
2008:039 

D - U P P S A T S

Förändring i fokus
En flerfallstudie om hur större revisionsbyråer uppfattar

och bemöter lagändringen angående byråjäv

 Jacob Enersen
 Jennie Lundgren

Luleå tekniska universitet

D-uppsats
 Företagsekonomi 

Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Avdelningen för Redovisning och styrning

2008:039  - ISSN: 1402-1552 - ISRN: LTU-DUPP--08/039--SE



Förord 
 
Vi  har  under  de  senaste  tio  veckorna  skrivit  denna  uppsats  och  inte  bara  blivit  upplysta  om  vad 
lagändringen angående byråjäv har fört med sig för förändring till revisionsbyråerna, vi har även blivit 
medvetna om hur de har bemött denna förändring och vilka åtgärder som vidtagits.  

Under  arbetets  gång  har  vi  självklart  en  del  personer  att  tacka  för  att  denna  uppsats  har  kunnat 
genomföras.  Vi  vill  såklart  tacka  de  fyra  revisorer  som  ställt  upp  på  intervjuer  och  gett mycket 
intressanta svar på våra frågor.  

Sedan  vill  vi  även  tacka  våra  studiekamrater  som  vid  seminarietillfällena  kommit med  konstruktiv 
kritik.  Vi  vill  också  passa  på  att  tacka  våra  studiekamrater  som  gett  oss  feedback  utöver  dessa 
tillfällen och bland dessa utmärker  sig Marie Näsholm,  Johan Blom och Henrik Falk  som även höjt 
stämningen  under  arbetet med  uppsatsen.  Ett  speciellt  tack  riktar  vi  även  till  universitetsadjunkt 
Annica Nilsson som i inledningsfasen av uppsatsen kom med många konstruktiva tips.  

Avslutningsvis vill vi såklart tacka vår handledare Anders Nilsson som under hela denna resa gett oss 
konstruktiv kritik och ställt upp för oss på ett exemplariskt vis med nya infallsvinklar och goda idéer.  
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Sammanfattning 

Oberoende och objektivitet är två begrepp som diskuteras flitigt inom revisionsbranschen. Dessa två 

grundbegrepp ska revisorerna sträva efter för att kunna ge klienternas intressenter en försäkran om 

att den information de tar del av överensstämmer med verkligheten. Dessa begrepp sattes ur balans 

då revisionsbranschen  i början av 2000‐talet skakades av två stora redovisningsskandaler där en av 

de fem största revisionsbyråerna i branschen blev tvungen att lägga ner sin verksamhet på grund av 

att de bland annat tillhandahöll tjänster som krockade med oberoendet och objektiviteten, med ett 

annat  ord  kallat  byråjäv.  Dessa  skandaler  bidrog  till  diskussioner  angående  revisorns  oberoende 

vilket  bland  annat  har  lett  till  införandet  av  en  lagändring  angående  byråjäv  som  innebär  en 

skärpning  av  bestämmelserna.  Då  lagändringen  trädde  i  kraft  den  1  januari  2007  har 

revisionsbyråerna  ännu  inte  sett  effekterna  av  lagändringen  fullt  ut  eftersom  de  inte  vet  hur 

klienterna  kommer  agera  i  samband  med  denna  förändring.  Den  samhälleliga  förändring  som 

lagändringen  är  leder  även  till  förändringar  inom  revisionsbyråerna.  Denna  förändring  kan 

organisationer bemöta på en rad olika sätt. Förändring innebär ofta ett nytänkande som leder till att 

någonting nytt skall göras. Dock behöver det  inte alltid vara på det sättet. Syftet med denna studie 

var att skapa  förståelse  för hur  tre större  revisionsbyråer på  lokal nivå uppfattar och hanterar den 

lagändring angående byråjäv som trädde i kraft 1:a januari 2007. Studien utfördes genom intervjuer 

på  tre  revisionsbyråer  i  Luleå. De  huvudsakliga  resultaten  vi  kommit  fram  till  är  att  lagändringen 

angående  byråjäv  inte  har  påverkat  de  undersökta  revisionsbyråernas  verksamhetsstruktur. 

Dessutom har samtliga tre revisionsbyråer hanterat  lagförändringen väldigt olika vilket beror på att 

de uppfattat lagändringen på relativt olika sätt. Vi drog därför slutsatsen att revisionsbyråerna vidtog 

åtgärder beroende på hur pass omfattande de ansåg lagändringen angående byråjäv var.  

 
 
 
 

 
 



Abstract 

Independence  and  impartiality  are  two  concepts  that  are  regularly  discussed  in  the  line  of  audit. 

Those two fundamental concepts must the auditors strive for to be able to give the interested parties 

of  the clients an assurance of  that  the  information  they  take part of agree with  the  reality. Those 

concepts were put off balance when the line of audit in the beginning of the 21th century was shaken 

by two major accounting scandals where one of the five  largest audit firms had to shut down since 

they, among other things, provided services that collided with the independence and impartiality, in 

other words  called  firm  challenge.  Those  scandals  contributed  to  discussions  about  an  auditor’s 

independence which among other  things  led on  to  the  introduction of a change  in  law concerning 

firm challenge which  implies a  tightening‐up of  the  regulations. As  the change  in  law was brought 

into effect 1st of January 2007, the audit firms has not yet seen the effects of it in full, since they do 

not  know how  the  clients will  react  in  connection with  this  change.  The  societal  change  that  the 

change in law is, will lead to changes even within the audit firms. Organizations can meet this change 

in many ways.  Change  implies  often  a  new way  of  thinking  that  leads  to  something  new  to  do. 

However,  it  is not necessarily  in  that matter. The aim of  this  study was  to better understand how 

three  large  audit  firms  in  the  local  region  caught  and  handled  the  changes  that  arose  from  the 

change in law concerning firm challenge which was brought into effect the 1st of January 2007. The 

study was carried through by interviews with three audit firms in Luleå. The main findings were that 

the change  in  law concerning firm challenge not has had any effect on the operational structure of 

the audit firms studied. Furthermore, all three audit firms have handled the change in very different 

ways which  is due to their different ways of catching the change. We could  therefore come to the 

conclusion  that  the audit  firms  took actions due  to  in what extent  they  thought  the change  in  law 

concerning office (bureau) change was extensive. 
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1  Inledning 

detta kapitel kommer bakgrunden för ämnet och syftet med studien att presenteras. Kapitlet inleds 
med en allmän beskrivning av  redovisnings‐ och  revisionsprofessionens uppkomst och utveckling 

för att  sedan  fortsätta med en beskrivning av den nya  lagen angående byråjäv. Kapitlet  fortsätter 
sedan med  en beskrivning av hur organisationer bemöter  förändringar och hur  revisionsbyråernas 
verksamhetsstruktur kan komma att påverkas. Detta mynnar sedan ut i studiens syfte.  
 

1.1 Professionens uppkomst och utveckling 
Sedan mitten av 1970‐talet har  redovisnings‐ och  revisionsprofessionen  tillhandahållit  fler och  fler 
typer  av  tjänster.  Revisionsdelen  förde  enligt  Holtzman  (2004)  med  sig  en  väldigt  stor  del 
konsulterande arbete. Det här var mest påtagligt  för de stora  revisionsbyråerna som hade klienter 
som  krävde  mycket  konsultation.  Under  1970‐  och  80‐talet  var  det  populärt  att  expandera 
revisionsbyråernas  verksamhet  generellt  sett och  i  synnerhet de  lukrativa  konsulteringsuppdragen 
som  skedde  i  samband med  framtagande  av  olika  klienters  strategiska  planer.  Denna  expansion 
framställde  revisionsbyråerna  som  jättelika  vidunder  som  slukade  det  mesta  i  sin  väg  mot 
internationalisering, bättre lönsamhet och framgång i stort (ibid). 

Skandalerna omkring Enron och WorldCom har kastat professionen  in  i strålkastarljuset på ett sätt 
som  inte  är det minsta  smickrande.  Professionen har  enligt Holtzman  (2004)  fått  stå upp  för och 
försvarat sina regler och standards på ett sätt som ibland har framställts som rent ut sagt löjligt. För 
att återställa branschens heder och goda rykte tillkom i USA The Sarbanes Oxley‐Act under 2002 som 
syftar  till  att  större  och  publika  företag  skall  redovisa  sin  verksamhet  på  ett  mer  öppet  och 
tillfredställande sätt  för sina  intressenter. Droppen som  fick bägaren att  rinna över var  just Enrons 
konkurs  2001  som  innehöll  en  mängd  felaktigheter  som  revisorerna  hade  missat.  Detta 
överskuggades  dock  av  WorldComs  konkurs  ett  par  månader  senare  som  innehöll  ännu  värre 
medvetna felaktigheter. Båda företagen hade Arthur Andersen som revisionsbyrå som då hörde till 
”the Big Five”. De  lade  sedan ner  sin verksamhet under 2002 då de  förklarades  skyldiga  till att ha 
undanhållit material och medvetna felaktigheter i Enron‐skandalen. En av de viktigaste sakerna med 
just Enron var de stora mängder pengar som de betalat till Arthur Andersen för icke‐revisionstjänster. 
De tjänster som tillhandahölls krockade med oberoendet och objektiviteten och  ledde oundvikligen 
till företagets fall. Dessa skandaler är bidragande orsaker till att diskussioner om revisorns oberoende 
skapats vilket lett till ett omfattande förarbete till en striktare lag om byråjäv (ibid).  

1.2 Lagändring angående byråjäv 
Oberoende och objektivitet är två begrepp som diskuteras flitigt, inte bara inom världen av revision. 
Dessa två grundbegrepp ska, enligt Pickett och Spencer (2004), revisorerna sträva efter för att kunna 
ge företagens intressenter en försäkran om att den information de tar del av överrensstämmer med 
verkligheten. De skandaler som diskuteras i ovanstående stycke har satt dessa begrepp ur balans och 
många försök till att återupprätta professionens heder har gjorts. Ett av dessa försök är införandet av 
den nya  lagen angående byråjäv  som  trädde  i kraft den 1  januari 2007  (ibid). Sedan  införandet av 
1975  års  aktiebolagslag  gäller  bland  annat  att  den  som  är  revisor  inte  får  vara  verksam  i  samma 
företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid grundbokföringen eller medelsförvaltningen 
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eller  bolagets  kontroll  däröver.  Den  situation  som  beskrivs  i  denna  bestämmelse  kallas  även  för 
byråjäv eller kombiuppdrag. Den 1 januari 2007 trädde lagändringarna i kraft som i stort innebär en 
skärpning  av  bestämmelserna  angående  byråjäv. Ändringarna  syftar  bland  annat  till  att  få  svensk 
associationsrättslig lagstiftning att harmonisera med den europeiska samsyn på revisorns oberoende 
som uttrycks i det EG‐rättsliga regelverket. De ändringar som gjorts innebär att byråjävet utvidgas till 
att gälla den som är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder klientföretaget vid 
bokföringen eller medelsförvaltningen eller företagets kontroll däröver. Den här förändringen gäller 
dock inte alla typer av företag (FAR, 2007). I stort kan det sägas att lagändringen endast berör företag 
som  kan  klassas  som  ”större  företag”  eller  moderföretag  i  ”större  koncerner”  enligt  den  nya 
avgränsning  av  sådana  företag  och  koncerner  som  införs  samtidigt med  de  skärpta  jävsreglerna 
(ibid).  Då  lagändringen  trädde  i  kraft  den  1  januari  2007  har  revisionsbyråerna  ännu  inte  sett 
effekterna av denna förändring fullt ut eftersom de inte vet hur klienterna kommer agera i samband 
med denna förändring. 

1.3 Förändring och verksamhetsstruktur 
Enligt  Jacobsen och Thorsvik  (2002) kan organisationer bemöta denna  typ av  förändring på en  rad 
olika  sätt.  De  tar  upp  fyra  olika  dimensioner  för  att  klassificera  dessa  typer  av  förändringar. 
Författarna  benämner  bland  annat  vilken  omfattning  förändringen  är  av,  huruvida  den  bygger  på 
förväntningar eller inte och om den är av strukturell och kulturell karaktär. Burns och Scapens (2000) 
tar även upp en femte dimension som handlar om i vilken utsträckning förändringen är formell eller 
informell.    Jacobsen och  Thorsvik  (2002) menar  att  förändring oftast  innebär ett nytänkande  som 
leder till att någonting nytt skall göras. Dock behöver det inte alltid vara på det sättet. De menar att 
förändringar  även  kan  leda  till  att  en  organisation  faller  tillbaka  till  rutiner  som  använts  tidigare. 
Eftersom  revisionsbyråerna är  tjänsteföretag är de anställda deras  främsta  tillgång. Genom denna 
lagändring borde alltså deras verksamhetsstruktur  förändras  för att kunna tillmötesgå kunderna på 
bästa  sätt.  Enligt  Jacobsen  och  Thorsvik  (2002)  beskrivs  verksamhetsstrukturen  genom  två 
dimensioner. Den  första handlar om arbetsfördelningen och  specialiseringen  som kan begränsa de 
anställdas handlingsfrihet, vilket är den dimension som främst behandlas  i denna studie. Den andra 
dimensionen berörs också och den handlar om  styrning och  samordning av arbetet  som kan  sätta 
gränser för hur arbetsuppgifterna ska utföras eller omvänt delegera beslutsmakt till de anställda.  

Chee, Chow och Phyllis (2006) skriver att det är många faktorer som driver fram en förändring av en 
revisionsbyrås verksamhetsstruktur. Bland annat de enskilda revisorerna, konkurrensen mellan ”the 
Big  Four”,  intressenterna  samt  regelförändringar  –  som  den  angående  byråjäv.  Eftersom  denna 
lagändring  inte berör alla  företag utan endast de  som benämns  ”större”  företag är det  för denna 
studie mest intressant att undersöka de större revisionsbyråerna då det är de som har dessa företag 
som klienter (Johansson, Häckner & Wallerstedt, 2005).  

