förändringar då rörelsemarginal benämnt i procentsats. Den totala 

förändringen i rörelsemarginal har inte visats då det inte gav rimlig information kring 

förändringen. Det var även mer relevant att visa upp det totala antalet revisionsbyråer med 

positiv respektive negativ rörelsemarginal istället för fördelningen som det har gjorts med de 

övriga variablerna. 

 

3.6.1.1 Variabeln antal anställda 

Variabeln antalet anställda var inte komplicerad att bearbeta vid presentation och analys av 

data. Fördelningen av de anställda var inte komplicerat att upprätta då de flesta 

revisionsbyråerna hade mellan noll till tre anställda. Det krävdes ingen statistisk formel för att 

fördela revisionsbyråerna efter antalet anställda. Tabellen för antalet anställda har upprättats av 

fyra kategorier med lika stora intervaller. Samma fördelning har använts vid uppställandet av 

kategorierna för regionerna trots skillnaderna i antalet revisionsbyråer. Detta var möjligt då 
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spridningen mellan variablerna inte var så stort till skillnad från omsättning och 

rörelsemarginal.  

 

3.6.1.2 Variabeln omsättning 

Variabeln omsättning var svårare att hantera fördelningen på till skillnad från antalet anställda 

då spridningen mellan dessa var avvikande, det fanns dessutom extremvärden som gjorde det 

svårt att utföra egna fördelningar på ett rättvist sätt. För att tydliggöra fördelningen av 

omsättningen och samtidigt ta hänsyn till extremvärden användes den statistiska formeln "2 to 

the k rule". Formeln har använts för att beräkna antalet klasser som är nödvändigt för att kunna 

beräkna klassintervallen mellan kategorierna (Lind, Marchal & Wathen 2010, s. 28-29). 

   

𝐾𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑙 =
𝐻ö𝑔𝑠𝑡𝑎  𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 − 𝐿ä𝑔𝑠𝑡𝑎  𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟  

 

3.6.1.2 Variabeln rörelsemarginal 

Variabeln rörelsemarginal var komplicerad att hantera förändringen på. Vid upprättandet av 

tabeller för rörelsemarginal har statistiska formler använts för att underlätta fördelningen av 

kategorierna och intervallen. De statistiska formlerna har använts då spridningen mellan 

värdena var avvikande, det fanns dessutom extremvärden som gjorde det svårt att utföra egna 

fördelningar på ett rättvist sätt. Den statistiska formeln "2 to the k rule" har använts för 

vägledning och beräkning av antal klasser som vad nödvändig för att kunna beräkna 

klassintervallen mellan kategorierna (Lind, Marchal & Wathen 2010, s. 28-29). 

 

𝐾𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑙 =
𝐻ö𝑔𝑠𝑡𝑎  𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 − 𝐿ä𝑔𝑠𝑡𝑎  𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟  

 

3.7 Trovärdighet 

Reliabilitet och validitet mäter hur tillförlitlig och relevant data som samlats in är för 

undersökningen. Dessa krav finns för att undersökningen ska mäta det som faktiskt ska mätas 

och att den genomförs på ett trovärdigt sätt (Jacobsen 2002, s. 21-22). Reliabilitet handlar om 

huruvida undersökningen skulle få samma resultat om den utförs på nytt. En ny undersökning 

som visar på samma resultat anses vara av hög reliabilitet (Bryman & Bell 2013, s. 48).  
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Reliabiliteten i undersökningen anses vara hög eftersom undersökningen skulle ge samma 

resultat om den genomförs på nytt, oavsett forskaren. Det är svårt att helt undvika fel vid stora 

datainsamlingar och bearbetning som undersökningen krävde, men dessa fel har reducerats i så 

stor omfattning som möjligt. Dessutom har vi varit väldigt noggranna och konsekventa vid 

insamlingen och bearbetningen av data kring revisionsbyråernas förändring i antalet anställda, 

omsättning samt rörelsemarginal. Validitet handlar om att forskaren mäter det som önskas 

mätas med en undersökning det vill säga att insamlad data är relevant till det givna problemet 

(Jacobsen 2002, s. 21). Då undersökningen baserats på information från årsredovisningar anses 

denna data vara valid. Årsredovisningar är tillförlitliga och allmänna, tolkningen av 

informationen i dessa anses inte skiljer sig mellan olika personer. 
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4. Empiri & Analys 

Kapitlet börjar med en introduktion av det empiriska materialet samt en analys kring den totala 

förändringen. Senare presenteras förändringen av de studerade variablerna inom varje region. 

4.1 Variablernas förändring 

Undersökningens empiriska material baserades på sammanlagt 125 revisionsbyråer. För att 

undersöka förändringen kring variablerna antal anställda, omsättning och rörelsemarginal har 

samtliga revisionsbyråers årsredovisningar från både år 2009 och 2013 studerats. Tabeller har 

skapats för att på ett tydligt sätt visa förändringen samt fördelningen av de studerade 

variablerna. 

 

4.1.1 Antal anställda 

Inom revisionsbyråerna fanns det totalt (250 stycken) anställda år 2013, det motsvarar en 

minskning med (40 stycken) sedan år 2009. Medianen var år 2009 (2 stycken) anställda och 

minskade till (1 anställd) fram till år 2013, det motsvarar en minskning på medianen med (50,0 

procent). Antalet anställda minskade inom (38 stycken) revisionsbyråer, den sammanlagda 

minskningen var (56 stycken). Det var (12 stycken) revisionsbyråer som ökade sina anställda 

med sammanlagt (16 stycken). Det fanns även (75 stycken) revisionsbyråer med oförändrat 

antal anställda. Revisionsbyrån med minst anställda hade (0 stycken) och den med högst hade 

(15 stycken). Det var mest förekommande att revisionsbyråerna hade mellan (0-3 anställda) år 

2009 och 2013. Det var (84,8 procent) av samtliga revisionsbyråer som hade (0-3 anställda) år 

2009 och dessa ökade till (88,0 procent) fram till år 2013. Revisionsbyråerna med (4-7 

anställda) var (10,4 procent) år 2009 och minskade till (7,2 procent) fram till 2013.  

 

Revisionsbyråerna med högst antal anställda hade mellan (12-15 stycken) och dessa minskade 

från (3,2 procent) till (2,4 procent) fram till år 2013. Av tabell 2 framgår fördelningen av 

revisionsbyråerna i samtliga regioner kring antal anställda. 

 

Tabell 2: Revisionsbyråer fördelade efter antal anställda. 

År 
 

Anställda 

 
2009 

 
2013 

0-3 106 110 
4-7 13 9 
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8-11 2 3 
12-15 4 3 
Total 125 125 

 

Helhetsmässigt har revisionsbyråernas förändring avseende antalet anställda varit avvikande 

med både ökningar och minskningar. Den sammanlagda förändringen av antalet anställda 

mellan år 2009 och 2013 var en minskning på cirka 1/6 av samtliga. Det är även 

anmärkningsvärt att (75 stycken) revisionsbyråer hade oförändrat antal anställda, vilket kan 

bero på att de arbetar på ett mer flexibelt arbetssätt och har lättare att anpassa sig till 

föränderliga miljöer (Zetterquist, Kalling & Styhre 2012, s.167-168).  

 

Mellan år 2009 och 2013 sjönk sysselsättningsgraden kraftigt i Sverige och revisionsbyråerna 

kan ha påverkats av detta och blivit tvungna att minska antalet anställda (Tjänsteproduktionen 

2014). Variationen kan även tänkas bero på att de flesta revisionsbyråerna fortfarande befinner 

sig i förändringsfasen där de försöker hitta ett arbetssätt de känner sig bekväma vid för att 

senare skapa stabila arbetsrutiner inom verksamheten (Alvesson & Sveningsson 2012, s. 238-

239). 

 

4.1.2 Omsättning 

Den totala omsättningen inom revisionsbyråerna var år 2013 (264 375 tkr), det motsvarar en 

minskning med (27 698 tkr) sedan år 2009. Medianen var år 2009 (1 470 tkr) och år 2013 

minskade den till (1 330 tkr), det motsvarar en minskning på medianen med (9,5 procent).  

Omsättningen minskade inom (79 stycken) revisionsbyråer, den sammanlagda minskningen var 

(48 949 tkr). Det var (45 stycken) revisionsbyråer som ökade omsättningen med sammanlagt 

(22 155 tkr). Det fanns även (1 stycken) med oförändrad omsättning. Revisionsbyrån med den 

lägsta omsättningen var (1 tkr) och den högsta var (13 943 tkr). Det var mest förekommande att 

revisionsbyråerna hade en omsättning mellan (1-2000 tkr) år 2009 och 2013. Det var (65,5 

procent) av samtliga revisionsbyråer som hade (1-2000 tkr) år 2009 och dessa ökade till (68,8 

procent) fram till år 2013. Revisionsbyråerna med (2000-4000 tkr) var (16,8 procent) år 2009 

och minskade till (15,2 procent) fram till 2013. Revisionsbyråerna med högsta omsättningen 

var mellan (12 000-14 000 tkr) och dessa minskade från (2,4 procent) till (0,8 procent) fram till 

år 2013. Av tabell 3 framgår fördelningen av revisionsbyråerna i samtliga regioner kring 

omsättningen 
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Tabell 3: Revisionsbyråer fördelade efter storlek på omsättningen. 

 
År 

Omsättning  
      Tkr 

 
2009 

 
2013 

1-2000 82 86 
2000-4000 21 19 
4000-6000 11 11 
6000-8000 6 3 
8000–10000 1 3 
10000–12000 1 2 
12000–14000 3 1 
Total 125 125 

 

Helhetsmässigt har förändringen av omsättningen varit avvikande. Revisionsbyråerna som 

ökade omsättningen var fler än 2/4 av de som ökade och den totala negativa förändringen var 

mer än dubbelt så mycket som den positiva. Den negativa förändringen i förhållande till den 

positiva kan tänkas bero på att allt fler småföretag med valmöjlighet väljer bort revision och 

påverkar revisionsbyråernas omsättning genom att det bli färre klienter kvar på marknaden 

(Kreditupplysningsföretag UC 2014). 