Denna  problemdiskussion  leder  fram  till  vissa  frågeställningar.  Hur  uppfattar  revisionsbyråerna 
lagändringen  egentligen?  Har  de  vidtagit  några  speciella  åtgärder  eller  kommer  de  reagera  i 
efterhand? Kommer lagändringen påverka deras verksamhetsstruktur och i så fall på vilket sätt?  
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1.4 Uppsatsens syfte 
I föregående problemdiskussion har  lagändringen angående byråjäv  introducerats och det har även 
diskuterats hur organisationer väljer att bemöta olika slags förändringar. Vissa författare hävdar även 
att sådana typer av lagändringar har en direkt påverkan på revisionsbyråernas verksamhetsstruktur.  
Detta resonemang leder oss fram till uppsatsens syfte, vilket är: 
 

att skapa förståelse för hur tre större revisionsbyråer på lokal nivå uppfattar och 
hanterar den lagändring angående byråjäv som trädde i kraft 1:a januari 2007 

1.5  Disposition 
Nedan presenteras dispositionen av denna studie. Den består av sex kapitel som samtliga bidrar till 
en ökad förståelse för ämnesområdet och dess kontext.  

Kapitel 1  Inledning: Detta kapitel inleds med en kortare beskrivning av revisionsområdet för att 
sedan gå  in på viktiga begrepp såsom oberoende och objektivitet. Kapitlet  fortsätter 
med en formulering av problemet för att sedan mynna ut i studiens syfte.  

Kapitel 2  Metod: I detta kapitel presenteras hur undersökningen genomförts, en beskrivning av 
vald  metod  samt  intervjuförfarandet.  Även  en  beskrivning  av  hur  det  insamlade 
materialet har analyserats och kapitlet avslutas med en diskussion kring de problem 
som uppstått.  

Kapitel 3  Teoretisk referensram: Här presenteras studiens teorier som slutligen bygger upp den 
så kallade teoretiska referensramen.  

Kapitel 4  Empiri:  I  detta  kapitel  presenteras  den  empiriska  undersökning  som  utförts  utifrån 
vald metod.  

Kapitel 5  Analys och  tolkning: Kapitlet  syftar  till att  tolka och analysera  resultaten av  studien 
med hjälp av den teoretiska referensramen.  

Kapitel 6  Slutsatser och diskussion:  I uppsatsens  avslutande  kapitel presenteras de  slutsatser 
som  framkommit.  Här  introduceras  även  förslag  till  fortsatta  studier  och  slutligen 
presenteras det teoretiska och praktiska bidrag som studien har.  
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2 Metod 

detta kapitel presenteras vilka synsätt och vilket metodologiskt tillvägagångssätt som tillämpats  i 
studien för att uppnå syftet samt en analys av den insamlade informationen. Avslutningsvis förs en 

diskussion kring uppsatsens metodproblem med fokus på validiteten.  
 

2.1  Undersökningsansats och forskningsstrategi 

2.1.1  Metodansats 
Denna  studie  baserar  sig  på  en  kvalitativ  undersökningsansats  då  frågeställningen  är  av  en 
undersökande karaktär. Denna studie saknar kunskap om det som ska undersökas och då måste en 
metod som får fram många nyanser väljas, vilket kräver att undersökningen koncentrerar sig på ett 
fåtal enheter. Då anser Jacobsen (2002) att en kvalitativ metod är  lämplig. Sådana metoder  lämpar 
sig  för  insamling  av  kvalitativ  information  och  kännetecknas  av  närhet  till  forskningsobjektet  och 
riklig  information  från en eller  få undersökningsenheter där  syftet är att  skapa en ökad  förståelse 
(Holme & Solvang, 1997).  

2.1.2  Metodsynsätt 
Genom  att  välja  metodsynsätt  fastställs  grundantaganden  om  verkligheten  kring  det  som  ska 
undersökas (Arbnor & Bjerke, 1994). Denna studie omfattar aktörssynsättet då studien handlar om 
att  skapa  förståelse  för den betydelse och  innebörd olika aktörer  lägger  i  sina handlingar och den 
omgivande  miljön.  Kunskapen  blir  därmed  individberoende  vilket  är  nödvändigt  för  en  djupare 
förståelse hos aktörerna. Aktörssynsättet antar en verklighet som skapas av de inblandade aktörerna. 
Genom detta ställningstagande kommer verkligheten att betraktas som bestående av ett flertal olika 
verklighetsbilder  som delas av en  större eller mindre grupp av människor. Verklighetsbilderna kan 
mer eller mindre överlappa varandra och de delar som är överlappade utgör gemensamma delar av 
verkligheten  för en  större grupp av människor  såsom en organisation. Dessa delar av verkligheten 
kan  sägas vara den  för gruppen eller organisationen objektiverade verkligheten  (ibid). För den här 
studien har aktörssynsättet inneburit att författarna tillsammans med aktörerna skapat en verklighet 
som kartlagts med hjälp av tankekartor som sedan har studerats och analyserats.  

2.1.3  Forskningsstrategi 
För att dra slutsatser vid genomförandet av denna undersökning har  i huvudsak en deduktiv metod 
använts. Med det menas att  studien utgår  från befintliga  teorier  som  sedan  jämförs med empirin 
(Eriksson & Wiedersheim‐Paul, 2001). Det  fanns  teorier  som berörde det valda ämnesområdet och 
utifrån  dessa  har  en  teoretisk  referensram  utformats  som  sedan  har  använts  som  grund  när 
intervjuguiden  skapades.  Denna  intervjuguide  har  sedan  använts  för  att  samla  in  material  från 
empirin. Det  insamlade materialet sammanställdes  sedan och analyserades mot  teorier och  logiskt 
resonemang och därefter har slutsatser kunnat dras. 

Denna studie syftar till att undersöka flera undersökningsenheter, närmare bestämt lokalkontor hos 
tre  av  Sveriges  största  revisionsbyråer,  för  att  skapa  en  djupare  förståelse  för  relationer  och 
erfarenheter  som  uppträder  i  dessa  undersökningsenheter.  Därför  har  en  flerfallsstudie  valts 
eftersom  läsaren  då  får  en  uppfattning  om  hur  verkligheten  ter  sig  och  möjlighet  att  studera 

I 
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ämnesområdet mer grundligt och ur ett djupare perspektiv (Holme & Solvang, 1997). Generellt sett 
är  fallstudier  den metod  som  föredras  då  frågor  om  ”hur”  eller  ”varför”  ställs,  då man  har  ringa 
kontroll över den situation som studeras och då fokus ligger på aktuella skeenden i ett konkret socialt 
sammanhang (Yin, 2006). Fallstudiemetoden gör det möjligt för forskare att bibehålla helheten och 
det meningsfulla  i  verkliga  händelser,  till  exempel  individuella  livscykler  eller  organisations‐  och 
ledningsprocesser.  Fördelarna  med  en  flerfallsdesign  är  många.  Resultaten  och  beläggen  från 
multipla fall anses ofta vara övertygande och den övergripande fallstudien betraktas därför som mer 
robust eller starkare. Med en flerfallsdesign på fallstudien ökar även sannolikheten för att det blir en 
bra undersökning i jämförelse med om man enbart använder sig av ett enda fall (ibid). 

2.2  Val av undersökningsobjekt 
Studien genomfördes på tre större revisionsbyråer, samtliga belägna i Luleå. Syftet med denna studie 
var att skapa  förståelse  för hur de  lokala revisionsbyråerna uppfattat och hanterat de  förändringar 
som  uppkommit  vid  införandet  av  lagändringen  beträffande  byråjäv.  Då  den  striktare  lagen  om 
byråjäv endast  innefattar större klienter föll det sig naturligt att välja revisionsbyråer som reviderar 
stora företag vilket gjorde att studien riktades in på ”the Big Four”. Dessutom önskades byråer med 
en  lokal  anknytning  för  att  kunna  utnyttja  deras  närhet  till  eventuella  följdintervjuer.  De  fyra 
revisionsbyråerna  i  Luleå  kontaktades  och  en  presentation  av  studien  lades  fram  för  dem.    Det 
resulterade  i  att  tre  av  dem  gärna  ställde  upp  på  intervjuer.  Förhoppningen  var  att  intervjua  två 
aktörer på varje byrå men två av byråerna hade tyvärr  inte den möjligheten vilket resulterade  i en 
aktör vardera på två byråer och två aktörer på en byrå, totalt fyra aktörer.  

2.3  Operationalisering av arbetsprocessen 
För  att beskriva  arbetsprocessen  av  studien har en  figur  skapats  för  att  visualisera hur  studien  är 
uppbyggd och hur den planerats tidsmässigt, se figur 1. 
 
 

 

   Figur 1: Operationalisering av arbetsprocessen 
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2.4  Litteratursökning 
För att komma fram till ett intressant och aktuellt ämne inom revision att basera studien på utfördes 
en övergripande  litteraturstudie. Genom sökning  i databasen Lucia och artikeldatabaserna Emerald 
och Ebsco vid Luleå Universitetsbibliotek erhölls relevant litteratur för ämnet. Även tidskriften Balans 
som är utgiven av FAR SRS – branschorganisationen för revisorer och rådgivare användes, eftersom 
den  innehåller  aktuella  artiklar och  frågor  rörande  revisionsbranschen. Då  intressant och  relevant 
litteratur påträffats användes även återkommande referenser  i  litteraturen  för att utöka sökningen 
och därmed hitta  fler böcker och  tidsskrifter. De sökord som användes mest var:  revision, byråjäv, 
kombiuppdrag, organisationsförändring, förväntningar på förändringar, samt analysmodellen. Dessa 
sökord  användes  även  på  engelska  och  därtill  även  audit  structure  och  accounting  change. 
Litteratursökningen  avslutades  när  det  fanns  tillräckligt med material  för  att  fylla  den  teoretiska 
referensramen på ett tillfredställande sätt.  

2.5  Tillvägagångssätt 
Nedan  beskrivs  hur  undersökningen  har  gått  till  med  fokus  på  insamlingsmetod,  intervjuernas 
genomförande samt en beskrivning av hur det insamlade materialet analyserats. 

2.5.1  Insamlingsmetod 
Som  intervjumetod  valdes  semistrukturerade  intervjuer  då  dess  mening  och  struktur  redan  är 
förutbestämd  (Huff &  Jenkins,  2002).  Studien  syftade  till  att  skapa  förståelse  om  hur  revisorerna 
uppfattat och hanterat eventuella förändringar som följde eller kommer att följa av en striktare  lag 
angående byråjäv. Dessutom önskades aktörerna ge exempel och berätta egna historier om detta 
vilket gjorde att intervjuerna inte var helt strukturerade. 

För  att  erhålla  en  illustration  av  aktörernas  personliga  åsikter  och  kunskaper  fick  aktörerna 
komplettera sina berättelser med att rita tankekartor eftersom de enligt Huff och Jenkins (2002) är 
ett  sätt  att  representera  en  enskild  individs  syn  på  verkligheten.  En  tankekarta  ger  en  bild  av  en 
aktörs tankemönster för ett speciellt område vid en viss tidpunkt. Begrepp  i kartan kan till exempel 
vara objekt, händelser,  tillstånd eller attribut.  I kartan kan även orsakssamband mellan begreppen 
illustreras. Tankekartorna i denna studie bidrog med en ökad förståelse för aktörernas tankar om hur 
de  uppfattat  och  hanterat  förändringar  som  uppkom  av  en  striktare  lag  om  byråjäv.  Aktörernas 
berättelser blev djupare och förstärktes dessutom med illustrationer av deras tankemönster. Studien 
resulterade i en tankekarta för varje aktör och då därmed med totalt fyra tankekartor. 

2.5.2  Intervjuernas genomförande 
Den  första  intervjun  som  genomfördes  var  med  Carlsson  på  Revisionsbyrå  2  i  Luleå.  Intervjun 
genomfördes  i  ett  konferensrum  på  Revisionsbyrå  2.  Nästa  intervju  var  med  Abrahamsson  på 
Revisionsbyrå 1  i Luleå och direkt därefter  intervjuades Bertilsson på Revisionsbyrå 1  i Luleå. Även 
dessa intervjuer hölls i ett konferensrum på Revisionsbyrå 1. Den sista intervjun var med Dahlman på 
Revisionsbyrå 3 i Luleå som även denne intervjuades i ett konferensrum på Revisionsbyrå 3. Samtliga 
intervjuer  hade  samma  struktur  för  att  alla  aktörer  skulle  ha  samma  förutsättningar.  För  att 
underlätta det empiriska arbetet spelades intervjuerna in, vilket också var okej för samtliga aktörer. 
För att inte riskera att förlora någon information vid inspelningen användes dels en diktafon samt en 
mobiltelefon. Aktörerna  fick  själva  rita ner  sina  tankar  i varsin  tankekarta under berättelsens gång 
samtidigt som  författarna  förde anteckningar vid sidan av som komplement. Eftersom  intervjuerna 
var semistrukturerade fanns en intervjuguide förberedd för att kunna styra in respondenterna på rätt 
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områden men  då  tankekartorna  inte  fick  bli  styrda  skickades  inte  intervjuguiden  ut  i  förväg  till 
aktörerna. Samtliga aktörer har stor inblick i byråerna och arbetar dagligen med revision och ansågs 
därför lämpliga att intervjua i denna studie. 

2.5.3  Analys av insamlad information 
I  denna  studie  har  kvalitativ  information  samlats  in  genom  semistrukturerade  intervjuer.  Denna 
information har sedan sammanställts och analyserats genom att författarna tillsammans läst och gått 
igenom  tankekartorna och anteckningarna  som erhållits. Varje  intervju  sammanställdes  var  för  sig 
och empirikapitlet strukturerades upp  i tre delar, en för varje revisionsbyrå. Dessa delar är formade 
på samma sätt med samma rubriker i syfte att underlätta för läsaren och ge en bättre överblick över 
den  empiriska  undersökningen.  Analysen  har  sedan  tolkats  med  hjälp  av  den  teoretiska 
referensramen vilket har medfört att slutsatser har kunnat dras för att besvara problemställningen. 
Under  tiden  studien  utformats  har  författarna  reflekterat  över  olika  aspekter  som  kan  vara 
intressanta att spinna vidare på och undersöka djupare. Dessa reflektioner finns sammanställda och 
presenterade under egen rubrik efter en avslutande diskussion. 