 

4.1.3 Rörelsemarginal 

Medianen för den totala rörelsemarginalen var år 2009 (12,2 procent) och minskade till (12 

procent) fram till 2013, det motsvarar en minskning på medianen med (1,6 procent).  

Rörelsemarginalen minskade inom (69 stycken) revisionsbyråer, den sammanlagda 

minskningen var (1 637,5 procentenheter). Det var (56 stycken) som ökade rörelsemarginalen 

med sammanlagt (1 873,4 procentenheter). 

 

Revisionsbyrån med den lägsta rörelsemarginalen var (-616 procent) och den högsta (216,7 

procent). Det var mest förekommande att revisionsbyråerna hade en rörelsemarginal mellan (-

20 till 100 procent) år 2009 och 2013. Det var (113 stycken) revisionsbyråer som hade en 

rörelsemarginal mellan (-20 till 100 procent) år 2009 och dessa minskade till (111 stycken) 

fram till år 2013. Revisionsbyråerna med rörelsemarginal mellan (-620 till -500 procent) ökade 

med (1 stycken). Det fanns även (6 stycken) revisionsbyråer med en rörelsemarginal mellan (-

140 till -20 procent) år 2009, dessa ökade till (8 stycken) fram till 2013. Revisionsbyråerna med 

en rörelsemarginal mellan (100 till 220 procent) minskade från (3 stycken) till (1 stycken) 
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mellan år 2009 och 2013. Av tabell 4 framgår antalet revisionsbyråer med positiv respektive 

negativ rörelsemarginal inom samtliga regioner. 

 
Tabell 4: Revisionsbyråer med positiv/negativ rörelsemarginal. 

 
År 

RM 

 
2009 

 
2013 

Positiv 107 95 
Negativ 17 29 
Ingen 1 1 
Total 125 125 

 

Helhetsmässigt var det fler antal revisionsbyråer som minskade rörelsemarginalen än de som 

ökade, trots att det var fler antal som minskade rörelsemarginalen var den sammanlagda 

positiva förändringen större än den negativa. Antalet revisionsbyråer med positiv 

rörelsemarginal minskade och de med negativ rörelsemarginal ökade. Variationen kan tänkas 

bero på att de flesta revisionsbyråer fortfarande befinner sig i förändringsfasen där de försöker 

anpassa sig och hitta ett arbetssätt de känner sig bekväma vid (Alvesson & Sveningsson 2012, 

s. 238-239). Vissa revisionsbyråer anses kunna vara mer flexibla i sitt arbetssätt och har lättare 

att anpassa sig till externa förändringar (Zetterquist, Kalling & Styhre 2012, s.167-168). 

 

4.2 Regionala förändringar 

Av totalt 125 revisionsbyråer var det Stockholms län som representerade största delen av dessa 

med 94 stycken. Småland var representativ för 16 revisionsbyråer och Norrland för resterande 

15 stycken. Variationen mellan antalet revisionsbyråer i regionerna kan leda till olika 

fördelningar av kategorier och intervall avseende de studerade variablerna. 

 

4.2.1 Stockholms län 

Stockholms län var den största regionen i undersökningen med sammanlagt 94 revisionsbyråer 

representativa. Resultat och analys kring förändringen av antal anställda, omsättning och 

rörelsemarginal presenteras nedan.  
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4.2.1.1 Antal anställda i Stockholms län 

Inom revisionsbyråerna i Stockholms län fanns det totalt (163 stycken) anställda år 2013, det 

motsvarar en minskning med (30 stycken) sedan år 2009. Medianen för antalet anställda inom 

revisionsbyråerna var (1 stycken) år 2009 och 2013. Antalet anställda minskade inom (24 

stycken) revisionsbyråer, den sammanlagda minskningen var (38 stycken). Det var (8 stycken) 

revisionsbyråer som ökade sina anställda med sammanlagt (8 stycken). Det fanns även (62 

stycken) revisionsbyråer med oförändrat antal anställda. I den negativa förändringen fanns ett 

extremvärde med en minskning på (8 stycken) anställda. Vid bortseende av extremvärdet var 

den negativa förändringen (31 stycken).  

 

Revisionsbyrån med minst anställda hade (0 stycken) och den med flest hade (15 stycken). Det 

var mest förekommande att revisionsbyråerna hade mellan (0-3 anställda) år 2009 och 2013. 

Det var (92,6 procent) av revisionsbyråerna som hade mellan (0-3 anställda) år 2013, det var en 

ökning med (3,6 procent) sedan år 2009. Revisionsbyråerna med (4-7 anställda) var år 2009 

(6,4 procent) och 2013 (4,2 procent), det motsvarar en minskning med (2,2 procent) av samtliga 

revisionsbyråer. Det var (3,2 procent) av revisionsbyråerna som hade (12-15 anställda) år 2009 

och 2013. Av tabell 5 framgår fördelningen av antalet anställda för revisionsbyråerna i 

Stockholms län. 

 
Tabell 5: Revisionsbyråer fördelade efter antal anställda. 

År 
 

Anställda 

 
2009 

 
2013 

0-3 84 87 
4-7 6 4 
8-11 1 1 
12-15 3 2 
Total 94 94 

 

Helhetsmässigt har revisionsbyråerna med (0-3 anställda) ökat, medan revisionsbyråerna med 

fler än (3 anställda) minskat. Den totala negativa förändringen var ca 1/5 av samtliga 

revisionsbyråer. Det är även anmärkningsvärt att (62 stycken) revisionsbyråer hade oförändrat 

antal anställda. År 2009 och 2010 medförde stora omväxlingar för småföretag då det var 

startåret på den globala finanskrisen samtidigt som lagen om avskaffandet av revisionsplikten 

infördes (BNP – Sverige 2014; Stabsavdelningen 2011).  
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Detta var två externa förändringar som revisionsbyråerna inte kunde kontrollera eller påverka 

alls, de blev därför tvungna att anpassa sig och hantera förändringarna på bästa sätt. 

Kontingensteori menar att det inte finns ett specifikt sätt att organisera vid sådana typer av 

förändringar, det varierar beroende på situationen man befinner sig i (Zetterquist, Kalling & 

Styhre 2012, s.167-168). Revisionsbyråerna inom regionen kan hanterat dessa förändringar på 

olika sätt och behöver kanske mer tid att anpassa sig till omväxlande miljöer. 

 

4.2.1.2 Omsättning i Stockholms län 

Den totala omsättningen inom revisionsbyråerna i Stockholms län var år 2013 (185 829 tkr), 

det motsvarar en minskning med (24 247 tkr) sedan år 2009. Medianen för omsättningen var år 

2009 (1 419 tkr) och år 2013 minskade den till (1 289 tkr), det motsvarar en minskning på 

medianen med (9,7 procent). Omsättningen minskade inom (58 stycken) revisionsbyråer, den 

sammanlagda minskningen var (36 317 tkr). Det var (35 stycken) revisionsbyråer som ökade 

omsättningen med sammanlagt (12 730 tkr). Det fanns även (1 stycken) med oförändrad 

omsättning. I den negativa förändringen fanns ett extremvärde med en minskning på (3 829 

tkr). Vid bortseende av extremvärdet var den negativa förändringen (32 488 tkr). 

 

Revisionsbyrån med den lägsta omsättningen var (1 tkr) och den högsta (13 282 tkr). Det var 

mest förekommande att revisionsbyråerna hade en omsättning mellan (1-2 000 tkr). Det var 

(72,3 procent) av revisionsbyråerna som hade en omsättning mellan (1-2000 tkr) år 2013, det 

motsvarar en ökning med (3,2 procent) sedan år 2009. Revisionsbyråerna med en omsättning 

mellan (2 000-4 000 tkr) minskade med (2,1 procent) mellan år 2009 och 2013. Det var (8,5 

procent) av revisionsbyråerna med en omsättning mellan (4 000-6 000 tkr) både år 2009 och 

2013. Revisionsbyråerna med omsättning mellan (6000-8000 tkr) och (8 000-10 000 tkr) 

minskade med (1,1 procent). År 2013 ökade (1,1 procent) av revisionsbyråerna med omsättning 

mellan (10 000–12 000 tkr). Omsättningen minskade inom (2,1 procent) av revisionsbyråerna 

med (12 000-14 000 tkr). Av tabell 6 framgår fördelningen av omsättningen för 

revisionsbyråerna i Stockholms län. 

 
Tabell 6: Revisionsbyråer fördelade efter storleken på omsättningen. 

 
År 

Omsättning  
      Tkr 

 
2009 

 
2013 
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1-2000 65 68 
2000-4000 14 12 
4000-6000 8 8 
6000-8000 3 2 
8000–10000 1 2 
10000–12000 1 2 
12000–14000 2 0 
Total 94 94 

 

Helhetsmässigt har revisionsbyråerna med högre omsättning än (12 000 tkr) minskat vilket 

leder till att antalet revisionsbyråer med lägre omsättning ökat. Denna negativa förändring av 

omsättningen kan bero på finanskrisen som medförde lågkonjunktur eller på avskaffandet av 

revisionsplikten som medförde att 46 procent av företagen registrerade innan avskaffandet 

väljer bort revision (BNP – Sverige 2014; Stabsavdelningen 2011; Kreditupplysningsföretag 

UC 2014).  

 

Dessa var externa förändringar kan ha påverkat omsättningen inom revisionsbyråerna. 

Avskaffandet av revisionsplikten har medfört att allt fler småföretag väljer bort revision och det 

kan påverka revisionsbyråernas omsättning då det blir färre klienter kvar på marknaden. 

 

4.2.1.3 Rörelsemarginal i Stockholms län 

Medianen för rörelsemarginalen var år 2009 (12,8 procent) och minskade till (12,3 procent) 

fram till 2013, det motsvarar en minskning på medianen med (3,9 procent).  

Rörelsemarginalen minskade inom (52 stycken) revisionsbyråer, den sammanlagda 

minskningen var (2 160,8 procentenheter). Det var (42 stycken) som ökade rörelsemarginalen 

med sammanlagt (1 644,1 procentenheter). I den positiva förändringen fanns ett extremvärde 

med en ökning på (644 procentenheter). Vid bortseende av extremvärdet var den positiva 

förändringen (1 000,1 procentenheter). 

 

Den lägsta rörelsemarginalen (-616,0 procent) och den högsta var (216,7 procent). Det var mest 

förekommande att revisionsbyråerna hade en rörelsemarginal mellan (-20 till 100 procent). Det 

var (83 stycken) av samtliga revisionsbyråer som hade (-20 till 100 procent) år 2009 och dessa 

minskade med (1 stycken) fram till år 2013. Revisionsbyråerna med rörelsemarginal mellan (-

260 till -140 procent) ökade med (2 stycken). Det fanns även (3 stycken) med en omsättning 

mellan (100 till 220 procent) år 2009 och minskade till (0 stycken) fram till 2013. Det fanns (1 

stycken) revisionsbyrå med ett extremvärde på rörelsemarginalen mellan (-620 till -500) 
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procent) år 2009 och 2013. Av tabell 7 framgår antalet revisionsbyråer med positiv respektive 

negativ rörelsemarginal. 

 
Tabell 7: Revisionsbyråer med positiv/negativ rörelsemarginal. 

 
År 

 
RM 

 
2009 

 
2013 

Positiv 79 70 
Negativ 14 24 

Noll  1 0 

Total 94 94 

 

Helhetsmässigt har revisionsbyråerna med positiv rörelsemarginal minskat (42 stycken) 

samtidigt som revisionsbyråerna med negativ rörelsemarginal ökat (52 stycken). Den negativa 

utvecklingen av rörelsemarginalen leder till mindre lönsamhet inom revisionsbyråerna jämfört 

med år 2009.  Denna utveckling kan bero på finanskrisen och avskaffandet av revisionsplikten 

som medförde att småföretag fick valmöjlighet att avstå från revision (BNP – Sverige 2014; 

Stabsavdelningen 2011; Kreditupplysningsföretag UC 2014).  

 

Företagen som väljer att avstå från revision kan påverka revisionsbyråerna negativt då det blir 

färre klienter kvar på marknaden. Revisionsbyråerna blev tvungna att hantera dessa 

förändringar på bästa sätt och samtidigt ställa om sina arbetsrutiner för att skapa balans i 

verksamheten. Detta kan ta olika långt tid för revisionsbyråerna beroende på exempelvis 

arbetssättet inom verksamheten (Hatch 2002, s.383). 

 

4.2.2 Småland 

I undersökningen var det sammanlagt 16 små revisionsbyråer representativa från Småland. 

Resultat och analys kring förändringen av antal anställda, omsättning och rörelsemarginal 

presenteras nedan. 

 

4.2.2.1 Antal anställda i Småland 

Inom revisionsbyråerna i Småland fanns det totalt (52 stycken) anställda år 2013, det motsvarar 

en ökning med (3 stycken) sedan år 2009. Medianen för antalet anställda inom 
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revisionsbyråerna var (2 stycken) år 2009 och 2013. Antalet anställda minskade inom (3 

stycken) revisionsbyråer, den sammanlagda minskningen var (3 stycken). Det var (5 stycken) 

revisionsbyråer som ökade sina anställda med sammanlagt (6 stycken). Det fanns även (8 

stycken) revisionsbyråer med oförändrat antal anställda. 

 

Revisionsbyrån med minst anställda hade (0 stycken) och den med flest hade (15 stycken). Det 

var mest förekommande att revisionsbyråerna hade mellan (0-3 anställda) år 2009 och 2013. 

Det var (75,0 procent) av revisionsbyråer med (0-3 anställda) år 2009 och 2013. 

Revisionsbyråerna med (4-7 anställda) var år 2009 (18,8 procent) och fram till år 2013 

minskade dessa till (12,5 procent). Det var (6,3 procent) av revisionsbyråerna med (12-15 

anställda) både år 2009 och 2013. Revisionsbyråerna med (8-11 anställda) ökade med (6,3 

procent). Av tabell 8 framgår fördelningen av antalet anställda för revisionsbyråerna i Småland. 

 

Tabell 8: Revisionsbyråer fördelade efter antal anställda. 

År 
 

Anställda 

 
2009 

 
2013 

0-3 12 12 
4-7 3 2 
8-11 0 1 
12-15 1 1 
Total 16 16 

 

Helhetsmässigt har det skett en positiv förändring av antalet anställda inom revisionsbyråerna. 

Det var flera revisionsbyråer som ökade sina anställda än de som minskade och det fanns inga 

extremvärden som påverkade förändringarna. Denna stabila och positiva förändring kan bero 

på det Svanström visade i sin studie om att revisionsbyråerna i Småland förväntas inneha större 

överlevnadspotential än revisionsbyråer i exempelvis storstaden då revisorerna har en nära 

relation till sina klienter(Svanström 2008). 

 

4.2.2.2 Omsättning i Småland  

Den totala omsättningen inom revisionsbyråerna i Småland var år 2013 (46 468 tkr), det 

motsvarar en minskning med (6 333 tkr) sedan år 2009. Medianen var år 2009 (1 455 tkr) och 

år 2013 ökade den till (1 577 tkr), det motsvarar en ökning på medianen med (8,4 procent). 

Omsättningen minskade inom (7 stycken) revisionsbyråer, den sammanlagda minskningen var 

(2 495 tkr). Det var (9 stycken) revisionsbyråer som ökade omsättningen med sammanlagt (9 
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072 tkr). I den positiva förändringen fanns ett extremvärde med en ökning på (3 247 tkr). Vid 

bortseende av extremvärdet var den positiva förändringen (5 825 tkr). 

 

Revisionsbyrån med den lägsta omsättningen var (30 tkr) och den högsta (13 943 tkr). Det var 

mest förekommande att revisionsbyråerna omsatte mellan (30-3 500 tkr). Det var (75,0 procent) 

av revisionsbyråerna som omsatte mellan (30-3 500 tkr) år 2013, det motsvarar en minskning 

med (6,3 procent) sedan år 2009. Revisionsbyråerna med en omsättning mellan (3 500-7 000 

tkr) var (12,5 procent) år 2009 och 2013. Det var (6,3 procent) som ökade omsättningen till (7 

000- 10 500). Revisionsbyråerna med en omsättning mellan (10 500-14 00 tkr) var (6,3 

procent) år 2009 och 2013. Av tabell 9 framgår fördelningen av omsättningen för 

revisionsbyråerna i Småland. 

 
Tabell 9: Revisionsbyråer fördelade efter storleken på omsättningen. 

 
År 

Omsättning  
      Tkr 

 
2009 

 
2013 

30-3500 13 12 
3500-7000 2 2 
7000–10500 0 1 
10500–14000 1 1 
Total 16 16 

 

Helhetsmässigt har omsättningen haft en positiv och stabil utveckling med ett positivt 

extremvärde. Revisionsbyråerna som ökade omsättningen var fler än de som minskade och den 

sammanlagda positiva förändringen vid bortseende av extremvärdet var cirka 2 gånger så 

mycket som den negativa. Revisionsbyråernas utveckling kan bero på att de reagerat positivt på 

förändringen och kommit på ett bra sätt att hantera denna på, genom att exempelvis kombinera 

revisions- och rådgivningstjänster för att behålla klienterna(Hatch 2002, s.383; Norberg 2014).  

 

Detta återspeglar det Svanströms studie visade om att företag i Småland förväntas inneha en 

stark relation till revisorn och sannolikheten blir därför mindre att dessa väljer bort revision. Att 

revisionsbyråer har lätt att anpassa sig och sätta sig in i omväxlande miljöer kan även bero på 

att arbetarna är flexibla i sitt arbetssätt (Svanström 2008; Hatch 2002, s.383). 
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4.2.2.3 Rörelsemarginal i Småland 

Medianen för rörelsemarginalen var år 2009 (11,5 procent) och ökade till (16,3 procent) fram 

till 2013, det motsvarar en ökning på medianen med (41,7 procent). Rörelsemarginalen 

minskade inom (8 stycken) revisionsbyråer, den sammanlagda minskningen var (157,4 

procentenheter). Det var (8 stycken) som ökade rörelsemarginalen med sammanlagt (141,6 

procentenheter). 

 

Revisionsbyrån med den lägsta rörelsemarginalen var (-16,2 procent) och den högsta (106,5 

procent). Det var mest förekommande att revisionsbyråerna hade en rörelsemarginal mellan (-

17 till 14 procent), dessa minskade från (8 stycken) till (7 stycken) mellan 2009 och 2013. 

Revisionsbyråerna med en rörelsemarginal mellan (14 till 45 procent) var (6 stycken) år 2009 

och dessa ökade till (7 stycken) fram till år 2013. Revisionsbyråerna med rörelsemarginal 

mellan (45 till 76 procent) och (76 till 107 procent) var (1 stycken) år 2009 och 2013. Av tabell 

9 framgår antalet revisionsbyråer med positiv respektive negativ rörelsemarginal. 

 
Tabell 10: Revisionsbyråer med positiv/negativ rörelsemarginal. 