2.6  Metodproblem 
En undersökning ska enligt Jacobsen (2002) vara en metod att samla in empiri. Oavsett vilken empiri 
det  rör  sig om  så måste den vara giltig och  relevant  (valid). Med det menar  Jacobsen att det  som 
önskas mätas faktiskt mäts, att det som mäts uppfattas som relevant och att det som mäts för några 
få även gäller för flera (ibid). Eftersom denna studie är av kvalitativ karaktär har den enligt Holme och 
Solvang  (1997) bättre möjligheter  att  få ut  en mer  giltig  information  än om den  varit  kvantitativ. 
Genom personliga intervjuer av aktörerna med tankekartor som komplement har det bidragit till att 
undersökningen  haft  en  större  närhet  till  det  som  studerats.  Detta  har  gjort  att  oklarheter  som 
uppstått  i undersökningen enkelt har kunnat redas ut och förtydligas. Med hänvisning till det anses 
resultatet av intervjuerna ge en bra bild av aktörernas verklighet.  

För att reducera metodproblem som kan uppstå har några valideringstekniker använts som Arbnor 
och Bjerke (1994) benämner praktisk process‐ och resultatvalidering samt vetenskaplig process‐ och 
resultatvalidering.  Praktisk  processvalidering  sker  genom  de  normala  återföringsmekanismer  som 
existerar i sociala sammanhang människor emellan och praktisk resultatvalidering är en kombination 
av  pragmatisk  inställning  och  en  strävan  efter  att  skapa  dialektisk  spänning  för  fortsatt  dialog. 
Vetenskaplig processvalidering kommer till stånd genom att studien klart visar på vilka grunder olika 
tolkningsmönster har vuxit fram och vetenskaplig resultatvalidering omfattar resultatens förhållande 
till redan befintlig kunskap (ibid).  

Baserat  på  praktisk  processvalidering  fanns  en  strävan  om  att  skapa  en  trygg miljö  för  aktörerna 
under intervjutillfällena vilket åstadkoms genom att intervjuerna hölls på aktörernas arbetsplats i ett 
konferensrum  med  avsikten  att  intervjuerna  skulle  kunna  hållas  helt  ostörda.  Vidare  skapades 
förtroende mellan författarna och aktörerna genom att aktörerna själva fick bestämma huruvida de 
ville vara anonyma  i studien eller  inte. Detta  förtroende ansågs viktigt  för att aktörerna skulle dela 
med sig av sina uppfattningar om  lagändringen. För att förbättra den praktiska resultatvalideringen 
fick varje aktör ta den tid som önskades  i anspråk och eftersom tankekartorna styrde  intervjun fick 
aktörerna  berätta  och  illustrera  sina  tankar  utan  att  bli  avbrutna. Detta  gjorde  att  aktörerna  inte 
kände sig stressade och kunde därmed ge sina berättelser  i  lugn och ro. Ämnet som behandlades  i 
studien  var  högst  aktuellt  för  revisionsbyråerna  vid  tidpunkten  för  studien,  således  var  samtliga 
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aktörer mycket intresserade och väl insatta i ämnet vilket kan peka på att dialogerna fungerade bra. 
Aktörerna fick  läsa  igenom empirin för att kunna rätta till eventuella felaktigheter och komma med 
kommentarer. Dock önskade aktörerna anonymitet efter att de sett tolkningen av intervjuerna vilket 
tyder på  att  aktörerna  reagerat  känslomässigt när de  accepterat  resultaten. Hade  tolkningen  inte 
varit  riktig och därmed  inte påverkat aktörerna hade de  inte behövt  reagera på ett känslomässigt 
sätt. För att förbättra studiens vetenskapliga processvalidering har studiens analysprocess beskrivits i 
ett  enskilt  stycke,  se  2.5.3  Analys  av  insamlad  information.  Den  insamlade  informationen  från 
aktörerna har analyserats och  tolkats mot den  teoretiska  referensramen  vilket  framgår  i  kapitel 5 
Analys och tolkning. Detta bidrar till en förbättring av den vetenskapliga resultatvalideringen. 

Eftersom denna studie präglas av aktörssynsättet har det  inneburit att författarna tillsammans med 
aktörerna skapat den verklighet som kartlades och studerades. Om någon annan skulle genomföra 
intervjuerna med  samma metod  och  intervjuguide  skulle  resultatet  bli  ett  annat  eftersom  svaren 
uppfattas olika och aktörerna  förhåller  sig på ett annat  sätt beroende på vem  som  intervjuar. Det 
finns även andra faktorer utöver personerna som  intervjuar som påverkar hur aktören förhåller sig. 
Dessa kan bland annat vara vilken miljö man väljer att genomföra intervjun i och vilken tid på dagen 
intervjun  genomförs.  Detta  innebär  för  denna  studie  att  begreppet  reliabilitet  inte  får  något 
utrymme  eftersom  det  sannolikt  inte  kommer  ges  samma  resultat  om  någon  annan  genomför 
samma studie. 
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3  Teoretisk referensram 
 
detta  kapitel presenteras  studiens  teoretiska  referensram. Kapitlet  inleds med en beskrivning av 
fenomenet kombiuppdrag för att sedan  introducera  lagändringen angående byråjäv  lite närmare. 

Vidare presenteras teori kring förändringar och hur olika organisationer agerar eller reagerar på dem. 
Avslutningsvis tas även revisionsbyråernas verksamhetsstruktur upp och vad som påverkar den.  
 

3.1  Kombiuppdrag 
Kombiuppdrag  är  faktiskt  ingen  ny  företeelse  som  uppkommit  på  senare  år,  snarare  tvärtom. 
Historiken  sträcker  sig  så  långt  tillbaka  i  tiden  som  till början av 1900‐talet  (Johansson, Häckner & 
Wallerstedt,  2005).  Sverige blev  1895 det  första  landet  i  världen  som hade  en  revisor  som  skulle 
granska både det siffermässiga såväl som styrelsens  förvaltning av  företaget. De efterföljande åren 
försökte revisorssamfundet sprida kunskapen om de nya lagarna och vilken betydelse de hade. Efter 
ett  tag  framkom det att de  revisorer  som  fanns  inte kunde  livnära  sig på enbart  revisionsarbetet, 
vilket gjorde att de även började arbeta med diverse konsultuppdrag utöver den vanliga revisionen. 
Därför har begreppet konsulttjänst enligt Johansson et al (2005) även börjat inkludera revisionsnära 
tjänster.  I  dagsläget  är  dock  definitionen  lite  annorlunda.  Enligt  FAR  SRS  (2007)  ses  revisionsnära 
tjänster mer som granskning och liknande som har direkt koppling med revisionen.  

Detta  innebär  att  rådgivningen måste  ha  ett  nära  samband med  granskningen. Med  rådgivning 
menas de råd, förslag till förbättringar och övriga upplysningar som revisorn lämnar i samband med 
revisionsuppdraget.  Även  de  råd  och  förbättringar  som  revisorn  lämnar  i  samband  med 
granskningsarbetet  ingår  i  begreppet  revisionsrådgivning.  Rådgivning  och  liknande  tjänster  som 
saknar samband med detta granskningsuppdrag skall istället ses som tilläggstjänster eller fristående 
rådgivning och räknas därmed inte till revisionsverksamhet (ibid). 

Anledningen till att revisionsbyråer använder sig av kombiuppdrag är främst av ekonomisk karaktär. 
Enligt Johansson et al (2005) kan byråerna tillgodoräkna sig en extra inkomst genom att de först gör 
ett  bokslut  för  klienten  i  fråga  för  att  sedan  utföra  en  revision  på  samma  klient. Det  är  här  som 
diskussionen om oberoende  tar ny  fart. Det  är många  som  ifrågasätter om  revisionsbyråerna  kan 
anses vara oberoende då de både ger råd och granskar samma klient. På det här sättet kan samma 
byrå  även  påverka  prissättningen  genom  att  reducera  priset  på  den  totala  fakturan  som  sedan 
skickas ut till klienten (ibid).  

3.2  Lagändringen angående byråjäv 
Den nya  lagändringen gällande byråjäv  trädde  i kraft den 1  januari 2007. Lagförändringen uppkom 
bland annat med bakgrund av harmonisering av EU:s  regler. Regeringen kom under 2005 med en 
proposition  som  syftar  till  detta  och  innebär  att  kombiuppdrag  skall  förbjudas  för  vissa  företag. 
Sedan  införandet av 1975 års aktiebolagslag gäller bland annat att den som är revisor  inte får vara 
verksam  i  samma  företag  som  den  som  yrkesmässigt  biträder  bolaget  vid  grundbokföringen  eller 
medelsförvaltningen eller bolagets kontroll däröver. Den situation som beskrivs i denna bestämmelse 
kallas  även  för  byråjäv  (FAR,  2007). Den  1  januari  2007  trädde  lagändringarna  i  kraft  som  i  stort 
innebär en skärpning av bestämmelserna angående byråjäv. Ändringarna syftar bland annat till att få 
svensk  associationsrättslig  lagstiftning  att  harmonisera med  den  europeiska  samsyn  på  revisorns 

I 
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oberoende som uttrycks i det EG‐rättsliga regelverket. De ändringar som gjorts innebär att byråjävet 
utvidgas  till  att  gälla  den  som  är  verksam  i  samma  företag  som  den  som  yrkesmässigt  biträder 
klientföretaget vid bokföringen eller medelsförvaltningen eller företagets kontroll däröver.  

3.2.1  Vilka berörs? 
Den här förändringen gäller dock inte alla typer av företag. I stort sätt kan det sägas att lagändringen 
endast berör  företag som kan klassas som ”större  företag” eller moderföretag  i ”större koncerner” 
enligt den nya avgränsning av  sådana  företag och koncerner  som  införs  samtidigt med de  skärpta 
jävsreglerna (FAR, 2007).  

I övriga  företag  tillämpas enligt  FAR  (2007)  även  fortsättningsvis de  tidigare  gällande  reglerna om 
byråjäv.  Vid  biträde  med  grundbokföringen  samt  vid  annat  biträde  med  redovisningen  än 
grundbokföringen  tillämpas den så kallade analysmodellen som presenteras mer  ingående senare  i 
teorikapitlet. Det är ändå en relativt omfattande lagändring och de lagar som berörs är bland annat 
aktiebolagslagen, lagen om ekonomiska föreningar samt revisionslagen (ibid). 

Det är  som  sagt  inte alla  företag  som berörs av  lagförändringen. De nya  jävsreglerna  träffar enligt 
FAR  (2007)  i praktiken  fyra olika kategorier av  företag. Den  första kategorin av  företag är de vars 
andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är noterade vid en börs, en auktoriserad marknadsplats 
eller  någon  annan  reglerad  marknad.  Även  kreditinstitut,  värdepappersföretag  samt 
försäkringsföretag omfattas  av  förändringen. Den  tredje  kategorin  är  så  kallade 50/25/50‐företag. 
För att räknas till denna kategori skall företagen uppfylla mer än ett av dessa villkor: 

1. Medeltalet anställda har varit mer än 50 under vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren 

2. Balansomslutningen har överstigit 25 Mkr under vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren 

3. Nettoomsättningen har uppgått till mer än 50 Mkr för vart och ett av de två 
senaste räkenskapsåren 

Avslutningsvis räknas även de företag som är moderföretag i en koncern in, om koncernen uppfyller 
samma villkor som är uppställda här ovan. Det skall även poängteras att med företag räknas inte bara 
aktiebolag  utan  även  förening,  stiftelse,  handelsbolag  och  enskild  näringsidkare  (ibid).  Med 
ovanstående  resonemang är det alltså bara ”större”  företag som berörs av  lagändringen. Eftersom 
det  är  de  stora  revisionsbyråerna  som  har  dessa  företag  som  klienter  är  det mest  intressant  för 
studien att undersöka dem.  

3.3  Förändringar 
Den  lagförändring  som  trädde  i  kraft den 1  januari 2007  syftar  till  att  säkerställa oberoendet och 
opartiskheten  för  att  i  sin  tur  göra  det  säkrare  för  klienternas  intressenter  att  lita  på  att  den 
information  som presenteras av dem är korrekt  (FAR, 2007). Vilka konsekvenser denna  förändring 
kommer att få för revisionsbyråerna är i dagsläget inte helt klart. Nedan presenteras bland annat vad 
som påverkas organisationers beteenden och hur de i sin tur förändras.  

3.3.1  Vad är förändring? 
Revisionsbranschen räknas som föränderlig eftersom det finns många intressenter som vill säga sitt. 
Därför tas det även upp vilka förändringsbehov som finns (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Lagändringen 
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angående byråjäv  innebär en samhällelig förändring som enligt bland annat Chee, Chow och Phyllis 
(2006)  i  sin  tur  leder  till  en  organisatorisk  förändring.  Enligt  Jacobsen &  Thorsvik  (2002)  innebär 
organisatorisk förändring att någonting ändras antingen genom att:  
 

1. Det utvecklas nya element utöver de  som organisationen  redan har.   Det kan  till exempel 
vara ett företag som inrättar en helt ny avdelning. 

2. Existerande element  kopplas  samman eller delas upp på ett nytt  sätt. Exempel på  sådana 
förändringar kan vara att någonting påverkar verksamhetsstrukturen på ett sätt som medför 
en uppdelning eller sammanslagning inom organisationen. 

3. Existerande element avskaffas. Det kan  innebära att något helt nytt kommer  i  stället men 
också att det ”gamla” överges. Till exempel att en speciell avdelning eller funktion läggs ner.  

Författarna menar att förändring oftast innebär ett nytänkande som leder till att någonting nytt skall 
göras.  Därmed  menar  de  även  att  likheten  mellan  förändring  och  innovation  är  stor.  Dock  är 
innovationsbegreppet något mer omfattande än  så  i och med att en  innovation kan äga  rum utan 
någon organisationsförändring.  Jacobsen och Thorsvik  (2002) vill även poängtera att en  förändring 
inte alltid  innebär någonting nytt. Ofta går organisationer vid en  förändring  tillbaka  till gamla och 
välkända organisationsstrukturer och dylikt.  

Dessa förändringstyper anser författarna kan relateras till tre olika förhållanden som kan uppstå: 

1. Förändring av uppgift,  teknik och/eller mål och  strategi. Detta  innebär att en organisation 
kan hitta nya  sätt  att utföra  existerande uppgifter,  att ny  teknik  kan  användas  genom  att 
automatisera en uppgift eller att mål justeras och strategin ersätts. 