 
År 

RM 

 
2009 

 
2013 

Positiv 15 15 
Negativ 1 1 
Total 16 16 

 

Helhetsmässigt var det samma antal revisionsbyråer med positiv respektive negativ 

rörelsemarginal år 2009 och 2013. Vid studerandet av förändringen i rörelsemarginal var 

värdena avvikande med obalans av både ökningar och minskningar. Att revisionsbyråerna haft 

en stabil utveckling av antalet anställda och omsättningen medan förändringen av 

rörelsemarginalen varit ostabil kan tänkas bero på att dem kommit på ett sätt att driva 

verksamheten på men att den rätta balansen för att ge ökad lönsamhet inte har funnits än. Det är 

anmärkningsvärt att de flesta revisionsbyråerna hade en positiv rörelsemarginal år 2013 trots 

den ostabila förändringen (BNP – Sverige 2014; Stabsavdelningen 2011).  

Detta är ett tydligt exempel på att en positiv utveckling av omsättningen inte nödvändigtvis 

behöver betyda ökad lönsamhet. 
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En tänkbar orsak till detta kan vara som Collis et al. (2004) studie visade, att mer än 50 procent 

av de småföretagen väljer att fortsätta med revision trots kostnaderna. Enligt Collins studie, 

värdesätter företag, som väljer att behålla revision, revision högre än dess kostnader.  

4.2.3 Norrland 

I undersökningen var det sammanlagt 15 små revisionsbyråer representativa från Norrland. 

Resultat och analys kring förändringen av antal anställda, omsättning och rörelsemarginal 

presenteras nedan. 

 

4.2.3.1 Antal anställda i Norrland 

Inom revisionsbyråerna i Norrland fanns det totalt (35 stycken) anställda år 2013, det motsvarar 

en minskning med (13 stycken) sedan år 2009. Medianen för antalet anställda inom 

revisionsbyråerna var år 2009 (2 stycken) och minskade till (1 stycken) fram till år 2013, det 

motsvarar en minskning på medianen med (50 procent). Antalet anställda minskade inom (9 

stycken) revisionsbyråer, den sammanlagda minskningen var (16 stycken). Det var (1 stycken) 

revisionsbyråer som ökade sina anställda med sammanlagt (2 stycken). Det fanns även (5 

stycken) revisionsbyråer med oförändrat antal anställda. I den negativa förändringen fanns ett 

extremvärde med en minskning på (6 stycken) anställda. Vid bortseende av det negativa 

extremvärdet var den negativa förändringen (10 stycken). 

 

Revisionsbyrån med minst anställda hade (0 anställda) och den med flest hade (9 anställda). 

Det var mest förekommande att revisionsbyråerna hade mellan (0-3 anställda) år 2009 och 

2013. Det var (66,7 procent) av samtliga revisionsbyråer som hade (0-3 anställda) år 2009 och 

dessa ökade till (73,3 procent) fram till år 2013. Det var (26,7 procent) som hade mellan (4-7 

anställda) år 2009 och dessa minskade till (20,0 procent) fram till år 2013. Revisionsbyråerna 

med (8-11 anställda) var (6,7 procent) både år 2009 och 2013. Av tabell 11 framgår 

fördelningen av antalet anställda för revisionsbyråer i Norrland. 

 
Tabell 11: Revisionsbyråer fördelade efter antal anställda. 

                                  
År 

Anställda 

 
2009 

 
2013 

0-3 10 11 
4-7 4 3 
8-11 1 1 
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12-15 0 0 
Total 15 15 

 

Helhetsmässigt har det skett fler negativa förändringar än de positiva avseende antalet anställda 

mellan år 2009 och 2013. Det fanns ett extremvärde med en minskning på (6 stycken) anställda 

som påverkade denna förändring. Den sammanlagda förändringen var en minskning inom ca 

2/3 av revisionsbyråerna. År 2009 och 2010 medförde stora omväxlingar för småföretag då 

detta vara startåret för finanskrisen som medförde minskad sysselsättning och avskaffandet av 

revisionsplikten som medförde valmöjlighet för småföretag att välja bort revision(BNP – 

Sverige 2014; Stabsavdelningen 2011; Kreditupplysningsföretag UC 2014).  

 

Detta var två externa förändringar som revisionsbyråerna inte kunde kontrollera eller påverka 

alls, de blev därför tvungna att anpassa sig och hantera förändringarna på bästa sätt. Vid 

externa förändringar finns det inte ett specifikt sätt att organisera på, det beror på situationen 

man befinner sig i. Revisionsbyråerna kan ha hanterat dessa förändringar på ett mindre flexibelt 

arbetssätt och behöver därför mer tid att anpassa sig (Zetterquist, Kalling & Styhre 2012, s.167-

168). 

 

4.2.3.2 Omsättning i Norrland 

Den totala omsättningen inom revisionsbyråerna i Norrland var år 2013 (32 078 tkr), det 

motsvarar en minskning med (9 784 tkr) sedan år 2009. Medianen var år 2009 (2 063 tkr) och 

år 2013 minskade den till (1 319 tkr), det motsvarar en minskning på medianen med (36 

procent). Omsättningen minskade inom (13 stycken) revisionsbyråer, den sammanlagda 

minskningen var (10 137 tkr). Det var (2 stycken) revisionsbyråer som ökade omsättningen 

med sammanlagt (353 tkr). I den negativa förändringen fanns ett extremvärde med en 

minskning på (4 576 tkr). Vid bortseende av extremvärdet var den negativa förändringen (5 561 

tkr). 

 

Revisionsbyrån med den lägsta omsättningen var (3 tkr) och den högsta (6 537 tkr). Det var 

mest förekommande att revisionsbyråerna hade en omsättning mellan (1-1 700 tkr) år 2009 och 

2013. Revisionsbyråerna med en omsättning mellan (1- 1700 tkr) var (40,0 procent) år 2009 

och ökade till (53,3 procent) fram till år 2013. Revisionsbyråerna med en omsättning mellan (1 

700-3 400 tkr) minskade med (7 procent) mellan år 2009 och 2013. Det var (7 procent) av 

revisionsbyråerna med en omsättning mellan (3 400-5 100 tkr) år 2009 och 2013.  
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Revisionsbyråerna med omsättningen mellan (5 100-6 800 tkr) var (26,7 procent) år 2009 och 

minskade till (20,0 procent) fram till år 2013. Av tabell 12 framgår fördelningen av 

omsättningen för revisionsbyråerna i Norrland. 

 
Tabell 12: Revisionsbyråer fördelade efter antal anställda. 

 
År 

Omsättning  
      Tkr 

 
2009 

 
2013 

1-1700 6 8 
1700-3400 4 3 
3400-5100 1 1 
5100-6800 4 3 

Total 15 15 
 

Helhetsmässigt har den totala omsättningen minskat med (23,4 procent). Vi kan konstatera att 

revisionsbyråer haft en negativ tillväxt i omsättningen där den sammanlagda minskningen 

omfattade 3/4 av revisionsbyråerna. Den globala finanskrisen orsakade lågkonjunktur och 

avskaffandet av revisionsplikten förändrade förutsättningarna för småföretag (BNP – Sverige 

2014; Stabsavdelningen 2011).  

 

Dessa var två externa förändringar som kunde resultera i stora förändringar inom 

revisionsbyråerna. Det krävdes därför att revisionsbyråerna hanterade dessa förändringar på 

bästa sätt. Vid förändringar krävs det att man identifierar behovet av att förändras och följer de 

strategier som ställs av verksamheten. En anledning till den sjunkande omsättningen kan vara 

att man inom revisionsbyråerna arbetar på ett mindre flexibelt arbetssätt och behöver mer tid att 

anpassa sig för att senare skapa stabilitet inom verksamheten (Zetterquist, Kalling & Styhre 

2012, s.167-170). 

 

4.2.3.3 Rörelsemarginal i Norrland 

Medianen för rörelsemarginalen var år 2009 (10,2 procent) och minskade till (4,4 procent) fram 

till 2013, det motsvarar en minskning på medianen med (56,9 procent).  

Rörelsemarginalen minskade inom (10 stycken) revisionsbyråer, den sammanlagda 

minskningen var (680,7 procentenheter). Det var (5 stycken) som ökade rörelsemarginalen med 

sammanlagt (87,7 procentenheter). I den negativa förändringen fanns ett extremvärde med (-
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493,3 procent). Vid bortseende av extremvärdet var den negativa förändringen (187,4 

procentenheter).  

 

Den lägsta rörelsemarginalen (-449,2 procent) och den högsta var (81,9 procent).  År 2009 var 

det mest förekommande att revisionsbyråerna hade en rörelsemarginal mellan (7,2 till 32,2 

procent). Det var (7 stycken) av samtliga revisionsbyråer som hade en rörelsemarginal mellan 

(7,2 till 32.2 procent) år 2009 och dessa minskade till (4 stycken) fram till år 2013. År 2013 var 

det mest förekommande att revisionsbyråerna hade en rörelsemarginal mellan (-17,8 till 7,2 

procent), dessa var (5 stycken) år 2009 och ökade till (8 stycken) fram till år 2013. Det var 

endast (1 stycken) med rörelsemarginal mellan (32,2 till 57,2 procent) år 2009 och 2013. Det 

fanns även (1 stycken) som hade en rörelsemarginal mellan (57,2 till 82,2 procent) år 2009 och 

2013. Av tabell 13 framgår antalet revisionsbyråer med positiv respektive negativ 

rörelsemarginal. 

 
Tabell 13: Revisionsbyråer med positiv/negativ rörelsemarginal. 

 
År 

RM 

 
2009 

 
2013 

Positiv 13 12 
Negativ 2 3 
Total 16 16 

 

Helhetsmässigt har revisionsbyråerna med positiv rörelsemarginal minskat samtidigt som 

revisionsbyråerna med negativ rörelsemarginal ökat. Det fanns ett extremvärde som påverkade 

minskningen. Dessutom kan man se att antalet revisionsbyråer med negativ förändring var 

dubbelt så många av de som ökade. Externa förändringar kan göra det svårt för företag att hitta 

rätt balans mellan stabiliteten inom verksamheten och samtidigt hålla hög lönsamhet.  

 

Revisionsbyråerna blev tvungna att hantera dessa förändringar på bästa sätt och samtidigt ställa 

om sina arbetsrutiner för att skapa balans mellan obalansen i bland annat omsättningen och 

förändringen i antalet anställda. Detta kan ta olika långt tid för revisionsbyråerna beroende på 

exempelvis arbetssättet inom verksamheten (Zetterquist, Kalling & Styhre 2012, s.167-168). 
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5. Slutdiskussion 

Kapitlet börjar med en omfattad bakgrund av studien och fortsätter sedan med en presentation 

av resultatet. Resultatet samt tillvägagångssättet av studien diskuteras och kopplas till teorier 

samt tidigare studier som presenterats i tidigare kapitel. 

 

År 2010 avskaffades revisionsplikten för små företag i Sverige vilket medförde förändringar 

med nya förutsättningar för bland annat revisionsbyråerna. Avskaffandet bidrog till att små 

företag fick möjlighet att välja bort revision och använda de revisions- och rådgivningstjänster 

de ansåg sig vara i behov av. Då små revisionsbyråer oftast reviderar mindre företag 

förväntades avskaffandet påverka små revisionsbyråer mer än stora.  

 

Tobias Svanström utförde en studie (2008), som visade hur små- och medelstora företag 

kommer efterfråga revisions- och rådgivningstjänster efter avskaffandet av revisionsplikten.	  	  

Studiens resultat visade att konsekvenserna på revisionsbranschen kommer bli relativt små då 

revisionsbyråernas rådgivningstjänster uppskattas i små- och medelstora företag.  Svanström 

menar att efterfrågan på revision och rådgivningstjänster är väldigt nära relaterade och 

sammankopplade på flera sätt och därför kommer företag som använder sig av 

rådgivningstjänster genom revisionsbyråer fortsätta med revision efter avskaffandet. 

 

Vi valde att utföra en uppföljande undersökning av Svanströms studie för att undersöka hur 

små revisionsbyråer förändrats sedan avskaffandet av revisionsplikten avseende variablerna 

antalet anställda, omsättning och rörelsemarginal. Dessa variabler valdes då de är vanliga 

indikatorer för att mäta ett företags ekonomiska utveckling och framgång. De är kända och 

används i de flesta statistiska undersökningarna. Resultatet av undersökningen visade att 

förändringarna inom revisionsbyråerna var varierande, med en negativ utveckling var de 

studerande variablerna.  Den negativa förändringen bestod till mesta dels av extremvärden som 

bidrog till största delen av minskningen. Under undersökningens gång insåg vi att förändringen 

inom revisionsbyråerna kan ha  påverkats av andra faktorer än avskaffandet av revisionsplikten. 

Detta medförde svårigheter då vi inte kunde bekräfta och dra generella slutsatser om att 

förändringarna orsakats av lagändringen . Faktorer som kan ha haft en negativt bidragande 

effekt på revisionsbyråernas förändring var den globala finanskris mellan år 2009 och 2013. 

Finanskrisen  medförde lågkonjunktur och minskad sysselsättning i Sverige vilket kan påverkat 

revisionsbyråernas antal anställda och omsättning. Avskaffandet av revisionsplikten och 



 
 

37 
 

finanskrisen medförde kontextuella förändringar som revisionsbyråerna inte hade någon 

kontroll över, det krävdes därför att revisionsbyråerna anpassade sig till förändringarna för att 

ta sig igenom denna period. Med den kvantitativa forskningsmetoden besvarades 

undersökningens syfte men med en komplettering av den kvalitativa metoden skulle 

funderingar kring andra påverkande effekter än avskaffandet av revisionsplikten  elimineras. 

 

Från Svanströms studie framgick det även att avskaffandet av revisionsplikten förväntades 

kunna påverka revisionsbyråerna olika mycket beroende på vilken region de befann sig i. Man 

menar med andra ord att efterfrågan kan skilja sig mellan glesbygd och storstad.  

Likt Svanströms studie kunde man se en positiv förändring inom revisionsbyråerna i Småland, 

Svanström  menar att detta kan bero på att revisorerna från mindre städer förväntas inneha en 

nära relation till klienterna. Denna relation uppskattas och leder till att man behåller revision 

trots kostnaderna. Collis et al. (2004) studie visade även att mer än hälften av de studerande 

företagen i England förväntades behålla revision efter avskaffandet av revisionsplikten, vilket 

inte resulterar i större förändringar för de små revisionsbyråerna. Inom revisionsbyråerna i 

Stockholms län visades däremot en negativ förändring i de studerade variablerna. Den negativa 

förändringen kan tänkas bero på det stora utbudet av revisions- och rådgivningstjänsterna i 

Stockholms län. Det stora utbudet ger företagen fler och billigare alternativ att välja mellan, 

detta kan orsaka negativ effekt inom de små revisionsbyråerna. Det visades även en negativ 

utveckling av de studerande variablerna inom revisionsbyråerna i Norrland,  det begränsade 

utbudet av små revisionsbyråer i Norrland ger däremot  ingen rättvis helhetsbild av 

förändringen. 

Resultatet av undersökningen visade att förändringarna mellan regionerna inte var 

märkvärdiga, då Småland och Norrland ligger utanför storstadsregion men förändringarna 

mellan dessa var olika. Stockholms län visade däremot en relativt liten förändring i samtliga 

variabler jämfört med Småland och Norrland. Att förändringen av revisionsbyråerna i de olika 

regionerna inte var tydlig kan tänkas bero på att de flesta revisionsbyråerna befinner sig mellan 

förändringsfasen och nedfrysningsfasen där de försöker finna ett arbetssätt de känner sig 

bekväma vid för att senare genomföra en nedfrysning och skapa stabilitet inom verksamheten. 

Vissa revisionsbyråer kan även tänkas vara mer av organisk struktur än andra och är därför mer 

anpassade för föränderliga miljöer och hanterar förändringarna som sker genom att ställa om 

sina rutiner och arbetsformer efter nya villkor som uppstår på marknaden, medan den 
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mekaniska strukturen kännetecknas vid att organisationen verkar inom en stabil miljö och där 

arbetsuppgifterna är specialiserade och osmidiga för förändring (Zetterquist, Kalling & Styhre 

2012, sid.169) 
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6. Förslag på vidare forskning 

 

Till vidare forskning skulle det vara intressant att undersöka vilka förändringar 

revisionsbyråerna har upplevt inom verksamheten sedan avskaffandet av revisionsplikten. Man 

skulle även kunna undersöka hur dem ser på dessa förändringar samt hur de arbetar för att 

anpassa sin verksamhet efter de nya förutsättningarna som avskaffandet har medfört. 

Det skulle även vara intressant att vidare studera de extrema fall som framkommit i vår 

undersökning. Detta för att få en närmare förståelse av om dessa extrema fall beror på 

avskaffandet av revisionsplikten eller en annan bidragande orsak. Här skulle en härledning av 

den kvalitativa forskningsmetoden vara tillämpbar.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1a  
Tabell 14: Revisionsbyråer i Stockholms län. 

	   År	  2009	   	  	  	  	  	  	  	  År	  2013	  

Nr.	   Företags	  namn	   Antal	  
anställda	   Omsättning	   Rörelsemarginal	  	   Antal	  

anställda	   Omsättning	   Rörelsemarginal	  	  

1	   A	  N	  Revisionsbyrå	  AB	   2	   983	   4,8%	   2	   725	   3,9%	  

2	   Aarflot	  &	  Co	  
Revisionsbyrå	  AB	   1	   1014	   4,7%	   1	   1333	   13,1%	  

3	   Accounting	  Group	  
Sweden	  AGS	  AB	   1	   50	   -‐616,0%	   0	   50	   28,0%	  

4	  
Ahlén,	  Nordenskiöld	  
och	  Thorén	  (A	  N	  &	  T)	  
Revisionsbyrå	  AB	  

0	   15	   73,3%	   0	   1	   -‐200,0%	  

5	   Aktiebolaget	  Mastria	   2	   903	   -‐2,0%	   2	   888	   -‐2,4%	  

6	   ANDERS	  NORKVIST	  
REVISIONSBYRÅ	  AB	   2	   4422	   112,4%	   2	   3477	   48,6%	  

7	   Ankega	  Revisionsbyrå	  
AB	   2	   3609	   15,5%	   2	   3306	   13,2%	  

8	   Auditor	  Revisionsbyrå	  
AB	   1	   792	   60,4%	   1	   997	   10,5%	  

9	   Ballins	  Revisionsbyrå	  AB	   1	   1247	   55,6%	   1	   1626	   45,8%	  

10	   Barkarby	  Revisionsbyrå	  
AB	   4	   2780	   16,7%	   1	   1352	   -‐2,7%	  

11	   Bellmans	  Revisionsbyrå	  
AB	   1	   1470	   3,9%	   1	   1240	   -‐6,0%	  

12	   Bengt	  Karlsson	  
Revisionsbyrå	  AB	   2	   143	   4,9%	   2	   142	   2,1%	  

13	   Bengt	  Olofssons	  
Revisionsbyrå	  AB	   2	   2556	   5,2%	   3	   3158	   6,8%	  

14	   Bo	  Jacobson	  
Revisionsbyrå	  AB	   2	   1367	   17,1%	   2	   1128	   12,5%	  

15	   Bo	  Åberg	  Revisionsbyrå	  
AB	   1	   161	   8,7%	   1	   199	   20,6%	  

16	   Borwins	  Revisionsbyrå	  
AB	   2	   1720	   28,9%	   3	   2651	   27,3%	  

17	   Brandstams	  
Revisionsbyrå	  AB	   5	   6134	   9,8%	   6	   6448	   -‐2,2%	  

18	   Brorsson	  &	  Co	  
Revisionsbyrå	  AB	   1	   1722	   14,5%	   1	   1781	   -‐5,5%	  

19	   Buchts	  Revisionsbyrå	  
AB	   2	   3136	   25,8%	   1	   2724	   17,9%	  

20	   Börje	  Heimer	  
Revisionsbyrå	  AB	   1	   484	   4,8%	   1	   359	   -‐2,8%	  

21	   Christer	  Hammare	  
Revisionsbyrå	  AB	   2	   1389	   7,6%	   1	   835	   22,9%	  



 
 