2. Förändringar  i  organisationens  struktur,  något  som  innebär  förändringar  i  hur 
arbetsuppgifter delas upp och samordnas, hur man kontrollerar och styr en organisation eller 
vilket slags belöningssystem som används.  

3. Förändring av organisationens kultur, något som  innebär ändrade antaganden, normer och 
värderingar.  

Den lagändring som behandlas i denna studie kan antas handla om något eller båda av de två första 
förhållandena. Eftersom revisionsbyråerna förbjuds att utföra uppgifter som utförts på ett visst sätt, 
måste  de  komma  på  nya  sätt  att  utföra  dem  eller  förändra  fördelningen  av  uppgifterna.  Alla  de 
former  av  förändringar  leder  enligt  författarna  till  att  interna maktförhållanden  i  organisationen 
förändras och att organisationen ändrar sitt förhållande till omvärlden.  

3.3.2  Hur hanteras förändringar? 
Det finns enligt Jacobsen & Thorvik (2002) olika sätt att bemöta förändringar. Författarna använder 
sig av fyra olika dimensioner för att klassificera olika typer av förändringar.  

Dimension  1  ‐  Den  första  dimensionen  handlar  om  hur  omfattande  förändringen  är.  En  vanlig 
skiljelinje  går  mellan  inkrementella  och  strategiska  förändringar,  eller  med  andra  ord  mellan 
evolution  och  revolution.  Inkrementella  förändringar  innebär  att  förändringen  äger  rum  genom 
många små  förändringar. En rad  inkrementella  förändringar kan  till sist summeras  till en enda stor 
radikal förändring. Poängen med detta resonemang är att förändringen sker över lång tid (Nadler & 
Tushman,  1989).  En  strategisk  förändring  inträffar  när  organisationen måste  genomgå  en  radikal 
förändring på relativt kort tid. Vanligen innebär detta att den förändrar sina mål och strategier. Detta 
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betyder  oftast  dramatiska  förändringar  genom  att  organisationen  bestämmer  sig  för  att 
tillhandahålla  nya  typer  av  tjänster  eller  röra  sig  in  på  nya  marknader.  Hela  organisationens 
förhållande till omvärlden påverkas av sådana förändringar.  

Dimension 2  ‐ Den andra grundläggande dimensionen som Jacobsen & Thorvik (2002) diskuterar är 
huruvida  förändringen bygger på  förväntningar  (proaktiv) eller är en  reaktion på  förhållanden som 
redan har förändrats (reaktiv). En reaktiv förändring innebär att organisationen svarar på något som 
redan  ägt  rum,  antingen  i omvärlden eller  internt  inom organisationen,  till  exempel en nedgång  i 
försäljning  eller  att  en ny  konkurrent dyker upp på marknaden.  En proaktiv  förändring bygger på 
förväntningar och det innebär att organisationen försöker ändra i organisationen innan det inträffar 
förändringar  i  omvärlden  eller  inom  organisationen.  Här  kan  det  exempelvis  handla  om  en  ny 
lagstiftning som kommer träda i kraft. Nadler och Tushman (1989) kombinerar dessa två dimensioner 
för att illustrera en tabell med fyra olika typer av förändring.  
 

 
                       Figur 2: Olika förändringstyper (bearbetning av Nadler & Tushman, 1989) 

 
Finjustering  innebär  att organisationen på  grund  av  förväntningar om  förändring  anpassar mindre 
delar  av organisationen. Det  kan  till  exempel handla om  att  rekrytera  en  specialist  inom  ett  visst 
område  eftersom  organisationen  tror  att  klienterna  i  framtiden  kommer  att  efterfråga  detta. 
Anpassning  innebär små förändringar som är en reaktion på förändringar  i omvärlden eller  internt. 
Det kan också relateras till exemplet ovan, skillnaden är dock att klienterna redan har ställt ett sådant 
krav  och  organisationen  vidtagit  åtgärder  därefter.  Omorientering  handlar  om  stora,  proaktiva 
förändringar  där  organisationer  genomför  omfattande  omstruktureringar,  personalomsättning  och 
liknande.  Omvandling  är  stora  förändringar  som  måste  genomföras  för  att  organisationen  skall 
överleva (Jacobsen & Thorvik, 2002).  

Dimension  3  –  En  ytterligare  dimension  är  om  förändringen  är  strukturell  eller  kulturell.  De 
strukturella  förändringarna  inriktas  enligt  Jacobsen  &  Thorvik  (2002)  främst  på  förändringar  i 
arbetsfördelning,  specialisering,  samordning,  styrning och belöningssystem. Det  är med  andra ord 
den formella strukturen som är i fokus. Angående kulturförändringen inriktas den i högre grad på att 
ändra personers attityder, åsikter och uppfattningar.  

Dimension 4 – Avslutningsvis diskuterar författarna om förändringarna kategoriseras som planerade 
eller  oplanerade.  Planerade  förändringar  är  förändringar  byggda  på  lärande.  Aktörerna  anpassar 
aktivt  organisationen  till  de  nya  förhållanden  som  råder.  Jacobsen  &  Thorvik  (2002)  hävdar  att 
anledningen  till  att  olika  strukturer  uppstår  är  att  centrala  aktörer  i  en  organisation  analyserar 
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externa (till exempel relationer med klienter och lagändringar) och interna (vilken kompetens har vi) 
förhållanden. Därefter drar de upp  en  strategi och  sedan  anpassas  strukturen  så den  stödjer den 
valda strategin. En oplanerad förändring är däremot motsatsen till ovanstående resonemang.  
 
Dimension 5  ‐ Även Burns och Scapens  (2000) behandlar  förändring  inom organisationer och vilka 
typer av  förändring som  finns. De  tar även upp en  femte dimension, nämligen om  förändringen är 
formell  eller  informell.  Formell  förändring  uppkommer  främst  från medveten  förändring  och  då 
vanligtvis  genom nya  lagar och  förordningar men  även  genom  starka  individer  eller  grupperingar. 
Informell  förändring däremot handlar  till stor del om hur rutiner  implementeras över en  längre  tid 
och förändrar hur arbetet utförs. Burns och Scapens (2000) menar att det är mer troligt att förvänta 
sig att den  formella  förändringen uppfattas  som mer påtaglig än den  informella  förändringen  som 
växer fram under en längre tid och påverkar främst de rutiner som finns inom organisationen.  

3.4  Lagändringens påverkan på verksamhetsstrukturen 
Det  finns enligt den  teori  som presenteras  i nästkommande  stycke en  rad olika  faktorer  som  tros 
påverka  revisionsbyråerna  och  bland  annat  deras  verksamhetsstruktur.  Det  kan  till  exempel  vara 
relationen  med  klienterna,  trender  i  omvärlden,  interna  faktorer  samt  regleringar  i  form  av 
lagändringar som den som behandlas  i uppsatsen. Det diskuteras även hur aktörerna bemöter den 
förändring  som  skall  komma  och  på  vilket  sätt  de  tror  den  kommer  påverka  revisionsbyråns 
verksamhetsstruktur. I nästa stycke presenteras teori som försöker förklara bland annat detta.  
 
När man talar om en organisations verksamhetsstruktur är det inte alltid helt lätt att veta exakt vad 
som  menas.  Detta  begrepp  förklaras  bland  annat  av  Andersson  (1997).  Författaren  menar  att 
verksamhetsstrukturen är tjänsteverksamhetens uppbyggnad i ett företagssammanhang. Med andra 
ord  kan  de  vara mer  eller mindre  komplexa.  Inom  revisionsområdet  som  studien  baseras  på  är 
verksamheten  mer  komplex  och  det  är  olika  saker  som  påverkar  den  på  ett  eller  annat  sätt. 
Revisionsbyråerna bedriver en kommersiell tjänsteverksamhet som enligt Andersson (1997)  innebär 
att den tjänsteutförande organisationen har lönsamhet som huvudsyfte.  

Jacobsen  och  Thorvik  (2002)  beskriver  den  formella  verksamhetsstrukturen  (benämns  även  som 
organisationsstruktur) med  två  huvuddimensioner.  Den  första  dimensionen  är  arbetsfördelningen 
och specialiseringen som kan begränsa de anställdas handlingsfrihet  i arbetet eller omvänt ge dem 
stor  handlingsfrihet  att  själva  bestämma  vad  de  skall  göra.  Den  andra  dimensionen  handlar  om 
styrning och samordning av arbetet som kan sätta gränser för hur arbetsuppgifterna ska utföras eller 
omvänt delegera beslutsmakt till de anställda. På detta sätt blir det upp till  individen att bestämma 
hur det egna arbetet bäst kan anpassas till andras arbete.  

3.4.1  Revisionsbyråernas verksamhetsstruktur 
Den verksamhet som de stora  revisionsbyråerna  idag driver är och måste vara av varierande grad, 
dels  på  grund  av  att  klienterna  efterfrågar  många  olika  saker  och  dels  på  grund  av  att  även 
revisionsbyråerna  utvecklar  sina  tjänster  på  en  kontinuerlig  basis  för  att  kunna  hänga med  sina 
konkurrenter.  Det  är  med  andra  ord  en  hög  grad  av  specialisering  inom  denna  bransch.  Detta 
resonemang är något som Calderon och Ofobike (2007) tar upp och diskuterar kring. De kom fram till 
att den utveckling som härrörde från klienterna och den från revisionsbyråerna uppstod på grund av 
att aktörerna i grunden har olika intressen.  
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3.4.2  Utvecklingen inom revisionsbranschen 
Denna utveckling är inget nytt fenomen utan det är något som funnits och utvecklats relativt länge. 
Revisionsbyråernas  verksamhetsstruktur  har  på  grund  av  detta  förändrats  över  tiden  och  det  är 
något  som  Kaplan, Menon  och Williams  (1990)  diskuterar.  Författarna  menar  att  den  intensiva 
marknad som byråerna verkar på oundvikligen  leder  till  förändringar,  inte bara  för byråerna  i stort 
utan  även  inom  byråernas  verksamhetsstruktur.  Klienterna  har  på  senare  år  blivit  allt  mer 
intresserade av kvaliteten på revisionen och det beror  till stor del på de stora skandaler som skett 
inom yrket, till exempel Enron‐skandalen (Holtzman, 2004).  

Det  som  skett  från ungefär  1980‐talet och  framåt  är  att  revisionsbyråerna ökat  sin  specialisering. 
Genom  detta  har  det  även  skett  en  uppdelning  i  de  olika  verksamhetsområdena  (Bowrin,  1998). 
Anledningen  till att detta  skett utgår  från  resonemangen  i ovanstående  stycken. Att konkurrensen 
revisionsbyråerna  emellan  är  stor  ses  också  som  en  stor  bidragande  orsak  till  att 
revisionsverksamheten har blivit mycket mer strukturerad på senare år (ibid).  

Chee,  Chow och  Phyllis  (2006)  har  gjort  en  studie  i  Kina  som också  behandlar  revisionsbyråernas 
verksamhetsstruktur  och  deras  studie  visar  på  att  allt  fler  företag  väljer  att  gå  från  icke‐lokala 
revisionsbyråer dit de stora kan räknas, till  lokala och mindre revisionsbyråer. Genom att klienterna 
byter byråer leder detta till en förändrad verksamhetsstruktur. Detta identifierar författarna som en 
väg mot lägre kvalitet i revisionen. Denna ”flykt från kvalitet” som författarna benämner det kan inte 
enbart förklaras med att kolla på ett specifikt antal faktorer som till exempel regleringar. De menar 
däremot  att  det  som  påverkar  verksamhetsstrukturen  är  de  individuella  revisorerna, 
revisionsbyråerna,  klienterna, marknaden  för  revisions‐ och  rådgivningstjänster och  regeländringar 
angående revision och finansiell rapportering tillsammans.  

Det  Chee  et  al  (2006)  också  tar  upp  är  till  vilken  grad  aktiviteterna  i  olika  organisationer  är 
formaliserade,  standardiserade  och  intresserade  för  människan.  I  tidiga  studier  som  gjordes 
angående  de  dåvarande  största  revisionsbyråernas  verksamhetsstruktur  klassificerades  den  som 
antingen  strukturerad  eller  ostrukturerad,  idag  är  det  inte  lika  lätt. Dessa  studier  visade  även  att 
verksamhetsstrukturen  skiljde  sig  relativt  väsentligt  revisionsbyråerna  emellan.  Chee  et  al  (2006) 
refererar i en artikel till stora studier (Hyatt & Prawitt 2001; Prawitt 1995; Bamber & Snowball 1988; 
Kinney  1986)  som  gjorts  angående  revisionsbyråernas  verksamhetsstruktur  som  visar  på  att  en 
strukturerad  inställning  till  hur  revisionsarbetet  skall  skötas  bygger  på  systematiska  beslut  och 
verktyg som är designade att uppfylla fyra olika saker. 

1. Förbättra kontinuiteten och enhetligheten i det dagliga arbetet 
2. Förbättra vägledningen för de som arbetar på en lägre nivå i organisationshierarkin 
3. Förbättra såväl den yttre som den inre effektiviteten genom att reducera tidsåtgången för de 

problem som kan uppstå 
4. Översätta organisationens värderingar till en klar och tydlig åsikt kring revision 

En  ostrukturerad  inställning  karaktäriseras  däremot  av  att  organisationen  saknar  antingen  ett 
omfattande och integrerat ramverk eller en systematisk beskrivning av hela revisionsprocessen (Chee 
et  al,  2006). Något  som  författarna  kom  fram  till  i  sin  studie  var  att  ”the  Big  Four”  hade  högre 
struktur i sitt revisionsarbete jämfört med mindre, lokala byråerna som ingick i studien.  
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3.5  Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
Inledningsvis  introduceras en kortare bakgrund om kombiuppdrag och varför och när  lagändringen 
angående byråjäv trätt i kraft för att sätta in läsaren i ämnet mer grundligt. Det mest centrala i den 
teoretiska referensramen är de fem olika dimensioner som alla bidrar till att fastställa vilken typ av 
förändring  som avses. De  två  första dimensionerna,  (Inkrementell/Strategisk och Proaktiv/Reaktiv) 
kan  sammanfattas  i en  fyrfältsmatris  som används av Nadler och Tushman  (1989). Denna används 
senare  i analyskapitlet för att  illustrera vilken typ av förändring de olika revisionsbyråerna anser att 
lagändringen  angående  byråjäv  är.  Även  de  tre  övriga  dimensionerna  illustreras.  Dock  inte  i 
fyrfältsmatrisen  utan  i  en  egen  tabell  där  även  de  två  första  dimensionerna  behandlas.  Den 
teoretiska  referensramen  behandlar  avslutningsvis  hur  revisionsbyråers  verksamhetsstruktur 
tenderar att påverkas utifrån lagändringar och regleringar.  