 
 

År	  2009	   	  	  	  	  	  	  	  År	  2013	  

Nr.	   Företags	  namn	   Antal	  
anställda	   Omsättning	   Rörelsemarginal	  	   Antal	  

anställda	   Omsättning	   Rörelsemarginal	  	  

22	   Christer	  Söderlind	  
Revisionsbyrå	  AB	   1	   1110	   34,0%	   1	   1370	   48,8%	  

23	   Dahlström	  &	  Partners	  
Revisionsbyrå	  AB	   10	   9725	   2,4%	   2	   9516	   18,6%	  

24	   EGW	  Revisionsbyrå	  AB	   1	   1139	   4,0%	   0	   131	   18,3%	  

25	   Erland	  Lindholms	  
Revisionsbyrå	  AB	   0	   557	   -‐0,9%	   1	   153	   -‐109,2%	  

26	   EWACO	  
REVISIONSBYRÅ	  AB	   1	   964	   12,0%	   1	   728	   -‐9,5%	  

27	   Exploranden	  AB	   0	   27	   -‐3,7%	   0	   36	   -‐80,6%	  

28	   Forsmans	  Revisionsbyrå	  
i	  Älvsjö	  AB	   1	   1014	   37,8%	   1	   1076	   25,4%	  

29	  
Företagarnas	  
Revisionsbyrå	  i	  
Stockholm	  AB	  

15	   12379	   2,3%	   13	   10703	   5,0%	  

30	   Gunnar	  Ericson	  
Revisionsbyrå	  AB	   1	   1367	   51,1%	   1	   302	   -‐5,6%	  

31	   Gunnar	  Thoréns	  
Revisionsbyrå	  AB	   0	   4944	   -‐0,4%	   0	   4867	   -‐0,1%	  

32	  
Göran	  Johansson	  

Revisionsbyrå	  i	  Nacka	  
Strand	  AB	  

3	   2975	   19,7%	   3	   3306	   25,2%	  

33	   Göran	  Stokken	  
Revisionsbyrå	  AB	   0	   1862	   28,6%	   1	   1953	   43,0%	  

34	   H.	  Sten	  Revisionsbyrå	  
AB	   1	   1276	   8,5%	   1	   1224	   18,0%	  

35	   Hammarberg	  &	  
Lindqvist	  Revision	  AB	   4	   1832	   5,5%	   3	   2246	   11,0%	  

36	   Hans	  Hyttberg	  
Revisionsbyrå	  AB	   3	   1745	   18,6%	   3	   1954	   23,1%	  

37	   HB	  Revision	  AB	   2	   6584	   11,4%	   2	   5977	   10,6%	  

38	  
Henningssons	  
Revisionsbyrå	  i	  
Norrtälje	  AB	  

6	   3605	   2,3%	   6	   4184	   5,2%	  

39	   Huddinge	  Revisionsbyrå	  
AB	   5	   4154	   11,8%	   5	   4275	   16,8%	  

40	   Hynning	  Revisionsbyrå	  
AB	   2	   2138	   26,3%	   2	   1466	   24,1%	  

41	   Ingemar	  Nilsson	  
Revisionsbyrå	  AB	   1	   1815	   86,7%	   2	   763	   79,6%	  

42	   Jacobson	  &	  Bergqvist	  
Revisionsbyrå	  AB	   3	   1095	   -‐4,2%	   2	   1098	   8,8%	  

43	  
Jan	  Bäcklund	  

Revisionsbyrå	  i	  Tyresö	  
AB	  

1	   740	   74,5%	   0	   35	   -‐40,0%	  

44	   Jan	  Sandström	  
Revisionsbyrå	  AB	   2	   1060	   17,0%	   1	   1021	   14,8%	  



 
 

 
 

År	  2009	   	  	  	  	  	  	  	  År	  2013	  

Nr.	   Företags	  namn	   Antal	  
anställda	   Omsättning	   Rörelsemarginal	  	   Antal	  

anställda	   Omsättning	   Rörelsemarginal	  	  

45	   Johan	  Palm	  
Revisionsbyrå	  AB	   1	   1181	   15,6%	   1	   1718	   17,7%	  

46	   K.	  Modig	  Revisionsbyrå	  	   1	   289	   5,5%	   1	   173	   -‐9,2%	  
47	   K.G.M.	  Revision	  AB	   1	   4232	   15,9%	   1	   4084	   0,6%	  

48	   Kent	  Lindquist	  
Revisionsbyrå	  AB	   2	   1403	   5,1%	   2	   1061	   8,0%	  

49	   Larcy	  Revisionsbyrå	  AB	   2	   1096	   58,5%	   2	   815	   33,9%	  

50	   Lars	  Ahlén	  
Revisionsbyrå	  AB	   2	   1535	   6,4%	   2	   1533	   30,9%	  

51	   Lennart	  Rudenäs	  
Revisionsbyrå	  AB	   2	   3010	   37,1%	   2	   1886	   55,1%	  

52	   LINK	  Consulting	  i	  
Stockholm	  AB	   1	   135	   -‐394,8%	   1	   80	   -‐575,0%	  

53	   Lundmans	  
Revisionsbyrå	  AB	   2	   1553	   -‐4,2%	   1	   56	   -‐98,2%	  

54	   Mandrill	  AB	   1	   4506	   31,7%	   1	   4055	   35,5%	  

55	   Nordenskiöld	  &	  Fröjd	  
Revisionsbyrå	  AB	   2	   2898	   16,5%	   2	   2728	   19,6%	  

56	   Norkvist	  &	  Rudenäs	  
Revisionsbyrå	  AB	   2	   2300	   10,5%	   0	   1327	   2,3%	  

57	   Norrmalm	  SamRev	  
Revisionsbyrå	  AB	   0	   9	   44,4%	   0	   16	   12,5%	  

58	   Norrtälje	  Revisionsbyrå	  
AB	   0	   24	   216,7%	   0	   176	   65,9%	  

59	   OMR	  Gruppen	  AB	   0	   106	   -‐208,5%	   0	   832	   79,1%	  

60	   Oventus	  Revisionsbyrå	  
AB	   1	   1386	   63,4%	   0	   1042	   64,7%	  

61	   Parsells	  Revisionsbyrå	  
AB	   13	   10311	   103,0%	   13	   11095	   12,0%	  

62	   Per	  S.	  Melins	  
Revisionsbyrå	  AB	   1	   874	   32,3%	   1	   867	   -‐28,3%	  

63	   Per	  Widengren	  
Revisionsbyrå	  AB	   0	   30	   -‐63,3%	   0	   29	   -‐175,9%	  

64	   Peter	  Olsson	  
Revisionsbyrå	  AB	   1	   3958	   20,8%	   1	   2754	   57,2%	  

65	   PJ	  Revision	  AB	  	   0	   55	   20,0%	   1	   1626	   13,4%	  

66	   Raija	  Niemistö	  
Revisionsbyrå	  AB	   1	   1008	   48,1%	   1	   1062	   66,3%	  

67	   Revisionsbyrå	  Solveig	  
Yttergren	  AB	   1	   482	   38,2%	   1	   215	   8,8%	  

68	   Ringaby	  Revisionsbyrå	  
AB	   1	   1601	   14,2%	   1	   2521	   91,3%	  

69	   Roslagens	  
Revisionsbyrå	  AB	   1	   807	   16,1%	   1	   765	   4,3%	  

70	   S.	  Frohm	  Revisionsbyrå	  
AB	   2	   1746	   9,6%	   2	   1812	   25,9%	  



 
 

 
 

År	  2009	   	  	  	  	  	  	  	  År	  2013	  

Nr.	   Företags	  namn	   Antal	  
anställda	   Omsättning	   Rörelsemarginal	  	   Antal	  