 



Empiri 

  
Sida 16   

   

4  Empiri 
 
detta  kapitel  presenteras  det  empiriska  material  som  insamlats  genom  personliga 
semistrukturerade  intervjuer. Varje  intervju presenteras  för sig och  följs sedan av den tankekarta 

varje aktör ritade upp under intervjuerna.   
 

4.1  Kvalitativa intervjuer 
Intervjuer  har  genomförts  på  tre  olika  revisionsbyråer med  fyra  olika  aktörer.  Eftersom  inte  alla 
aktörer ville ställa upp med sina riktiga namn har vi använt fiktiva namn på alla deltagande aktörer 
och revisionsbyråer. Intervjuerna genomfördes på Revisionsbyrå 1, 2 samt 3 (benämns Byrå 1, Byrå 2 
samt Byrå 3) och  samtliga  intervjuer  var personliga  intervjuer. Aktörerna benämns Abrahamsson, 
Bertilsson, Carlsson samt Dahlman. I den löpande texten benämns de även som ”aktören”. På grund 
av  detta  presenteras  heller  ingen  information  om  revisionsbyrån  eller  om  aktören  i  fråga.  För 
intervjuernas tidpunkt och längd, se referenslista.  

4.2  Revisionsbyrå 1 – Abrahamsson  

4.2.1  Lagändringens påverkan 
När  beslutet  om  byråjäv  kom  upp  på  tal  dök  det  upp  olika  frågeställningar  och  problem  hos 
Revisionsbyrå 1. Dels att tolka lagen och dels jämföra det med hur de alltid har jobbat. Abrahamsson 
berättar att Byrå 1 gjorde två saker i samband med detta. De satte upp två konkreta frågeställningar 
för att ta reda på hur de skulle påverkas av lagändringen; (1) Vad omfattas? (2) Vilka berörs? 
 
I  grunden  tycker  Abrahamsson  att  bolag  som  nått  upp  till  gränsvärdet  redan  har  en  egen 
ekonomifunktion.  Detta  innebär  att  Byrå  1  snabbt  kan  känna  sig  trygga  eftersom  de  sköter  sin 
bokföring  själv. Aktören menar  dock  på  att  det  är  tre  olika  saker  som  klienterna  kan  komma  att 
behöva hjälp med och de är: 
 

(1) Årsredovisning 
(2) Koncernbokslut/Koncernredovisning 
(3) Biträde vid del av bokslutsarbete 

För att svara på den andra  frågeställningen om vilka som berörs undersökte Byrå 1 en del statistik 
och fann att endast 4 % av svenska aktiebolag berörs av lagändringen. Abrahamsson berättar att Byrå 
1 är en av de revisionsbyråer som har störst andel av de 100 till 500 största företagen och speciellt i 
Luleå har de en historik av att arbeta med stora företag. Detta har dock suddats ut på senare år på 
grund  av  rationaliseringar  och  sammanslagningar. När  de  beaktat  dessa  två  frågeställningar  talar 
Abrahamsson om att de kom fram till tre olika lösningar som de hade att välja mellan och de är: 
 

(1) Säga bort uppdraget till viss del   Revision vs. Rådgivning  
(2) ”Strunta i jävsregeln” 
(3) ”Utbilda” kunden 

I 
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Detta beskriver aktören som strategiska funderingar, de har trots allt inte alltför många kunder som 
faller  in  under  benämningen  ”större”  företag  och  därmed  berörs  av  lagändringen.  Angående 
huruvida byrån  skall  satsa på  revision eller  rådgivning  säger Abrahamsson att det  inte  finns något 
givet svar. Detta är något som de enligt aktören måste bedöma från fall till fall. Den andra lösningen 
att ”strunta i jävsregeln” nämner aktören bara som hastigast eftersom det inte är något de funderat 
särskilt mycket på. Det är trots allt inte kunderna som råkar illa ut om de skulle bryta mot detta utan 
det är revisorerna som har det yttersta ansvaret och det anser Abrahamsson är bra. Aktören nämner 
även den tredje  lösningen, att ”utbilda” kunden. Med det menar Abrahamsson  inte att de  inte har 
kompetensen att utföra arbetsuppgifterna och ”gå  i mål” med  till exempel en koncernredovisning. 
Abrahamsson menar  istället att de kan  informera kunden och därmed  reglera arbetsbelastningen, 
det kan till exempel vara att det inte hänt särskilt mycket inom koncernen under ett år och därmed är 
det inte så mycket som behöver göras. En annan fundering som också sattes igång var hur de andra 
byråerna skulle bemöta förändringen. ”Ser dem det som en affärsrisk eller en affärsmöjlighet och hur 
kommer det att påverka vår byrå?” funderar Abrahamsson.  

De  har  även  gjort  andra  proaktiva  lösningar.  En  lösning  som Abrahamsson  berättar  om  är  att  de 
utformat färdiga mallar för kunderna att använda vid arbetet med exempelvis årsredovisningar och 
koncernredovisningar.  När  de  ger  råd  kring  detta  anser  de  att  det  rimligtvis  bör  klassas  som 
revisionsnära  tjänster  och  inte  rådgivning  eftersom  det  inte  är Byrå  1  som  fyller  i  siffrorna. Dock 
poängterar Abrahamsson att det inte är ”skarpt läge” ännu och att det kan komma visa sig i slutet av 
januari och början av februari att de måste komma på en annan lösning.  

4.2.2  Hur lagändringen uppfattas 
Lagändringen  angående  byråjäv  uppfattar  Abrahamsson  egentligen  inte  som  en  omfattande 
förändring för revisionsbyrån i sig och detta beror på några olika saker. En viktig faktor är att ”ribban” 
ligger där den ligger för så kallade 50/25/50‐företag. Hade den inte legat där hade det dock varit en 
väldigt omfattande förändring påtalar aktören. Abrahamsson poängterar även att av de företag som 
berörs  är  det  många  som  ligger  i  ”gränslandet”  och  detta  bidrar  även  det  till  att  aktören  inte 
uppfattar  förändringen  som  särskilt  dramatisk.  Inom  organisationen  berättar Abrahamsson  att  de 
tydligt delat upp revision och rådgivning där de  i dagsläget har fem medarbetare som arbetar  inom 
redovisning. Det är dock ofta inte i de segment som berörs utan det är mer traditionellt med de bolag 
där de kan och får ha kombiuppdrag. Även bolag där de  inte är revisorer. Revisionsbyrå 1 har dock 
inte  på  avdelningsnivå  kommit  så  långt  så  att  de  gjort  några  speciella  förändringar  i  sin 
verksamhetsstruktur på grund av lagändringen. 

Abrahamsson är lite försiktig när han skall uttala sig om förändringen är något som kommer ske i små 
steg förrän det är skarpt läge. De vill gärna tro att det är en förändring som går i små steg men det är 
svårt att säga i dagsläget. Det har gått att hantera på det sättet att de har kunnat sätta sig ner med 
kunderna  och  diskutera  vad  konsekvenserna  kan  bli.  Det  kan  bli  så  att  i  slutet  av  januari  när 
företagen skall få ihop sina bokslut att Byrå 1 inte har resurserna att klara av arbetet. Då kan det bli 
aktuellt att  ringa konkurrerande byråer  för att klara detta. Dock  tror Abrahamsson att det kan bli 
samma för de övriga byråerna vilket leder till ett praktiskt problem. Årsredovisningen skall vara klar 
på fem dagar, vem gör det arbetet om det inte finns tid? 
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4.2.3  Abrahamssons tankekarta 

 
Figur 3: Abrahamssons tankekarta 

Aktören började tankekartan genom att rita upp begreppet ”bokföring” för att sedan komma till de 
frågeställningar  och  de  eventuella  problem  som  byrån  stod  inför.  Det  huvudsakliga  var  då  att 
identifiera  vad  som omfattas  av  lagändringen och  även  vilka  som berörs. Utifrån detta  visas det  i 
tankekartan att aktören  ritade upp några olika  saker  som omfattas av  lagändringen. Abrahamsson 
ritade även upp vilka som berörs av lagändringen och genom detta kom aktören in på en del vägval 
som  Byrå  1  ställdes  inför.  Som  framkommer  av  tankekartan  var  en  huvudsaklig  frågeställning 
huruvida  revision  eller  rådgivning  skall  prioriteras  i  framtiden,  detta  speciellt med  tanke  på  att 
revisionsplikten mest troligt kommer avskaffas i framtiden.  

4.3  Revisionsbyrå 1 – Bertilsson  

4.3.1  Lagändringens påverkan 
Bertilsson berättar att det var under hösten 2006 som de fick reda på att den nya lagändringen skulle 
träda i kraft. Aktören berättar vidare att själva begreppet 50/25/50‐bolag kom till i och med ändrade 
redovisningsprinciper och det var något de hade börjat  lära sig då. I och med att det  i  lagändringen 
skiftade  från  grundbokföring  till  bokföring menar  aktören  att  det  fick  omfattande  konsekvenser. 
”Bara  för  att  någon  tyckte  att  det  var  omodernt  att  det  stod  grundbokföring  fick  det  enorma 
konsekvenser” framhåller Bertilsson. Bertilsson talar vidare om att vissa frågeställningar väcktes i och 
med att de blev medvetna om lagändringen. ”Oj, vad händer då? Vi får inte biträda med bokföringen 
alls?” var frågeställningar som Bertilsson beskrev.  
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Att de blir mer oberoende och att kunden  sitter mer  i deras knä  som Bertilsson uttrycker det, på 
grund av den här  lagändringen är ett felaktigt påstående enligt aktören. Bertilsson menar att det är 
väl bara bra om en revisionsbyrå har granskat ett företags siffror om det till exempel är en bank som 
skall ta del av resultat sedan. Aktören tror  istället att det är yrkesstoltheten och känslan av att vara 
revisor  som  leder  till  ett  ökat  oberoende  inom  branschen.  Bertilsson  förstår  dock  syftet  med 
lagändringen men anser att verktyget kanske blir lite felaktigt.  

Bertilsson berättar även att Byrå 1 skickade ut information innan årsskiftet 2006/2007 till sina kunder 
för att informera dem om den kommande lagändringen. Aktören påtalar dock att de inte gjort några 
påminnande utskick  till  sina kunder eftersom det  trots allt  inte är kunderna utan  revisorerna  som 
råkar illa ut om de inte tänker på lagändringen. Bertilsson berättar även att de haft en ”Byrå 1‐dag” 
där  de  bland  annat  berättat  för  sina  kunder  vad  lagändringen  innebär  och  hur  de  bemöter  den. 
Bertilsson  berättar  vidare  att  de  senare  började  fundera  lite  utförligare  på  vad  som  stod  i  lagen 
egentligen.  De  kom  fram  till  att  de  inte  skulle  beröras  av  detta  förrän  nästa  årsskifte,  alltså 
2007/2008. Därför blev det enligt Bertilsson en lugn period i början av 2007. Aktören har endast haft 
en kund som träffats av den här lagändringen. Den kunden hjälpte de ”jättemycket” med till exempel 
allt från mallar på årsredovisningar till bokslutspärmar och vad som skulle sitta i dem. Detta gjorde de 
för att de sedan skall kunna gå in och vara revisorer och säga vad som är rätt eller fel. ”De (kunderna) 
kan  inte utföra baket  från ax  till  limpa men det är de  som  skall börja baket  i alla  fall”  framhåller 
Bertilsson. Aktören  berättar  även  om  att  Byrå  1:s  verksamhetsstruktur  inte  har  påverkats  av  just 
detta, Bertilsson berättar dock att det känns som att de har organiserat sig redan från början för att 
kunna hantera sådana problem.  

4.3.2  Hur lagändringen uppfattas 
Inte  heller  Bertilsson  uppfattar  lagändringen  som  speciellt  omfattande.  Aktören  uppfattar 
lagändringen  nästan  som  en  lagändring  bara  för  sakens  skull.  Inte  för  att  den  leder  till  ökat 
oberoende  eller  att  den  skyddar  klienterna  på  ett  bättre  sätt. Däremot  säger  aktören  att  en  viss 
informell  förändring  sker  på  grund  av  lagändringen,  speciellt  på  kontor  som  har  mycket  större 
kunder. ”Eftersom inte Byrå 1 kan göra den här koncernredovisningen skulle vi vilja att den här byrån 
istället gjorde det eftersom vi vet att de är duktiga på det” exemplifierar Bertilsson. Det kan även ske 
informella förändringar  inom kontoret. Det vet Bertilsson med sig från hur det är  idag, om en kund 
ber  om  hjälp med  koncernredovisning  kanske  aktören  frågar  någon  annan  på  kontoret  eftersom 
aktören vet med sig att den personen är duktig  inom det. Bertilsson vill  inte heller att kunden skall 
”byta ner sig” i kvalitet från den nuvarande statusen. Därför kan aktören tala med revisorer på andra 
byråer  som är kända  sedan  tidigare  för att då vet aktören och kunden att de  får den kvalitet  som 
utlovats. Bertilsson  tror med andra ord att det kan bli ett slags ”fair play” mellan byråerna och att 
därmed många  informella kontakter knyts. Att den här  förändringen skett  i små steg är något som 
Bertilsson också påtalar. Sedan de  fick vetskap om  lagändringen under hösten 2006 har de bemött 
frågeställningarna på en rad olika sätt för att kunna vara så pass förberedda som möjligt till årsskiftet 
2007/2008.  
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4.3.3  Bertilssons tankekarta 

 
Figur 4: Bertilssons tankekarta 

Bertilsson ritade upp sin tankekarta som en tidslinje där allting började hösten 2006. Detta berodde 
på att det var då de fick vetskap om att lagändringen angående byråjäv skulle träda i kraft. Först och 
främst ville de reda ut vilken  innebörd själva  lagändringen hade och därmed satte de sig ner för att 
granska de olika begreppen bokföring och grundbokföring. Därefter gjorde de även ett utskick  till 
deras kunder för att upplysa dem om själva  lagändringen. Aktören berättar även att  inledningen på 
2007 var väldigt lugnt. Detta berodde dels på att de inte hade många klienter som berördes och dels 
på att lagändringen inte trätt fullt i kraft.  