anställda	   Omsättning	   Rörelsemarginal	  	  

71	   S:t	  Lars	  Revisionsbyrå	  
AB	   2	   1989	   22,4%	   2	   1624	   53,8%	  

72	   Savo	  Revisionsbyrå	  AB	   1	   198	   -‐31,8%	   1	   1251	   4,0%	  

73	   Segerfeldt	  
Revisionsbyrå	  AB	   1	   645	   12,2%	   1	   888	   43,9%	  

74	   Segerros	  Revisionsbyrå	  
AB	   1	   1435	   0,0%	   1	   1838	   26,1%	  

75	   Silveby	  Revisionsbyrå	  
AB	   2	   3075	   7,3%	   1	   219	   -‐1,8%	  

76	   Sjöbergs	  Revisionsbyrå	  
AB	   3	   2738	   12,5%	   3	   2300	   1,6%	  

77	   Stig	  Kangas	  
Revisionsbyrå	  AB	   0	   94	   -‐36,2%	   0	   23	   -‐243,5%	  

78	   Stockholms	  
Revisionsbyrå	  AB	   1	   1398	   25,7%	   0	   1826	   12,2%	  

79	   Strömbergs	  
Revisionsbyrå	  AB	   0	   5646	   14,4%	   0	   5148	   0,7%	  

80	   Stuvsta	  Revisionsbyrå	  
AB	   1	   1170	   28,6%	   1	   1484	   44,4%	  

81	   Sund	  Redovisning	  
Mälardalen	  AB	   14	   7723	   -‐21,5%	   11	   6650	   -‐11,8%	  

82	   Säfvelin	  Revisionsbyrå	  
AB	   2	   2355	   17,5%	   1	   1631	   31,0%	  

83	   Södermalm	  SamRev	  
Revisionsbyrå	  AB	   2	   1975	   32,8%	   2	   2166	   19,0%	  

84	   T	  Haglund	  
Revisionsbyrå	  AB	   0	   5646	   14,4%	   0	   5148	   0,7%	  

85	   Thulins	  Revisionsbyrå	  
AB	   2	   1017	   8,5%	   1	   763	   12,8%	  

86	   Trollsta	  Revisionsbyrå	  
AB	   2	   1639	   23,3%	   1	   90	   -‐123,3%	  

87	   Törnskogs	  
Revisionsbyrå	  AB	   2	   1664	   4,9%	   2	   1525	   0,3%	  

88	   UREVKO	  AB	   1	   115	   0,9%	   1	   73	   23,3%	  

89	   Winthers	  Revisionsbyrå	  
AB	   5	   13282	   1,2%	   4	   9453	   4,1%	  

90	   Vårbergs	  Revisionsbyrå	  
-‐	  G	  T	  R	  AB	   2	   930	   2,6%	   2	   931	   23,0%	  

91	   Wällstedts	  Servicebyrå	  
AB	   0	   1954	   10,7%	   1	   1143	   44,4%	  

92	   Åke	  Broman	  
Revisionsbyrå	  AB	   3	   793	   -‐29,6%	   2	   495	   -‐63,0%	  

93	   Öbergs	  Revisionsbyrå	  
AB	   2	   1691	   13,2%	   0	   236	   -‐58,5%	  

94	   Öst	  Revisionsbyrå	  AB	   3	   4165	   22,4%	   2	   1792	   12,1%	  

	  
Totalt	   193	   210076	   616,9%	   163	   185829	   -‐123,4%	  



 
 

 
 

 

Bilaga 1b  
Tabell 15: Revisionsbyråer i Småland. 

	   År	  2009	   	  	  	  	  	  	  	  År	  2013	  

Nr.	   Företags	  namn	   Antal	  
anställda	   Omsättning	   Rörelsemarginal	  	   Antal	  

anställda	   Omsättning	   Rörelsemarginal	  	  

1	  
Almhedens	  
Revisionsbyrå	  AB	   2	   1	  032	   -‐0,3%	   1	   791	   5,8%	  

2	  
Alvesta	  Revisionsbyrå	  
AB	   5	   2	  789	   5,8%	   5	   3	  181	   4,4%	  

3	  
Dextra	  Intressenter	  
Aktiebolag	   0	   540	   98,5%	   0	   30	   20,0%	  

4	  
Glasrikets	  Revisionsbyrå	  
AB	   2	   419	   8,4%	   1	   376	   16,2%	  

5	  
H	  Staversjö	  
Revisionsbyrå	  AB	   1	   965	   5,7%	   1	   544	   -‐16,2%	  

6	  
Hermanssons	  
Revisionsbyrå	  AB	   3	   1	  567	   6,1%	   2	   1	  330	   16,6%	  

7	  
Höglandets	  
Revisionsbyrå	  AB	   6	   6207	   15,3%	   8	   9	  454	   106,5%	  

8	  
Lidheds	  Revisionsbyrå	  
AB	   5	   3605	   14,7%	   6	   4	  138	   1,3%	  

9	  
Olaus	  &	  Co	  
Revisionsbyrå	  AB	   1	   1	  345	   4,4%	   2	   1	  795	   4,1%	  

10	  

Revisionsbyrån	  
Andersson	  &	  Co	  i	  Växjö	  
AB	  

14	   12	  169	   6,1%	   15	   13	  943	   8,9%	  

11	  
Revisionsbyrån	  i	  
Färjestaden	  AB	   1	   1	  282	   68,5%	   1	   858	   33,4%	  

12	  
Revisionsbyrån	  Kerstin	  
Lindgren	  AB	   2	   1	  564	   19,0%	   2	   2	  220	   48,0%	  

13	  
Revisionsbyrån	  Thomas	  
Löwenadler	  AB	   2	   1	  977	   21,9%	   2	   1	  358	   24,2%	  

14	  
Vätterstadens	  
Revisionsbyrå	  AB	   2	   1050	   3,2%	   3	   2	  435	   5,6%	  

15	   Växjö	  Revisionsbyrå	  AB	   2	   3	  259	   17,4%	   2	   3	  637	   16,4%	  

16	  
Älmeboda	  
Revisionsbyrå	  AB	   1	   365	   28,8%	   1	   378	   24,6%	  

	  
Totalt	   49	   40	  135	   323,5%	   52	   46	  468	   319,9%	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

Bilaga 1c  
Tabell 16: Revisionsbyråer i Norrland. 

	   År	  2009	   	  	  	  	  	  	  	  År	  2013	  

Nr.	   Företags	  namn	   Antal	  
anställda	   Omsättning	   Rörelsemarginal	  	   Antal	  

anställda	   Omsättning	   Rörelsemarginal	  	  

1	  
Espings	  Revisionsbyrå	  

AB	   2	   2074	   25,7%	   2	   1877	   1,2%	  

2	  
Aktiebolaget	  Ernströms	  

Revisionsbyrå	   7	   5224	   18,4%	   1	   648	   -‐5,1%	  

3	  
Söderströms	  

Revisionsbyrå	  AB	   5	   6537	   5,6%	   7	   5947	   2,6%	  

4	  
BROMAN	  &	  WALLBERG	  
REVISIONSBYRÅ	  AB	   3	   2014	   1,6%	   3	   2052	   5,8%	  

5	  
GRÖREV	  Revisionsbyrå	  

AB	   1	   59	   15,3%	   0	   40	   35,0%	  

6	  
Gävleborg	  SamRev	  
Revisionsbyrå	  AB	   1	   15	   -‐106,7%	   1	   3	   -‐600,0%	  

7	  
Ingrid	  Lindh	  

Revisionsbyrå	  AB	   1	   513	   10,5%	   0	   220	   61,8%	  

8	  
Medelpads	  Bokförings-‐	  
och	  Revisionsbyrå	  AB	   2	   5829	   0,7%	   1	   5553	   0,0%	  

9	  
N	  G	  Skogs	  

Revisionsbyrå	  AB	   6	   3124	   -‐0,5%	   5	   2640	   7,5%	  

10	  
Norengs	  Revisionsbyrå	  

AB	   9	   6537	   5,6%	   8	   6270	   4,4%	  

11	  
Per	  Rydberg	  

Revisionsbyrå	  AB	   5	   4862	   8,8%	   4	   3898	   4,0%	  

12	  
SamRev	  Revisionsbyrå	  

AB	   2	   1316	   39,8%	   0	   118	   -‐17,8%	  

13	  
Sundrev	  Revisionsbyrå	  

AB	   3	   2063	   25,1%	   2	   1234	   7,5%	  

14	   Valles	  Revisionsbyrå	  AB	   1	   1004	   10,7%	   1	   1319	   15,2%	  

15	  
Wänmans	  

Revisionsbyrå	  AB	   0	   691	   81,9%	   0	   259	   27,4%	  

	  
Totalt	   48	   41	  862	   142,5%	   35	   32	  078	   -‐450,4%	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Bilaga 2a  
Tabell 17: Företagen som var DB i ett koncernförhållande. 

Stockholm	  

	   År	  2009	   	  	  	  	  	  	  	  År	  2013	  

Nr.	   Företags	  namn	   Antal	  
anställda	   Omsättning	   Rörelsemarginal	  	   Antal	  

anställda	   Omsättning	   Rörelsemarginal	  	  

1	   Allians	  Revision	  &	  
Redovisning	  AB	   6	   5796	   1,3%	   16	   21145	   5,7%	  

2	   BDO	  Västerås	  
Företagsservice	  AB	   8	   7756	   11,2%	   2	   1867	   -‐22,5%	  

3	   Bengt	  Nilsson	  
Revisionsbyrå	  AB	   3	   4254	   211,4%	   0	   5312	   60,9%	  

4	  
Bengt	  Nilsson	  
Revisionsbyrå	  i	  
Nynäshamn	  AB	  

0	   44	   -‐172,7%	   0	   0	   0,0%	  

5	   Carlsson	  &	  Partners	  
Revisionsbyrå	  AB	   7	   9657	   20,0%	   7	   10907	   20,8%	  

6	   Christer	  Nordström	  
Revisionsbyrå	  AB	   1	   1443	   67,2%	   1	   921	   67,2%	  

7	   Crowe	  Horwath	  
Osborne	  AB	   26	   37026	   25,9%	   26	   40242	   29,1%	  

8	   Doceo	  AB	   0	   0	   0,0%	   1	   600	   68,5%	  

9	   Enblads	  Revisionsbyrå	  
Aktiebolag	   1	   1679	   15,2%	   2	   1402	   10,3%	  

10	   Familjeföretagens	  
Revisionsbyrå	  AB	   10	   6134	   12,7%	   8	   7767	   8,2%	  

11	   Finnhammars	  
Revisionsbyrå	  AB	   25	   28665	   0,5%	   28	   34543	   0,0%	  

12	   Håkan	  Fjelner	  AB	   1	   4624	   33,7%	   1	   4428	   36,3%	  

13	   Kjell	  Forsman	  
Revisionsbyrå	  AB	   1	   1411	   43,1%	   1	   797	   18,6%	  

14	   Lövenheim	  
Revisionsbyrå	  AB	   1	   1162	   18,3%	   1	   381	   -‐134,4%	  

15	   Nacka	  Strand	  
Redovisningsbyrå	  AB	   0	   60	   80,0%	   1	   246	   -‐16,3%	  

16	   Ola	  Spinnars	  AB	   2	   8062	   11,9%	   1	   7340	   4,9%	  

17	   Ossers	  Revisionsbyrå	  
AB	   1	   421	   53,2%	   2	   63	   -‐960,3%	  

18	   Owe	  Mårtensson	  
Revisionsbyrå	  AB	   9	   7475	   105,6%	   11	   8248	   725,0%	  

19	   P-‐E	  Lindgren	  
Revisionsbyrå	  AB	   2	   1852	   20,6%	   2	   1336	   -‐1,8%	  

20	   Revisum	  Revisionsbyrå	  
AB	   1	   3475	   43,4%	   1	   3134	   44,2%	  

21	   SN:s	  Revisorer	  AB	   1	   1056	   27,7%	   2	   3472	   31,5%	  

22	   Stockholm	  SamRev	  
Revisionsbyrå	  AB	   0	   296	   4,1%	   1	   258	   -‐8,5%	  

23	   Tommy	  Holm	  
Revisionsbyrå	  AB	   6	   5876	   105,0%	   2	   3666	   26,8%	  



 
 