4.4  Revisionsbyrå 2 – Carlsson    

4.4.1  Lagändringens påverkan 
Revisionsbyrå  2:s  resa  genom  den  här  förändringen  startade  egentligen  för  flera  år  sedan  och 
Carlsson menar att det nu accelererar ännu mer på grund av vad som komma skall när det gäller att 
revisionsplikten ska slopas för de mindre företagen. Byrå 2 har varit väl förberedda och har hanterat 
förändringen  nu  i  cirka  4  års  tid.  Carlsson  menar  att  man  märker  av  en  förändring  av  hur 
verksamheten  struktureras  upp  till  exempel  vid  rekryteringar.  Organisatoriskt  har  dock  inte 
verksamheten blivit uppdelad  i enheter utan är en enda  juridisk person men de  stora kontoren är 
organiserade  så  de  anställda  har  olika  tjänster  –  affärskonsulter,  redovisningskonsulter, 
skattekonsulter, verksamhetskonsulter, revisorer och assistenter. 
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Byrå 2 satsar nu mer och mer på affärsrådgivning i sitt tjänsteutbud och det växer kraftigt. Carlsson 
berättar  att  de  inte  minskar  revisionsvolymen  men  att  tillväxten  kommer  i  andra  typer  av 
specialtjänster. Om man fokuserar på affärsrådgivning som sådan så förklarar Carlsson att företaget 
ser det som en värdestege där basen omfattar bokföring och den högsta tjänsten, som också är den 
mest kvalificerade och kostsamma, är det de kallar  för affärsrådgivning. Carlsson påpekar även att 
det inte är samma anställda som utför de olika tjänsterna men att de ingår i paketet. 

I inledningsskedet till förändringen hos Byrå 2 fanns det en drös med olika typer av ekonomisystem 
som klienterna arbetade med. Men när de bestämde sig för att börja satsa på affärsrådgivning insåg 
de att de måste börja jobba på ett speciellt sätt för att kvalitetssäkra arbetet och då togs även beslut 
om enhetliga ekonomisystem, en kvalitetsåtgärd enligt Carlsson. Både nationella och internationella 
lagar och regler ställer hårda krav på kvalitet och Carlsson menar att Byrå 2 hanterar det på ett bra 
sätt  genom  sitt  sätt  att  dokumentera  allting  på.  Redovisningskonsulterna  arbetar  alla  i  samma 
redovisningssystem  – Briljant,  där  de  sköter  redovisningen  åt  klienterna  och  när  det  blir  dags  för 
bokslut kopplas byråns egna system på – Kapell, där bokslut och årsredovisningar upprättas. När det 
slutligen är dags för revision har de ett fristående revisionsprogram – MyClient, som används  inom 
hela  koncernen. Detta möjliggör  för  Byrå  2:s  revisorer  att  dokumentera  sitt  arbete  helt  skilt  från 
redovisningskonsulterna även fast de är anställda inom samma företag. MyClient är uppbyggt så att 
endast  revisionsteamet  som  arbetar  med  klienten  har  tillgång  till  de  dokumenten  och  den 
arbetsytan, trots att man sitter i samma lokal så ska man alltså ha helt skilda dokumentationer enligt 
Carlsson. Vidare berättar aktören att det självklart  finns vissa krav på vad de  får och  inte  får göra. 
Som revisionsbyrå måste Byrå 2 hela tiden använda sig av analysmodellen på varje uppdrag för att 
eliminera  uppdragens  olika  hot  där  självgranskningshotet  enligt  Carlsson  är  det  största.  Genom 
användandet  av  modellen  beslutar  revisorerna  om  de  kan  ta  på  sig  uppdraget  eller  inte.  För 
uppdragen  de  tar  på  sig  är  de  väldigt  noggranna med  att  följa  vissa  riktlinjer  för  att  eliminera 
självgranskningshotet och Carlsson förklarar att kunden alltid attesterar och konterar fakturorna och 
Byrå 2 gör inga betalningar. Carlsson säger att de kan ta fram betalningsförslag och skicka över filen 
till kunden så att kunden godkänner och i sin tur skickar filen vidare till banken, Byrå 2 kan inte direkt 
skicka  filer  till  banken.  Carlsson  anser  att  det  här  arbetet  fungerar  ypperligt  och  hjälper  till  att 
kvalitetssäkra arbetet. 

4.4.2  Hur lagändringen uppfattas 
Det var ca 4‐5 år sedan när Byrå 2 insåg att de måste fatta beslut om hur de skulle hantera frågan om 
byråjäv,  så  när  lagändringen  väl  kom  var  de  väl  förberedda  och  hade  redan  börjat  arbetet med 
förändringen.  Carlsson  ser  bara  positiva  effekter  av  lagförändringen.  ”Vi  insåg  att  vi måste  höja 
kvaliteten  på  den  här  typen  av  tjänster,  alltså  har  byråjäv  inneburit  att  vi  har  förbättrat  vår 
redovisningsprocess. Det är klart att lagförändringen har påverkat men samtidigt tycker Carlsson att 
både kompetensen och kvaliteten har ökat i status på redovisningspersonalen vilket i sin tur främjar 
att man kan ta mer betalt. ”Ju mer kvalificerat desto mer tar vi per timme” menar Carlsson.  
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4.4.3  Carlssons tankekarta 

 
Figur 5: Carlssons tankekarta 

Carlsson  inledde med  att  rita  upp  begreppet  byråjäv  för  att  sedan  berätta  om  när  de  först  fick 
vetskap om att  lagändringen  skulle  träda  i kraft. Aktören  talade  fritt om ämnet och det var  ingen 
direkt tidslinje som följdes när begreppen ritades ner. Carlsson berättade mycket om vilka åtgärder 
de hade åtagit på byrån för att vara förberedda på lagändringen. Bland annat berättade aktören om 
byråns system som hade utvecklats  för att bland annat kvalitetssäkra deras arbete. Aktören  talade 
även om huruvida de  i  framtiden skulle satsa på revision kontra rådgivning, också detta  i samband 
med  revisionspliktens  avskaffande.  Carlsson  poängterar  även  att  de  hade  påbörjat 
förändringsarbetet när  lagen trädde  i kraft. Detta förstärker  intrycket av att de haft en proaktiv syn 
på den förändring som skett.  

4.5  Revisionsbyrå 3 – Dahlman  

4.5.1  Lagändringens påverkan  
Lagen  om  byråjäv  trädde  ikraft  den  1  januari  2007  har  hitintills  inte  haft  så  stor  inverkan  på 
volymerna mer än att ett och annat 50/25/50‐företag har  vänt  sig  till Byrå 3  för att  få hjälp med 
löpande redovisningar och årsredovisningar samtidigt som de haft kvar sina gamla revisorer. Många 
av deras kunder är små och de har med andra ord fortfarande möjlighet att upprätta årsbokslut och 
årsredovisningar för dessa. Byrå 3 har gått ut med  information om  lagändringen till de klienter som 
berörs av lagförändringen om byråjäv. 
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Byråjävet  för 50/25/50‐företag  innebär att man bara kan utföra ren revision. Dahlman berättar att 
man har även möjlighet att upprätta rådgivningstjänster vilket innebär att revisorn får lämna råd om 
hur man utför  själva arbetet,  inte göra det  själv.  I de allra  flesta  fall  för Byrå 3 har deras berörda 
klienter  redan  egna  ekonomifunktioner  och  ekonomichefer  som  har  egna  program  och  själva 
upprättar årsredovisningarna och  i några enstaka fall har det enligt Dahlman blivit delade uppdrag. 
Det innebär att klienten valt in två revisionsbyråer där den ena sköter redovisningen och den andra 
sköter revisionen. Aktören påpekar att de har en öppen kontakt med klienterna där de förklarar att 
de bara kan ta på sig det ena uppdraget. Dahlman anser också att detta bidrar till att de får kontakt 
med fler revisionsbyråer.  

4.5.2  Hur lagändringen uppfattas 
Dahlman anser  inte att  lagförändringen har betytt  så mycket arbete  för Byrå 3  i praktiken. De har 
naturligtvis gått ut med information till sina kunder angående lagförändringen redan i ett tidigt skede 
men några  strategiska  förändringar har  inte  skett. Dahlman uppfattar absolut  inte  lagförändringen 
som ett hot på något sätt utan ser snarare möjligheter. ”Det är en värld som öppnar sig, vi kan gå in 
och  arbeta på den här marknaden och  ta det här  ansvaret  som oberoende  revision handlar om”. 
Dahlman understryker också att byråjäv är ett steg i rätt riktning mot att kvalitetssäkra revisionen. 

4.5.3  Dahlmans tankekarta 
 

 
Figur 6: Dahlmans tankekarta 

Det sammanfattade  intrycket av Dahlmans tankekarta var att aktören uppfattade  lagändringen mer 
som en möjlighet snarare än ett hot. Detta resonemang förstärktes av att Dahlman inledde med att 
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rita en pil  från begreppet byråjäv  till ”Inget hot, snarare möjlighet!”. Något som aktören påpekade 
var att de  inte har gjort någon omstrukturering med tanke på  lagändringens påverkan. De har  inte 
heller  planer  på  att  genomföra  en  sådan. Dahlman  tog  även  upp  att  de  inte  hade  ett  stort  antal 
klienter som påverkas av lagändringen och att detta var en bidragande orsak till att endast en mindre 
förändring var nödvändig. 

4.6  Bakomliggande faktorer till lagändringen  
Något som var återkommande under intervjuerna var att aktörerna berättade om de faktorer som de 
tror ligger bakom lagändringen angående byråjäv. När de resonerade kring detta kom det även fram 
kontext  som  hjälper  till  att  förklara  syftet.  Inom  revisionsbranschen  är  förändringar  något  som 
revisorerna nästan på en daglig basis får leva med. Abrahamsson menar att de förändringar som sker 
i Sverige oftast uppkommer för att harmonisera med internationella lagar och regler. Så är det enligt 
aktören även med  lagändringen angående byråjäv. Abrahamsson  tror att  lagändringen uppkommit 
främst  på  grund  av  de  skandaler  som  skett  inom  branschen,  likt  Enron  och  WorldCom.  Dessa 
skandaler har  enligt Abrahamsson  satt  igång många  frågor  angående  revisorernas oberoende och 
detta har även märkts på företagens årsredovisningar som bara blivit större och större under senare 
år.  

Det  som  driver  fram  lagändringen  är  enligt  Bertilsson  EU:s  direktiv.  Bertilsson  tror  även  att 
skandalerna kring Enron och WorldCom är en starkt bidragande orsak. Dock menar Bertilsson att det 
blir lite ”tokigt” när det påverkas från det hållet. De påverkas av det kontinentala synsättet medan i 
Europa  finns  det  anglosaxiska  synsättet  där  försiktighetsprincipen  ligger  i  förgrunden.  Bertilsson 
säger  att  de  lagar  som  finns  i  Europa  gör  att  det  inte  går  att  säga  att  det  ”stod  inte  med  i 
förutsättningarna” eller att man är naiv och godtrogen. Den väsentlighet och risk som måste beaktas 
gör att de beslut som tas hela tiden måste motiveras. Aktören förstår inte riktigt den här regeln. Att 
det mer är så att det är en regel för att det är en regel som är till för att visas upp och säga ”titta nu 
hur mycket vi reglerar” alltså kan det inte förekomma några oegentligheter. Bertilsson tror däremot 
inte  att  det  är  för  att  klienterna  vill  ha  en  skärpning  av  regelverket  eller  att  konkurrensen  inom 
branschen har bidragit till lagändringen. Det är nog enligt Bertilsson mest politiska krafter som ligger 
bakom detta och aktören tror att de kanske inte riktigt tänkt igenom de lagar och regler som de lyder 
under i alla fall.  

Carlsson menar att det är redovisningsskandaler såsom Enron och WorldCom som  ligger bakom de 
striktare lagförändringarna som sker i Sverige. Det är internationella lagar och regler som gäller och 
Carlsson förklarar det med att en årsredovisning för en bilhandel i USA inte ska skilja mycket från en 
årsredovisning  för en bilhandel  i Europa när det gäller bedömningar och värderingar. Dock menar 
Carlsson att om skandalerna hade hänt  i Europa så hade det  inte blivit  lika uppblåst, amerikanarna 
tog  tag  i  frågan direkt. Dahlman  förklarar  redovisningsskandaler  såsom Enron  som bakomliggande 
faktorer till lagändringen om byråjäv. Aktören menar att det är sådana skandaler som får en bransch 
att tänka till. 
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5  Analys och tolkning 
 

etta  kapitel  syftar  till att  analysera det  insamlade materialet och  sedan  tolka det genom att 
koppla empirin mot den teoretiska referensramen. Kapitlet är uppbyggt efter empirikapitlet för 

att bidra till ökad förståelse hos läsaren. 
 

5.1  Lagändringens påverkan på revisionsbyråerna 
Den  övergripande  uppfattningen  efter  intervjuerna  med  aktörerna  är  att  alla  har  påverkats  av 
förändringen, men dock i olika utsträckningar. Dahlman på Byrå 3 ansåg att lagändringen inte var av 
så  stor  betydelse  för  byrån  eftersom  de  flesta  av  deras  klienter  är  små  företag  och  därmed  inte 
berörs av lagen. Dock var det samma för Byrå 1 och Byrå 2 men de har agerat i större utsträckning än 
vad Byrå 3 har gjort. Till exempel har Byrå 1 haft en ”Byrå 1‐dag” där de bjöd  in sina klienter och 
personligen  informerade  bland  annat  om  den  nya  lagförändringen  angående  byråjäv. Utöver  det 
angrep  de  förändringen  genom  att  sätta  upp  ett  antal  olika  frågeställningar  rörande  förväntade 
konsekvenser  som  lagförändringen  skulle kunna  leda  till. Byrå 2 har utöver  informationsutskick  till 
sina klienter även sett över sina dokumentationssystem och där beslutat att använda sig av enhetliga 
system för att säkra kvaliteten i arbetet. Det ska även poängteras att lagändringen inte var den enda 
orsaken till den förändringen men dock en stor bidragande orsak.  

Alla byråer har bemött denna förändring på ett enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) relativt proaktivt 
sätt där Byrå 1 och Byrå 2 dock ligger steget före Byrå 3. Anledningen till att vi anser att de varit mer 
proaktiva  i sitt förändringsarbete är att de vidtagit  fler åtgärder än vad Byrå 3 gjort för att bemöta 
lagändringen.  Revisionsbyråerna  befinner  sig  i  dagsläget  i  en  ganska  osäker  period  då  ytterligare 
lagförändringar väntas dyka upp i branschen, exempelvis avskaffandet av revisionsplikten vilket också 
förväntas  leda  till  förändringar  hos  byråerna. Detta,  tillsammans med  de  individuella  revisorerna, 
revisionsbyråerna,  klienterna  samt marknaden  för  revisions‐  och  rådgivningstjänster  bidrar  enligt 
Chee, Chow och Phyllis (2006) till en förändring av revisionsbyråns verksamhetsstruktur. Det vi kan se 
i  vår  undersökning  är  att  lagändringen  inte  i  dagsläget  har  påverkat  de  undersökta  byråernas 
verksamhetsstruktur  i någon nämnvärd omfattning. Författarna tar även upp att revisionsbyråernas 
verksamhetsstruktur tenderar att skilja sig åt relativt väsentligt byråerna emellan. Inte heller detta är 
någonting som kan styrkas av vår empiriska studie. Vi kan dock urskilja en del informella förändringar 
som Jacobsen och Thorsvik (2002) skriver om. Abrahamsson på Byrå 1 berättar bland annat om att 
vissa  revisorer  som besitter  speciella kunskaper,  till exempel  inom koncernredovisning,  får en mer 
betydande roll  inom företaget. Dessutom säger Carlsson hos Byrå 2 att redovisningskonsulterna får 
högre status  i och med  lagförändringen, vilket syns redan nu  i rekryteringsprocessen. En avslutande 
sak som inte rör byråernas verksamhetsstruktur men som ändå är en informell förändring är en sak 
Bertilsson på Byrå 1 talar om. Bertilsson tror att lagändringen i framtiden kan leda till att det blir ett 
slags  ”fair  play”  byråerna  emellan  där  byråerna  får  en  närmare  kontakt  med  varandra.  Det 
instämmer även Dahlman på Byrå 3 med. Dahlman menar att det blir mer och mer vanligt att företag 
väljer in två byråer, en för årsbokslut och en annan för revision. 

De frågeställningar som Byrå 1 satte upp beskriver Abrahamsson som strategiska funderingar, detta 
eftersom  de  trots  allt  inte  har  allt  för många  klienter  som  faller  in  under  benämningen  ”större 
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företag” och därmed  inte berörs av  lagändringen. Abrahamsson  tror därmed  inte att  lagändringen 
kommer vara alltför omfattande. En annan anledning till att han  inte tror att den kommer vara allt 
för omfattande är på grund av att nivån (50/25/50‐företag) är satt till där den är. Detta innebär med 
andra ord  inte någon  radikal  förändring som  Jacobsen och Thorsvik  (2002) skriver om. Ser man  till 
Byrå  3  och  hur  Dahlman  uppfattar  förändringen  är  det  snarare motsatsen  till  radikal  då  de  inte 
vidtagit några strategiska åtgärder alls. Byrå 2 däremot, kan ses som den revisionsbyrå som vidtagit 
mest omfattande åtgärder för att tillmötesgå  lagförändringen. Det var även de som var tidigast ute 
med att börja planera inför förändringen som nu pågått hos dem i ca 4 år. 

Nedan har vi placerat in byråerna i Nadler och Tushmans (1989) modell om olika förändringstyper för 
att illustrera vad byråerna anser att lagförändringen är för slags förändring för dem. 

Anledningen till att Byrå 1 placeras  i rutan ”finjustering” är att de endast anpassat mindre delar av 
organisationen  där  vissa  personer  har  fått mer  ansvar  och  personer med  specialistkunskaper  blir 
viktigare. Byrå 3 är den revisionsbyrå som vidtagit minst åtgärder av de tre undersökta byråerna. På 
grund  av  att  de  endast  reagerat  på  förändringen  som  skett  i  omvärlden  och  inte  vidtagit  några 
strategiska åtgärder  som kan anses proaktiva hamnar de  i  rutan  ”anpassning”. Byrå 2 är den byrå 
som genomfört den största proaktiva  förändringen gällande  lagändringen om byråjäv. Det var  inte 
bara  dem  som  startade  först  med  förändringsprocessen,  det  är  även  de  som  har  vidtagit  flest 
åtgärder för att bemöta förändringen.  

 

 

 

 

5.2  Hur lagändringen uppfattas 
I  den  teoretiska  referensramen  framställs  fem  olika  dimensioner  för  att  ta  reda  på  vilken  typ  av 
förändring en organisation bemöter. I detta stycke presenteras och analyseras dessa dimensioner var 
för sig. 

Dimension 1 – Denna dimension handlar enligt  Jacobsen och Thorsvik  (2002) om hur omfattande 
förändringen är och en vanlig skiljelinje går mellan evolution och revolution. Med andra ord genom 
många små förändringar och en enda stor radikal förändring. Byrå 1 vill gärna säga att förändringen 
sker  i många  små  steg dock är de  lite osäkra på  vad  förändringen  kommer  att  föra med  sig efter 
årsskiftet 2007/2008. Det  finns dock några orsaker  som gör att Byrå 1  inte bedömer  förändringen 
som  stor  och  radikal.  Detta  är  bland  annat  på  grund  av  gränsen  gällande  50/25/50  företag. 
Abrahamsson poängterar även att av de klienter som berörs är det många som  ligger  i gränslandet 
och detta bidrar även det till att de inte uppfattar förändringen som särskilt dramatisk. Byrå 3 anser 

Figur 7: Analysmodell av revisionsbyråernas olika förändringstyper 
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inte  heller  att  förändringen  är  av  revolutionär  karaktär  bland  annat  eftersom  de  flesta  av  deras 
klienter ligger under gränsen 50/25/50. En annan bidragande orsak är att de inte anser förändringen 
vara ett hot utan snarare en möjlighet för dem att utveckla verksamheten och få bättre kontakt med 
konkurrenterna.  Den  revisionsbyrå  som  uppfattat  förändringen  som mest  omfattande  är  Byrå  2. 
Deras tankegångar satte igång i ett tidigare stadium än de andra byråerna och de beslutade även om 
vilka  åtgärder  de  skulle  vidta  i  ett  relativt  tidigt  skede. De  var med  andra  ord  väl  förberedda  på 
förändringen och det syns inte minst på hur de har utvecklat sina affärssystem och sitt tjänsteutbud. 
Carlsson på Byrå 2 håller dock med de andra byråerna om att förändringen inte blir lika omfattande 
som den kunde ha blivit då gränsen i dagsläget ligger där den ligger på 50/25/50. 

Dimension  2  – Den  andra  dimensionen  som  Jacobsen  och  Thorsvik  (2002)  diskuterar  handlar  om 
huruvida  förändringen bygger på  förväntningar  (proaktiv) eller är en  reaktion på  förhållanden som 
redan har förändrats (reaktiv). Det första Byrå 1 gjorde när de fick veta att lagändringen skulle träda 
ikraft  var  att  sätta  upp  ett  antal  frågeställningar  som  syftade  till  att  reda  ut  vilka  konsekvenser 
lagändringen skulle få för dem. Med andra ord framställdes deras förväntningar på ett relativt tydligt 
sätt. Dock finns det en reaktiv aspekt i förändringen eftersom de inte vidtagit några särskilt uttalade 
proaktiva åtgärder  inför årsskiftet 2007/2008 utan  istället avvaktar  för att  se hur pass omfattande 
utfallet blir. Det ska dock tilläggas att de har diskuterat eventuella utfall och  inte bara skjutit det åt 
sidan. Byrå 3 är den  revisionsbyrå som bemött  förändringen på ett mest  reaktivt sätt eftersom de 
inte själva vidtagit någon förändring för att bemöta lagändringen. Detta hör samman med att de inte 
alls uppfattar förändringen som omfattande och inte anser sig beröras speciellt mycket av den. Byrå 
2 däremot väntade inte på att lagförändringen skulle träda i kraft utan hade redan tidigare förberett 
sig på vad som komma skulle. De har gjort förhållandevis stora och proaktiva förändringar där bland 
annat utvecklingen av deras affärssystem hamnar i förgrunden.  

Dimension 3 – Denna dimension handlar om huruvida  förändringen är av strukturell eller kulturell 
karaktär (Jacobsen & Thorsvik, 2002) där de strukturella förändringarna främst handlar om skiften av 
arbetsfördelningar, specialisering och samordning. Den kulturella  förändringen handlar mer om att 
förändra personers attityder, åsikter och uppfattningar. Samtliga aktörer är rörande överens om att 
lagändringen är en förändring främst av strukturell karaktär då det är den formella strukturen som 
varit i fokus i deras tankekartor. Att det skulle vara en förändring av kulturell karaktär har vi svårt att 
se eftersom det inte framkommit under intervjuerna att den syftar till att ändra personers attityder, 
åsikter  och  uppfattningar.  Lagändringen  har  dock  skapat  lite  debatt  hos  några  av  våra  aktörer. 
Bertilsson på Byrå 1 anser bland annat att influenser från USA blir lite snedvridna i Europa med tanke 
på  det  kontinentala  kontra  det  anglosaxiska  synsättet, med  andra  ord  att  lagändringen  inte  fått 
samma effekt i Sverige som det kanske var menat att den skulle få i USA. 

Dimension  4  –  Den  fjärde  dimensionen  som  Jacobsen  och  Thorsvik  (2002)  beskriver  handlar  om 
huruvida  förändringarna  kategoriseras  som  planerade  eller  oplanerade.  Planerade  förändringar  är 
förändringar  som  bygger  på  lärande,  där  aktörerna  aktivt  anpassar  organisationen  till  de  nya 
förhållanden  som  uppstår, medan  oplanerade  förändringar  är motsatsen  där  organisationen  inte 
analyserar  externa  och  interna  förhållanden  på  ett  aktivt  sätt.  Att  Byrå  1  har  gjort  en  planerad 
förändring  är  relativt  påtagligt  eftersom  de  analyserat  i  det  här  fallet  externa  förhållanden 
(lagändringen)  i god  tid och aktivt  försökt anpassa både organisationen och dess klienter  till detta. 
Detta har skett genom information och en genomgång av organisationen för att se om någon åtgärd 
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skulle behöva vidtas. Detta gäller även för Byrå 2. Där kan det dock sägas att de vidtagit fler och mer 
omfattande åtgärder vilket gör att deras förändring är än mer planerad. Byrå 3 är den revisionsbyrå i 
vår  undersökning  som  har  den  minst  planerade  förändringen.  De  har  vetat  om  den  i  samma 
omfattning som de två övriga men de är den byrå som minst aktivt har anpassat organisationen till 
de nya förhållandena som uppkommit på grund av lagändringen. 

Dimension  5  –  I  den  sista  dimensionen  behandlar  Burns  och  Scapens  (2000)  förändringar  inom 
organisationer  som  formella  eller  informella.  En  formell  förändring  uppkommer  främst  från 
medveten förändring och då vanligtvis genom nya  lagar och förordningar men även starka  individer 
och grupperingar. En informell förändring däremot handlar mer om hur rutiner implementeras över 
en  längre tid och förändrar på vilket sätt arbetet utförs. De tre undersökta byråerna är överens om 
att  det  handlar  till  största  delen  om  en  formell  förändring.  Den  byrå  som  påtalar mest  om  en 
informell  förändring  är  Byrå  1.  De menar  att  lagändringen  angående  byråjäv  bidrar  till  att  vissa 
personers specialkunskaper får en större betydelse  inom organisationen. Detta  leder  i sin tur till att 
de blir  viktigare och  får därmed  ta ett  större  ansvar. Även Byrå 2 påtalar  att det  skett  informella 
förändringar i organisationen till följd av den formella förändring som lagändringen faktiskt är. 

Med den empiriska undersökningen som stöd sammanfattar vi i tabellerna nedan vår uppfattning av 
hur  de  olika  revisionsbyråerna  uppfattar  och  bemöter  förändringen med  utgångspunkt  i  de  olika 
dimensionerna. 
 
 

Revisionsbyrå 1                
   Inkrementell  Förväntningar  Strukturell  Planerad  Formell 
Väldigt hög grad      X     
Hög grad  X  X    X   
Medel          X 
Hög grad           
Väldigt hög grad           
   Strategisk  Reaktion  Kulturell  Oplanerad  Informell 
Tabell 1: Revisionsbyrå 1:s fem dimensioner. 

 
 

Revisionsbyrå 2           
  Inkrementell  Förväntningar  Strukturell  Planerad  Formell 
Väldigt hög grad    X  X  X   
Hög grad           
Medel          X 
Hög grad  X         
Väldigt hög grad           
  Strategisk  Reaktion  Kulturell  Oplanerad  Informell 
Tabell 2: Revisionsbyrå 2:s fem dimensioner. 
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Revisionsbyrå 3           
  Inkrementell  Förväntningar  Strukturell  Planerad  Formell 
Väldigt hög grad  X    X    X 
Hög grad           
Medel           
Hög grad    X    X   
Väldigt hög grad           
  Strategisk  Reaktion  Kulturell  Oplanerad  Informell 
Tabell 3: Revisionsbyrå 3:s fem dimensioner. 
 