 
 

	   År	  2009	   	  	  	  	  	  	  	  År	  2013	  

Nr.	   Företags	  namn	   Antal	  
anställda	   Omsättning	   Rörelsemarginal	   Antal	  

anställda	   Omsättning	   Rörelsemarginal	  

24	   Vallentuna	  
Revisionsbyrå	  AB	   2	   1169	   2,1%	   2	   782	   10,0%	  

25	   Werells	  Revisionsbyrå	  
AB	   3	   2737	   34,2%	   3	   2875	   33,2%	  

26	   Y.	  Eriksson	  
Revisionsbyrå	  AB	   2	   800	   -‐22,9%	   2	   407	   -‐21,9%	  

27	   Zachrisson	  
Revisionsbyrå	  AB	   9	   8343	   4,6%	   6	   6215	   2,5%	  

 
 

Småland	  
	   År	  2009	   	  	  	  	  	  	  	  År	  2013	  

Nr.	   Företags	  namn	   Antal	  
anställda	   Omsättning	   Rörelsemarginal	   Antal	  

anställda	   Omsättning	   Rörelsemarginal	  

1	   A.	  Boeryd	  Revisionsbyrå	  
AB	   3	   1960	   0,7%	   1	   744	   66,7%	  

2	   Brahe	  Revisionsbyrå	  AB	   10	   10620	   11,5%	   10	   12	  847	   18,9%	  

3	   Sporrong	  &	  Eriksson	  
Revisionsbyrå	  AB	   9	   8	  745	   16,7%	   11	   12	  970	   25,8%	  

4	   Talavid	  Revisionsbyrå	  
AB	   0	   2	   -‐900,0%	   1	   0	   0,0%	  

 
 

Norrland	  
	   År	  2009	   	  	  	  	  	  	  	  År	  2013	  

Nr.	   Företags	  namn	   Antal	  
anställda	   Omsättning	   Rörelsemarginal	   Antal	  

anställda	   Omsättning	   Rörelsemarginal	  

1	   A.	  Boeryd	  Revisionsbyrå	  
AB	   3	   1960	   0,7%	   1	   744	   66,7%	  

2	   Brahe	  Revisionsbyrå	  AB	   10	   10620	   11,5%	   10	   12	  847	   18,9%	  

3	   Sporrong	  &	  Eriksson	  
Revisionsbyrå	  AB	   9	   8	  745	   16,7%	   11	   12	  970	   25,8%	  

4	   Talavid	  Revisionsbyrå	  
AB	   0	   2	   -‐900,0%	   1	   0	   0,0%	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Bilaga 2b  
Tabell 18: Företagen som har 0 omsättning. 

Stockholm	  

	   År	  2009	   	  	  	  	  	  	  	  År	  2013	  

Nr.	   Företags	  namn	   Antal	  
anställda	   Omsättning	   Rörelsemarginal	  	   Antal	  

anställda	   Omsättning	   Rörelsemarginal	  	  

1	   Berlins	  Revisionsbyrå	  
AB	   1	   149	   26,8%	   0	   0	   0,0%	  

2	   Bohlins	  Revisionsbyrå	  
AB	   0	   0	   0,0%	   0	   0	   0,0%	  

3	   Bromma	  Revisionsbyrå	  
AB	   4	   3375	   15,9%	   0	   0	   0,0%	  

4	   Christer	  Nordström	  
Advice	  AB	   0	   0	   0,0%	   0	   0	   0,0%	  

5	   E	  Örning	  Revision	  AB	   0	   0	   0,0%	   0	   0	   0,0%	  

6	   Enebybergs	  
Revisionsbyrå	  AB	   1	   0	   0,0%	   0	   0	   0,0%	  

7	   Finnhammars	  Sverige	  
AB	   0	   0	   0,0%	   0	   0	   0,0%	  

8	   Hans	  Karlberg	  
Revisionsbyrå	  AB	   1	   103	   -‐14,6%	   0	   0	   0,0%	  

9	   Hasscout	  MK	  AB	   0	   0	   0,0%	   0	   0	   0,0%	  
10	   Hylberget	  Konsult	  AB	   0	   0	   0,0%	   0	   0	   0,0%	  

11	   Högelin	  &	  Hansson	  
Revisionsbyrå	  AB	   1	   0	   0,0%	   0	   0	   0,0%	  

12	   J	  Berntssons	  
Revisionsbyrå	  AB	   0	   0	   0,0%	   0	   0	   0,0%	  

13	   JES's	  Revisionsbyrå	  AB	   0	   0	   0,0%	   0	   0	   0,0%	  

14	   Jonas	  Forsberg	  Revision	  
AB	   0	   0	   0,0%	   2	   3780	   7,6%	  

15	   Larsson	  och	  Malmberg	  
Revisionsbyrå	  AB	   3	   2508	   0,0%	   0	   0	   0,0%	  

16	   Matteus	  Revisionsbyrå	  
AB	   0	   0	   0,0%	   0	   0	   0,0%	  

17	   Mårding	  &	  Olde	  
Revisionsbyrå	  AB	   1	   386	   54,1%	   0	   0	   0,0%	  

18	   O.	  Silléns	  Revisionsbyrå	  
AB	   0	   0	   0,0%	   0	   0	   0,0%	  

19	   P-‐E	  Lindgren	  Holding	  AB	   0	   114	   100,0%	   0	   0	   0,0%	  
20	   Probat	  Revision	  AB	   1	   0	   0,0%	   1	   511	   -‐112,9%	  
21	   R3	  Revisionsbyrå	  AB	   2	   6000	   71,7%	   0	   0	   0,0%	  

22	  
Runan	  Hederstedt	  och	  
Lövenheim	  Förvaltnings	  

AB	  
0	   0	   0,0%	   0	   0	   0,0%	  

23	   SET	  -‐	  Erikson	  &	  Tjus	  
Revisionsbyrå	  AB	   0	   0	   0,0%	   0	   0	   0,0%	  

24	   SET	  Stockholm	  
Revisionsbyrå	  AB	   0	   472	   -‐4,9%	   0	   0	   0,0%	  



 
 

 
 

	   År	  2009	   	  	  	  	  	  	  	  År	  2013	  

Nr.	   Företags	  namn	   Antal	  
anställda	   Omsättning	   Rörelsemarginal	   Antal	  

anställda	   omsättning	   Rörelsemarginal	  

25	   Stocksunds	  
Revisionsbyrå	  AB	   1	   1	   -‐4900,0%	   1	   0	   0,0%	  

26	   Thomas	  Strömberg	  
Revisionsbyrå	  AB	   0	   0	   0,0%	   0	   0	   0,0%	  

27	   Ulf	  Berggrens	  
Revisionsbyrå	  AB	   0	   5	   -‐240,0%	   0	   0	   0,0%	  

28	   Werell	  Intressenter	  AB	   0	   0	   0,0%	   0	   0	   0,0%	  
29	   Y.E	  Konsult	  AB	   0	   0	   0,0%	   0	   0	   0,0%	  

30	   Åhsbergs	  Revisionsbyrå	  
AB	   1	   0	   0,0%	   1	   0	   0,0%	  

 
 

Småland	  
	   År	  2009	   	  	  	  	  	  	  	  År	  2013	  

Nr.	   Företags	  namn	   Antal	  
anställda	   Omsättning	   Rörelsemarginal	   Antal	  

anställda	   omsättning	   Rörelsemarginal	  

1	   Anders	  Fribergs	  
Revisionsbyrå	  AB	   0	   6	   16,7%	   0	   0	   0%	  

2	   Jönköpings	  
Revisionsbyrå	  AB	   1	   65	   0,0%	   1	   0	   0%	  

3	   L	  Engströms	  
Revisionsbyrå	  AB	   0	   0	   0,0%	   0	   0	   0%	  

4	   S	  E	  Holding	  AB	   0	   0	   0,0%	   0	   0	   0%	  
5	   Solna	  Revisionsbyrå	  AB	   0	   0	   0,0%	   0	   0	   0%	  

 
 

Norrland	  
	   År	  2009	   	  	  	  	  	  	  	  År	  2013	  

Nr.	   Företags	  namn	   Antal	  
anställda	   Omsättning	   Rörelsemarginal	   Antal	  

anställda	   omsättning	   Rörelsemarginal	  

1	   DYKTALB	  i	  Ådalen	  AB	   0	   0	   0,0%	   0	   0	   0,0%	  

2	  
Englunds	  Bokförings-‐	  &	  

Revisionsbyrå	  i	  
Sundsvall	  AB	   0	   0	   0,0%	   0	   508	   90,6%	  

3	  
Gästrike	  Revision	  och	  
Ekonomisk	  Rådgivning	  

AB	   0	   5	   40,0%	   0	   0	   0,0%	  
 
 
 
 

 