5.3  Bakomliggande faktorer till lagändringen 
Avslutningsvis  har  vi  även  behandlat  vad  aktörerna  tror  är  de  bakomliggande  faktorerna  till  att 
lagändringen angående byråjäv växt fram. Detta har vi gjort för att kunna fånga mer av kontexten  i 
hur lagändringen angående byråjäv har påverkat revisionsbyråerna. De tre revisionsbyråerna har alla 
genomgått  förändringar  på  grund  av  den  nya  lagförändringen  angående  byråjäv.  Enligt  FAR  2007 
syftar lagändringen bland annat till att harmonisera med EU:s regler och förordningar. Detta är något 
som alla de intervjuade aktörerna håller med om men de tar även upp andra möjligt bakomliggande 
faktorer. Något som Holtzman (2004) trycker starkt på är att de redovisningsskandaler likt Enron och 
WorldCom  starkt bidragit  till uppkomsten av  sådana  lagändringar av den karaktär  som byråjäv är. 
Under  intervjuerna med  aktörerna  var  dessa  skandaler  det  första  de  kom  att  tänka  på  angående 
bakomliggande  faktorer  till  lagändringen.  Enligt  Kaplan, Menon  och Williams  (1990)  samt  Bowrin 
(1998) uppkommer sådana här lagändringar också på grund av den intensiva marknad som byråerna 
verkar  på,  klienternas  krav  samt  konkurrensen  byråerna  emellan. Dessa  saker  är  dock  något  som 
aktörerna  inte  tror  ligger  bakom  lagändringen. De  tror  istället mer  på  linjen  angående  att  det  är 
skandalerna som är den största bakomliggande orsaken till lagändringen. 
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6  Slutsatser och diskussion 
 

etta kapitel presenterar vad  som  framkommit  i  studien  i  form av  slutsatser. Det  förs även en 
avslutande diskussion med förslag till framtida studier. Kapitlet avslutas med studiens teoretiska 

och praktiska bidrag. 
 

6.1  Slutsatser 
Syftet med den här studien var att skapa  förståelse  för hur  tre större revisionsbyråer på  lokal nivå 
uppfattar och hanterar den  lagändring angående byråjäv som trädde  i kraft 1:a  januari 2007. Enligt 
den  teoretiska  referensramen  finns  det  olika  sätt  att  hantera  förändringar  som  kan  uppstå  i  en 
organisations omgivning beroende på hur den uppfattas. Det finns även författare som påstår att en 
revisionsbyrås verksamhetsstruktur påverkas av dessa förändringar.  

Resultatet i studien visar att samtliga tre revisionsbyråer har uppfattat lagändringen på relativt olika 
sätt och att det finns viktiga distinktioner mellan byråerna som är värda att nämna. En slutsats är att 
det är väldigt stor skillnad mellan Byrå 2 och Byrå 3:s uppfattning av förändringen och även  i deras 
sätt att hantera den. Byrå 1 befinner  sig mitt emellan dessa  två. Byrå 2 är den  revisionsbyrå  som 
förberett sig mest och därmed vidtagit flest åtgärder mot förändringen. Detta hänger samman med 
att de uppfattade förändringen som relativt omfattande vilket skiljer sig lite från de övriga byråernas 
uppfattningar och då i synnerhet Byrå 3. 

En  följande  slutsats  av ovanstående  resonemang  är  att Byrå 2  är den  revisionsbyrå  som hanterat 
förändringen  på  ett  mest  proaktivt  sätt  och  är  även  de  som  mest  aktivt  försökt  anpassa 
organisationen  till  de  nya  förhållandena  som  nu  råder.  Även  i  detta  avseende  ligger  den  största 
skillnaden i hanteringen av förändringen mellan Byrå 2 och Byrå 3, med Byrå 1 däremellan. Här kan vi 
se en tydlig koppling mellan hur byråerna har uppfattat förändringen och hur de sedan har hanterat 
den. Byrå 3 anser inte att lagändringen påverkar dem speciellt mycket och har därför inte vidtagit lika 
omfattande åtgärder som Byrå 2 som  i sin  tur uppfattar  förändringen som mer betydande. Vi drar 
därför slutsatsen att revisionsbyråerna vidtog åtgärder beroende på hur pass omfattande de ansåg 
lagändringen angående byråjäv var.  

Avslutningsvis har vi även dragit en slutsats angående lagändringens påverkan på revisionsbyråernas 
verksamhetsstruktur. Enligt den teoretiska referensramen tenderar  lag‐ och regeländringar av detta 
slag att påverka revisionsbyråernas verksamhetsstruktur. Den empiriska studien visar dock att denna 
lagändring  inte alls haft någon påverkan på deras formella verksamhetsstruktur. Däremot har deras 
informella verksamhetsstruktur påverkats en aning. Vissa personer som besitter specialistkunskaper 
har fått en viktigare roll och därmed större  inflytande. Alltså drar vi den slutsatsen att  lagändringen 
angående byråjäv inte har påverkat de undersökta revisionsbyråernas formella verksamhetsstruktur. 
Däremot  har  vi  funnit  att  revisionsbyråerna  är  väl  förberedda  på  lagändringar  och  regleringar  av 
detta slag, både strukturellt och  informellt. Samtliga byråer har tydliga rutiner för hur de ska agera 
vid förändringar som påverkar deras verksamhet.  

 

D 
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6.2  Avslutande diskussion 
Alla  de  intervjuade  aktörerna  är  mycket  väl  medvetna  om  att  lagändringen  angående  byråjäv 
kommer  påverka  deras  respektive  revisionsbyråer  på  ett  eller  annat  sätt. De  är  dock  inte  särskilt 
oroliga och detta beror  till  stor del på att  ”ribban”  ligger där den  ligger. Alltså att det  inte är alla 
företag  som  omfattas  av  lagändringen  utan  endast  ”större  företag”  och  koncerner.  En  annan 
anledning  till  att  de  inte  är  särskilt  oroliga  är  att  de  revisionsbyråer  vi  intervjuat  inte  har  en  så 
omfattande  del  av  deras  klienter  som  faller  in  under  detta  ramverk.  En  sak  som  vi  däremot 
uppmärksammat  är  att  de  olika  revisionsbyråernas  uppfattning  om  på  vilket  sätt  lagändringen 
kommer att påverka dem är relativt  lika där det dock finns viktiga distinktioner som skiljer dem åt. 
Alla har de  informerat sina klienter om vad  lagändringen  innebär och att det  inte är klienterna som 
råkar illa ut om de skulle bryta mot lagen utan det är revisorerna som får ta smällen. På den punkten 
är  de  relativt  lika.  Under  intervjuerna  har  det  även  framkommit  att  Byrå  2  gjort  en  rad  olika 
anpassningar av sina affärssystem och även börjat se över vilka verksamhetsområden de skall satsa 
på  i  framtiden och hur  rekryteringen kommer att se ut. Byrå 1 har å andra sidan ställt upp en  rad 
frågeställningar som de tycker är väsentliga att svara på med lagändringen som utgångspunkt. Byrå 3 
har i sin tur varit den revisionsbyrå som uppfattat lagändringen som en möjlighet mer än något annat 
och även agerat/reagerat därefter. Vad den bakomliggande orsaken till att de uppfattar lagändringen 
på olika sätt är vi lite osäkra på. De undersökta revisionsbyråerna har alla olika marknadsandelar och 
position på marknaden och detta tror vi är faktorer som påverkar deras uppfattning om lagändringen 
och även hur de hanterar den.  
 
Syftet med lagändringen angående byråjäv var bland annat att få de Svenska lagarna att harmonisera 
med EU:s för att på sikt kunna få ett mer likartat regelverk. Att detta är det främsta bakomliggande 
syftet till  lagändringen är dock något som de  intervjuade aktörerna  inte är överrens om. De menar 
att de  skandaler, bland annat Enron‐ och WorldComskandalen,  som  skett  i USA under de  senaste 
årtiondena  är  den  främsta  bakomliggande  orsaken  till  att  lagändringen  uppkommit.  Bertilsson  på 
Byrå 1 hade dock en liten fundering angående detta. Eftersom det i USA är det kontinentala synsättet 
som dominerar och  i Europa det anglosaxiska blir detta  lite snedvridet.  I Sverige kan man  inte vara 
naiv och säga att en sak inte stod uppskriven i en lag och sedan luta sig mot det medan det ges större 
utrymme  för detta  i USA. Bertilsson menar att detta  inte hjälper  till att återupprätta  revisorernas 
heder och yrkesstolthet utan blir mer som en fingervisning där politiska krafter ligger bakom.  
 
Något som också är centralt  i denna studie är hur revisionsbyråernas verksamhetsstruktur påverkas 
av  lagändringen.  När  vi  intervjuat  aktörerna  har  vi  fått  det  intrycket  att  revisionsbyråerna  har 
organiserat  sig  på  ett  sådant  sätt  att  de  redan  är  förberedda  på  att  anpassa  sig  till  sådana 
förändringar  i omvärlden  som  lagändringen  faktiskt  är. Dock har de  inte  aktivt  förändrat den det 
senaste  året  när  lagändringen  trätt  i  kraft  vilket  är  något  som motsäger  delar  av  den  teoretiska 
referensram som vi använt oss av i studien. En orsak till att det är på det sättet tror vi kunna vara att 
lagändringen inte fått full genomslagskraft ännu. Varken de företag som kommer behöva hjälp med 
både rådgivning och revision strax efter årsskiftet 2007/2008 eller revisionsbyråerna vet exakt vilka 
problem som kommer uppstå och det är därmed svårt att vidta åtgärder därefter.  
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6.2.1  Förslag till vidare studier 
Att skriva en uppsats är inget monotomt arbete där en sak står i centrum utan det är en resa där det 
hela tiden dyker upp nya saker och nya infallsvinklar under resans gång. Nedan presenterar vi därför 
våra förslag på fortsatta studier som har dykt upp under de tio veckor som vi skrivit denna uppsats: 
 

• Eftersom  lagändringen  inte  hade  fått  full  genomslagskraft  när  intervjuerna  genomfördes 
tycker vi självklart att det hade varit lämpligt att kartlägga och analysera om aktörerna hade 
resonerat  på  ett  annorlunda  sätt  än  vad  de  gjorde  när  vi  intervjuade  dem  angående  hur 
lagändringen påverkar dem.  
 

• Under  alla  intervjuer  med  aktörerna  har  paralleller  dragits  till  avskaffandet  av 
revisionsplikten och hur den lagändringen kommer påverka revisionsbyråerna. Därför har det 
väckts ett  intresse hos oss för att svara på vissa frågor som anknyter till detta. Till exempel 
om  det  är  någon  skillnad  på  hur  lagändringen  angående  byråjäv  tillsammans  med 
avskaffandet av revisionsplikten påverkar revisionsbyråerna jämfört med hur de påverkar var 
för sig.  

6.2.2  Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Det  teoretiska  bidrag  som  denna  studie  genererar  är  att  den  visar  att  de  olika  revisionsbyråerna 
uppfattar  lagändringen angående byråjäv som tre olika typer av  förändring. Byrå 1 ser den som en 
finjustering, Byrå 2 ser  lagändringen som en omorientering av verksamheten medan Byrå 3 ser den 
som en mindre anpassning. Detta beror enligt oss på att de uppfattar den olika gällande omfattning 
och  huruvida  den  bygger  på  förväntningar  eller  om  de  kommer  reagera  i  efterhand.  Ett  annat 
teoretiskt bidrag som studien genererar är att revisionsbyråernas formella verksamhetsstruktur inte 
har  påverkats  av  lagändringen  vilket  motsäger  den  teoretiska  referensramen.  Däremot  har  den 
informella verksamhetsstrukturen påverkats hos två av tre undersökta revisionsbyråer.  
 
Studien  genererar  även ett praktiskt bidrag och det  är  att  lagändringen mest  troligt  kommer  föra 
med sig ett praktiskt problem som leder till ett informellt samarbete revisionsbyråerna emellan. När 
klienterna skall få klart sina bokslut  i slutet av januari och byrån  inte har resurserna att klara av det 
kan det bli aktuellt att ringa konkurrerande byråer för att kunna hjälpa klienterna bli klara. Dock tror 
Abrahamsson på Byrå 1 att alla byråer befinner sig i samma sits vilket leder till problemet. Boksluten 
skall vara klara på en vecka och det finns ingen som kan göra dem i tid.  
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Intervjuer 
 
Intervju med Carlsson, Revisionsbyrå 2, 12/12‐07 klockan 15:00‐16:00 

Intervju med Abrahamsson, Revisionsbyrå 1, 15/12‐07 klockan 09:00‐10:00 
Intervju med Bertilsson, Revisionsbyrå 1, 15/12‐07 klockan 10:15‐11:00 

Intervju med Dahlman, Revisionsbyrå 3, 17/12 klockan 17:00‐17:45 
 
 
 



Bilaga 1 ‐ Intervjuguide 

 

Bilaga 1 – Intervjuguide 
 
 

Frågor (Förändring & Uppfattning) 

1. Har ni vidtagit några speciella åtgärder med hänsyn till lagändringen? I så fall vilka? 
      
2. Känner ni inom byrån att det är en mer omfattande förändring som måste ske för att kunna 

anpassa er till lagändringen? 
 

3. Har den skett i små steg eller är det något som är mer drastiskt? 
 

4. Är det proaktiv eller reaktiv förändring? 
 

5. Är det en planerad eller oplanerad förändring? 
 

6. Är det en formell eller informell förändring? 

 

Frågor (Förändring & Verksamhetsstruktur) 

1. Vad tror ni är den/de grundläggande orsaken/orsakerna till att lagändringen kommit fram? 
Vilken är den drivande aktören? 
 

2. Beskriv hur ni tror att er verksamhet kommer påverkas av lagändringen angående byråjäv 
(Förväntningar) 
 

3. Tror/vet ni att Er verksamhetsstruktur ändras på något sätt i och med att lagändringen 
angående byråjäv (kombiuppdrag) träder i kraft? 

Om ja, på vilket sätt förväntar ni er att den kommer att förändras? 
Om ja, tror ni att något av följande har betydelse utöver lagändringen: 
‐ Intensiteten i branschen (konkurrens mellan ”The Big Four”) 
‐ Klienterna kräver det 
‐ Revisionsskandaler på senare år 
‐ Ökad specialisering inom byråerna 

Om nej, beskriv varför ni inte tror att den kommer förändras? 
 
 


